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Simona Semenič

Jesensko sonce

in slovenska ži ca

O

ni dan sem se z avtom peljala

od morja proti notranjosti na-

še mičkene dežele. Popoldan,

jesensko sonce se blešči na ve-

drem nebu, mičkene in prele-

pe, res je. Na avtocesti od Črnega kala

proti Razdrtemu sem se zazrla v ži ce,

ki so napeljane čez skalovje ob robu

ce stišča, da se kamenje ne vsuje na

cesto. Da smo državljani in naključni

mimoidoči varni. Tako mi je misel hi-

tro preskočila na ono drugo slovensko

žico, na mogočno zapuščino za zdaj še

aktualnega ministrskega predsedni-

ka. Tista žica je tudi tam zaradi naše

varnosti. Državljanov in naključnih

mimoidočih, ki so pravih farb. Ne vem,

kol i k šen je dejanski strošek tiste bo-

deče žice, za ta razmislek pravzaprav

niti ni pomembno, to ni zapis o tisti ži-

ci, v tisto žico so se zapletli že nepreš-

tevni plazovi besed, so se zapletli in

sprhneli. Strošek, ki je pomemben za

ta zapis, je pa strošek žice okoli že n-

skega zapora na Igu. Od žice ob robu

avtoceste prek zloglasne žice ob juž-

nem robu države se je moja misel v

ble ščavem jesenskem popoldnevu na-

mreč zapeljala do žice ob robu Zavoda

za prestajanje kazni zapora Ig. O tem

zaporu povprečen državljan, še manj

pa naključni mimoidoči, ne ve prav ve-

liko. Ve, da je tam nekje bogu za ritjo,

da so v njem zaprte ženske, ki to bolj

ali manj tudi zaslužijo, ve morda še za

kako ime z liste zapornic, potem se pa

osv e ščenost povprečnega državl j a n a

glede zapora za ženske neha.

Torej, tam nekje na Igu je jetnišnica za

ženske. Pripornice in obsojenke v od-

prtem, polodprtem in zaprtem režimu

bivajo v graščini, ki je bila prvič

omenjena v štirinajstem stoletju.

Grad, ki je sicer videl že boljše čase, je

malodane pravljičen, na gričku in s

tlakovanim notranjim dvoriščem. Za-

pornice na zaprtem oddelku so lahko

oni jesenski popoldan, ko sem se jaz

vozila od morja proti notranjosti naše

prelepe dežele, na tem dvorišču gleda-

le bleščanje sonca in kvadratno vedro

nebo. Pravljična graščina, v kateri je

zadnjih šest desetletij ženski zapor, je

obdana tudi s prelepim parkom. Ze-

mljišče zapora pa ni omejeno s tisto ži-

co, o kateri sem razmišljala na poti z

morja, med zemljiščem zapora na oni

strani in svobodo na tej strani ni niče-

sar. Zapornice, ki so v odprtem oddel-

ku in imajo dovoljen izhod v park, pa

tega ne zlorabljajo. Lahko se sprehaja-

jo po parku, lahko celo obdelujejo svoj

vrtiček, zaradi česar bi na prvi pogled

rekla, da je zaporniško ozemlje brez

žice prednost, da morda daje večji ob-

čutek svobode in hkrati zahteva od

obsojenk večjo odgovornost, kar se mi

zdi zelo spodbudno. Ampak potem se

spomnim na zapornice, ki so na zapr-

tem oddelku, tiste, ki so oni dan lahko

gledale bleščavo vedro nebo v obliki

kvadrata. Tiste bleščavega neba ne

morejo videti drugače na noben dan v

letu. Edina možnost, da stojijo pod ve-

drim nebom, je med zidovi, na kva-

dratnem notranjem dvorišču kvadra-

ta. Če bi bilo zemljišče zapora zameje-

no, torej obdano z žico, bi morda tudi

te obsojenke stopile na tisto malo pro-

stega zunaj, kjer nebo vsaj kvadratno

ni. Govori se, da je žica okoli zapora

prevelik strošek, govori se, da jo moški

zapor ima, govori se, da je za že n s ke

povsod manj sredstev, tudi v zaporih.

To so nepreverjene govorice, ki krožijo

po zaporskih kuloarjih. Morda strošek

žice okoli ženskega zapora na Igu ali

pa kateregakoli drugega zapora prav-

zaprav tudi ni pomemben za ta zapis.

Morda je za ta zapis pomembno samo

v p ra šanje, kdaj človek, pa čeprav je

ženska, nima več pravice stopiti na fri-

šen luft in se zazreti v bleščeče sonce

na vedrem nebu, ki ni kvadratek. In

kdo ima pravico to odrediti, pa najsi

bo zaradi stroškov ali katerega druge-

ga izmed višjih ciljev. In če že ne zmo-

remo o teh zapornicah razmišljati kot

o osebah, za katere je vsaj minimalen

dostop do nezamejenega neba samou-

meven, potem bi morda lahko razmiš-

ljali o njihovih otrocih. Ženske v tisti

g ra ščini bogu za ritjo so tudi matere,

otroci jih lahko obiskujejo po par ur

tedensko. A ne bi morda morali misliti

na tistega otroka, ki vidi mamo enkrat

na teden, a ne bi morda moral tisti

otrok imeti pravice, da se z roko v roki

s svojo mamo v poznojesenskem po-

poldnevu sprehodi pod bleščečim son-

cem na vedrem nebu? Vedrem nebu, ki

ni kvadratek. Ampak ja, kazen mora

biti vzgojna, naj bi prej mislile, saj so

same krive, po toči zvoniti je prepoz-

no, poslije ... no, ja ... nema kajanja; vse

sorte modrosti lahko napletem v zago-

vor ali izgovor. Vendar si ne morem

kaj, da se ne bi vprašala, česa je kriv

tisti otrok, ki lahko svojo mamo vidi za

nekaj ur na teden. In kaj mu naša

dr užba omogoča, kakšen svet mu ka-

že, kakšno je bleščavo sonce v njego-

vih mislih in kakšne oblike je nebo v

njegovih mislih. In kakšne oblike bo

njegovo nebo, ko odraste. Ampak ver-

jetno tisti otrok ni tako pomemben.

Pomembno je, da je za našo varnost,

se pravi državljanov in naključnih mi-

moidočih pravih farb, poskrbljeno. To

pa vsekakor je in to v skladu s stroški

in vsemi drugimi višjimi cilji.

Oni dan se torej peljem po avtocesti od

Črnega Kala proti Razdrtemu in opa-

zujem žice, napeljane čez skalovje ob

robu cestišča. Kar vidim, me osupne.

Žičnate mreže tako rekoč ni opaziti. Iz

žive skale skozi žice raste grmičevje in

drevje, prerašča tako skalo kot žice, ki-

pi proti soncu. Zeleni borovci in rdeč

ruj se bleščijo v poznojesenskem po-

poldnevu. Prelepo, res. ×

i n t e rv j u / Simon Popek, programski direktor Liffa

Ne delam kljukic po država h

S

imon Popek je že enajsto leto

programski direktor Ljubljan-

skega mednarodnega filmske-

ga festivala – Liffa. Na 28. iz-

vedbi, ki se začne jutri, si bo

do 19. novembra mogoče ogledati

skoraj sto celovečernih filmov z vse-

ga sveta. Popek letos priporoča

predvsem sodobne francoske krimi-

nalke, na svoj račun pa bodo prišli

tudi jugonostalgiki, saj je poseben

sklop namenjen letu 1967.

Še velja formula, da je na Liffu

tretjina filmov, za katere vi mislite,

da bi jih moralo videti občinstvo,

tretjina takšnih, da se zanje nekako

pričakuje, da bodo uvrščeni na

festival, in tretjina retrospektiv?

Recimo, da. Liffe je preveč odvisen

od prodaje vstopnic, da bi jaz ali

kdor koli drug izbiral zgolj na podla-

gi osebnih fetišev. Šestdeset odstot-

kov denarja dobimo od prodanih

vstopnic, kar pomeni, da smo pre-

ce j šen unikat med festivali. Pri nas

se ve, da je Liffe festival za ljudi, ki

imajo čez dan svoje opravke, služb o,

študij, in ne moreš jim ob večerih sa-

mo greniti življenja s »hardcore ar-

tom«. Seveda pa so okusi različni in

mislim, da gre za posrečeno mešani-

co. Držim se načela: če film ni vsaj

spodoben, ga ne bom dal na pro-

gram samo zato, da bomo pri neki

d ržavi imeli kljukico.

Je slovensko občinstvo še

posebej naklonjeno določenemu

geografskemu območju?

Mislim, da pri nas obstaja kar štev i l -

no občinstvo za skandinavski film,

sam pa nisem njegov pretiran ljubi-

telj. Vem, da gre veliko ljudi gledat

določen film samo zaradi jezika, ta-

ko da vloge ne igra samo ljubezen do

filma, ampak tudi znanje določene-

ga jezika, na primer ruščine, španš-

čine, portugalščine. Razlog za ogled

je lahko tudi tematika. Letos je na

primer zavod za presaditve organov

in tkiv zakupil pol dvorane za pro-

jekcijo filma Pokrpajmo žive. Hočem

reči, da je veliko načinov, kako nago-

voriti občinstvo.

Lahko pri svetovni kinematografiji

govorimo o trendih, se ta danes

zgleduje bolj po Evropi

ali po Hollywoodu?

V tako imenovanem svetovnem fil-

mu (world cinema) se težko vzposta-

vi trend, ker je produkcija tako pičla,

da govorimo le o posameznih izdel-

kih. Gre za produkcijsko šibke teri-

torije, kjer država, tudi če imajo tam

talentirane avtorje, ne zmore zago-

toviti kontinuirane produkcije. Tak

primer je grški film, ki je bankroti-

ran, ampak nekaj novih avtorjev, kot

je Jorgos Lantimos, zdaj snema red-

no, čeprav v tujini.

So Lantimos pa na primer Ruben

Östlund idr., torej posamezni

re žiserji, rojeni konec 70. let, nova

generacija, ki bi po prepoznavnosti

lahko nasledila Hanekeja,

Almodovarja, Trierja?

Pred mojim časom na Liffu so bili re-

žiserski velezvezdniki Mike Leigh,

Lars Von Trier, Michael Haneke in

Pedro Almodovar, ki so skoraj vsako

leto posneli film in so bili precej var-

na izbira za liffovsko občinstvo, ne

glede na to, ali je bil film dober ali ne.

Ko so bili na sporedu, so bile dvorane

samodejno polne. A to so zdaj starejši

re žiserji, ki, če še snemajo, posname-

jo en film na štiri, pet let.

Do preskoka generacij še ni prišl o,

počasi pa se v ospredje prebijajo av-

torji, ki ste jih omenili. Ljudje neka-

ko še niso posvojili nekaterih novih

imen, čeprav bi si ta to morda zaslu-

žila. Je pa res, da gre danes za zelo

mednarodne avtorje, če dodam še

Joachima Trierja ali Luco Guadagni-

na, ki snemajo v tujini ali v angleš-

kem jeziku. Prejšnja generacija je ve-

činoma ostajala v svojem okolju ali

pa je imela tako močan avtorski

podpis, da se njena selitev ni pozna-

la. Haneke je na primer po letu 2000

skoraj vse filme posnel v Franciji, pa

se mu to ni poznalo.

Letos sta kar dva sklopa posvečena

francoskemu filmu, natančneje

kriminalkam. Sami pravite, da gre

za filme, ki so ostali tako zunaj

multipleksov kot zunaj festivalov.

Res je, to so filmi, ki so obviseli na

n i ko g a ršnji zemlji. Filmski festivali

so v resnici zelo konservativna stvar,

zelo redko vrtijo žanrski film, razen

če je seveda festival žanrsko speciali-

ziran. Meni se zdi te filme vredno po-

kazati, saj obravnavajo enake teme

kot umetniški filmi, na primer vzpon

desnice v Evropi, migrantsko proble-

matiko, dediščino kolonializma, kse-

nofobijo. Francija ima zelo specifičen

odnos do kriminalk, saj je ta pri njih

paradni žanr, ni nekaj obskurnega,

kot so bili na primer špageti vesterni

ali »giallo« v Italiji, ki kljub popular-

nosti ni bil nikoli čislan.

Letos je poseben sklop namenjen

tudi jugoslovanskemu filmu in letnici

1967. Je bila povod 50-letnica ali še

kaj drugega?

Ta sklop sem imel že kar nekaj let v

glavi, še posebno odkar je na Hrvaš-

kem izšla enciklopedija jugoslovan-

skega filma; takrat sem se tudi sam

zavedel, da je bilo leto 1967 res ne-

verjetno. Menim, da je bil v drugi

polovici 60. let jugoslovanski film v

evropskem prostoru najkvalitetnejši

ali pa vsaj na isti ravni kot francoski

ali češki novi val.

Letos je bilo nekatere slovenske

filme, kot sta Ivan in Družina, težko

spregledati, zato je razumljivo, da so

na festivalu. Ali obstaja kakšna želja ,

da bi Liffe dal več prostora

slovenskim filmom, sploh glede na

to, da je Festival slovenskega filma

občinstvu dokaj neprijazen festival?

Tukaj imamo težavo z bližino Festi-

vala slovenskega filma, ki je le dober

mesec pred Liffom. Pri slovenskih

filmih se omejujem, najraje vidim,

da lahko okrog filma spletem poseb-

no zgodbo, kot je bilo lani z Ježko m ,

ali da mlad avtor posname dober

film in ga lahko uvrstim v tekmoval-

ni program. Žal se to zgodi redko,

mislim, da je v mojem času tekmo-

val samo I z l et Nejca Gazvode.

Vas zanimanje za kakšen

film letos še posebej preseneča?

Preseneča me, da je v predprodaji

zelo uspešen madžarski film O telesu

in duši re žiserke Ildiko Enyedi, če-

prav vem, da gre za zmagovalni film

Berlinala. Gre za izjemno počasen,

meditativen film, ljubezensko zgod-

bo, postavljeno v klavnico. Morda je

tisti magnet element bizarnega.

Sicer pa letos postavljam v ospredje

francoske sodobne kriminalke. Po-

navljam, to niso zgolj žanrski filmi,

ampak gre največkrat za meša n i co

žanrskega in političnega filma. Izpo-

stavil bi filma Kača s tisoč ugrizi E r i-

ca Valetta in Od bitke iztrošen O l i-

vierja Panchota. ×

...................................................................

T Deja Crnović

...................................................................

Liffe je festival za ljudi, ki imajo čez dan svoje opravke, službo, študij, ne moreš jim ob večerih samo greniti življenja s

»hardcore artom«, meni programski direktor festivala Simon Popek. F Jaka Gasar

slovenska filharmonija

Damjanovič proti

Per šakovi odločitvi

Po neuradnih informacijah naj bi

upravno sodišče ugodilo predlogu za

izdajo začasne odredbe v zvezi s tož-

bo direktorja Slovenske filharmonije

Damjana Damjanoviča, ki se je po

ra z re šitvi pritožil na sklep ministra

za kulturo Antona Perša ka . Sklep

ministra naj bi bil s tem zamrznjen,

Damjanovič do nadaljnjega ostaja

direktor filharmonije, sodišče pa naj

bi do pravnomočnosti odločitve v

upravnem sporu zadržalo izbiro in

imenovanje kandidatov na delovno

mesto direktorja. × im


