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va r šavski filmski festival 2017

Nagrada prebujajoči se politični zavesti

Po otvoritvenem dokumentarcu o polj-

skem nacionalizmu Nekoč v novembru

poljskega režiserja Andrzeja Jakimows-

ke ga in po grozljivem samozažigu Polja-

ka, ki je z letaki opozoril na zaton polj-

ske demokracije, se je varšavski filmski

festival tudi končal v znamenju politične

geste: glavno nagrado je dobil kitajski re-

žiser Zehao Gao za film Ubiti lubenico.

vino nepravičnosti in tiranije samo

še poglablja, pač ni nekaj, kar bi ki-

tajske oblasti dopustile.

V estetskem smislu morda res ni nič

posebnega – pravzaprav zaradi statič-

nosti dogajanja in ekspozicijskih mo-

nologov bolj kot film deluje kot gleda-

liška igra –, vendar je izredno močan

kot (satirična) filozofska razprava in

ostra družbena kritika. Njegova tarča

so podkupljivi uradniki, nerazumeva-

joči organi pravice, še posebno, ko

Nekega dne se pri njem odpočije mo-

torist, ki kmalu odhiti naprej. Izkaže

se, da moški beži pred policijo, ker je

ubil nasilnega vaškega poglavarja – ta

je njemu in njegovi družini vrsto let

grenil življenje, ker je na volitvah gla-

soval proti njemu. Ko izve, da so mo-

škega obsodili na smrt, Čen Čao začne

dvomiti o tem, da je treba oblasti ved-

no brezpogojno ubogati, in se začne

prvič v življenju upirati tudi sam.

Film je prežet s književnimi referen-

cami: mednarodni naslov filma Ubiti lu-

b enico se bržkone – seveda v ironičnem

smislu – sklicuje na klasiko Harper Lee,

ki ptico oponašalko v svoji kritiki ame-

riškega rasizma uporabi kot simbol ne-

dolžnosti, radosti in svobode. Motorist,

ki se bežno ustavi pri Čen Čau, postreže

z basnijo o pujsu, ki zaide v težave, ker

se je naučil žvižgati; to basen je napisal

kitajski pisatelj Vang Šjaobo, ki je »le-

gendo« o kitajski kulturni revoluciji v

svojih novelah pogosto dekonstruiral

skozi črni humor in absurdizem. Skrat-

ka, Ubiti lubenico se je s svojo pripoved-

jo o prebujanju politične in uporniške

zavesti med ljudmi v najnižjih in najbo-

lj nemočnih slojih družbe kljub satirič-

nemu tonu, kot kaže, odlično vklopil v

l e to šnje vzdušje festivala.

Resnica o laži

Velik hit so bili sicer tudi skandinavski

filmi, po katerih je varšavski festival že

tradicionalno znan. Satirična je bila de-

nimo pripoved norveškega igrano-do-

kumentarnega filma Drib K r i s to f fe r j a

B o rg l i j a , po mnenju marsikoga najbolj-

šega filma v letošnjem programu. Ta s

svojo zasnovo »filma po resnični zgod-

bi, ki temelji na laži«, odlično ujame

duha današnjega časa in njegove »res-

nice«, ki jo zaznamujejo »lažne novice«,

informacijski »mehurčki« in po meri

ukrojeno oglaševanje, viralni videi.

Drib temelji na resničnem dogajanju,

ko so se leta 2014 na Norveškem po

spletnih omrežjih začeli širiti videi mo-

škega, ki ljudi na ulici – na primer var-

nostnike – izziva toliko časa, da ga ti

pretepejo; izkazalo se je, da gre za iran-

sko -norveškega komika Amirja As-

gharnejada. Kmalu so ga opazili tudi v

ZDA, od koder ga je neko oglaševa l s ko

podjetje povabilo k sodelovanju pri

oglasu za energijsko pijačo (»Drib«), in

sicer k oglasu, ki naj ne bi bil videti kot

oglas. Žal niso vedeli, da je Asgharne-

jad velik oboževalec ameriškega komi-

ka Andyja Kaufmana in da so bili videi

njegovih pretepov zaigrani od začetka

do konca. Asgharnejad pa je svojo vlo-

go igral še naprej in njihovo povabilo

sprejel kot odlično priložnost, da izve-

de še eno podobno potegavšč i n o.

Re žiser filma Kristoffer Borgli je As-

gharnejada dobro poznal – in po njego-

vi zgodbi sta skupaj posnela film, ki pod

v p ra šaj postavlja ne le formo dokumen-

tarnega filma in njegove »resnice«, tem-

več tudi filmske koncepte režiserja-sce -

narista, igralca, lika in njihovih vlog. V

filmu (v katerem so zaradi pravnih ra-

zlogov spremenjena vsa imena, saj naj

bi omenjeno oglaševalsko podjetje nas-

tanek filma poskušalo preprečiti) na-

mreč Asgharnejadov lik povsem presto-

pi svoje okvire, se stopi z igralcem, res-

ničnim Asgharnejadom, in tako prav po

bahtinovsko zamaje tradicionalno avto-

riteto avtorja (filmskega) teksta. ×

V Varšavi se je v soboto končal 33. mednarodni filmski

festival, ki ga je zaznamovala kritičnost do političnega

stanja v državi, tudi s samozažigom državljana pred ki-

nodvorano. Če je otvoritveni film Nekoč v novembru An-

drzeja Jakimowskega ostro obsodil novi val poljskega na-

cionalizma, je glavno nagrado dobil ravno tako drzen ki-

tajski film Ubiti lubenico Zehao Gaa.
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Priznanji Rudarju

Kitajski film Ubiti lubenico režiserja Zehao Gaa, zmagovalec Varšavskega filmskega festivala 2017, v estetskem smislu morda ni

prav poseben, je pa izredno močan kot (satirična) filozofska razprava in ostra družbena kritika. F arhiv festivala

k r i t i ka

Ostrina odrske prezence

Damir Avdić je s svojim »likom in de-

lom« neposreden in jasen že od svojih

prvih nastopov pred dobrim desetlet-

jem. S kitaro za vratom in prečrtano

ikono nekega južno ameriškega revolu-

cionarja na majici je na začetku še do-

puščal nekaj ambivalence glede ideolo-

ških pomenov svoje glasbe. Kdor ga po-

sluša danes, v večini razume, da gre za

te žko umestljivega, a pravzaprav pre-

prostega avtorja, ki na odru uteleša

edinstveno zgostitev pevca in kitarista,

pripovedovalca in pesnika, pankerske-

ga kantavtorja in performerja. Njegovi

nastopi so tako na glasbenih koncertih

kot v gledaliških nastopih, ki so v prete-

klosti nastali na osnovi Avdićevih roma-

nov in pesmi, utelesitev neke figure, ki

za živi na odru z enigmatično meša n i co

žara, jeze in poetične predanosti. A če-

prav se zdi, da ga po šestih izdanih al-

bumih in številnih nastopih po sloven-

skih klubih in različnih festivalih že do-

bro poznamo, mu očitno še uspe prese-

netiti in navdušiti dobro napolnjen klub

verjetno ne zelo sveže publike. Damir

Avdić je pretekli četrtek v metelkovski

Gali hali predstavljal svoj sedmi album

v solistični inačici, naslovljen Am e r i ka .

In kot Avdićevi albumi že nekaj časa niso

le glasbeni, saj se izdajajo v knjižnem

formatu in s precej več besedila, kot ga

sam odigra v pesmih, tako tudi nastopi

niso le ponovitev izdanega materiala,

ampak prej njegova večplastna predsta-

vitev. Opazili smo lahko, da se je njegov

studijski zvok na zadnjih dveh ploščah

nekoliko spremenil: ostrina kitarskih rif-

fov se je mestoma zgladila v prid z efekti

še dodatno poudarjeni kitarski repeticiji,

med pesmimi se znajdejo tudi desetmi-

nutni mini epi, kakršen je na primer De-

troit. Hkrati s tem pa se same pesmi od

nekoč bolj poudarjene himničnosti odmi-

kajo v bolj ohlapno strukturo, ki se odpi-

ra pripovednim poudarkom. Vendar je

nedavni nastop povezal ravno glasbeno

eksplozivnost in pripovedno vživetost .

Kitarska igra je bila ostra in udarna, v

besedilih pa Avdić ni sledil formi koma-

dov, ampak jih je v daljših kosih in brez

divjanja nanizal več hkrati ter se pri

tem sprehodil vse do svojih začetnih

komadov. Komunikacija z odra je pote-

kala izključno prek tovrstnih spontanih

premikov med komadi, kjer je bojno po-

lje ves oder s kar tremi mikrofoni. In

ravno ta dinamičnost in vživetost v odr-

ski lik sta prišla še bolj do izraza v dru-

gem delu nastopa, ko je škripanje ka-

blov in pokanje kitarskih ojačevalcev

Avdić sprva ignoriral, nato popravljal,

nazadnje pa prepustil inštr umente

njihovi stavki in nadaljeval brez njih.

Ironično, a niti ne presenetljivo, je rav-

no tehnična hiba omogočila Avdiću več

svobode v prehajanju po svojem mate-

rialu, prisotnim pa neponovljivo in izre-

dno intenzivno koncertno izkušn j o.

Kljub izdatni koncertni kilometrini in

neumorni diskografski dejavnosti kon-

certno Avdić še vedno deluje sveže in

energično, a tokrat je v izsiljeni »a ca-

pella« različici morda še bolj zaživ el

pripovedno. Njegova ironija do slepega

ugodja izginjajočega srednjega razreda

ne deluje na prvo žogo, ampak jo z dru-

ge strani obarva pogled njegovih likov,

povečini tujcev z lastnimi malimi trage-

dijami, ki pa jim ravno Avdićeva neus-

tavljiva odrska drža, kakršno smo lah-

ko tokrat opazovali po sili in sreči raz-

mer, vdihne življenje. ×
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Damir Avdić

AKC Metelkova mesto, Gala hala.

*****

Čeprav se zdi, da Damirja

Avdića po šestih izdanih

albumih in številnih nastopih

po slovenskih klubih in

različnih festivalih že dobro

poznamo, mu je uspelo

presenetiti in navdušiti dobro

napolnjen klub verjetno ne

zelo sveže publike.
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Damir Avdić, pankerski kantavtor in performer, na predstavitvi svoje nove pl ošče

Amerika F Jo že Balas

Manj estetike, ostra kritičnost

Kritiki so za to satiro o kmetu, ki se

začne zavedati, kako nepravičen je

svet okrog njega in kako pomembno

se je tej nepravičnosti upreti, že pole-

ti napovedovali, da zaradi stroge cen-

zure praktično nima nobene možn o-

sti, da bi doma na Kitajskem prišel v

redno distribucijo. Film o tem, kako

slepa ubogljivost brez upiranja vlada-

izrekajo politično motivirane smrtne

kazni; v nekem trenutku v filmu sim-

bolično zagori celo bankovec s podobo

kitajske Velike dvorane ljudstva.

Čen Čao je kmet, ki prideluje lube-

nice in jih prodaja ob cesti. Čeprav že

tako živi v revščini, ga lokalni po-

membneži še naprej izkoriščajo, saj

mu za lubenice ne plačujejo – ub oglj-

ivi Čen Čao pa nikoli ne reče ničesar.

Satirična filmska pripoved norveškega igrano-dokumentarnega filma Drib režiserja

Kristofferja Borglija je bil po mnenju marsikoga najboljši film letošnjega festivala.

F arhiv festivala

Na festivalu je slovenski film Ru -

da r Hanne Slak prejel dve prizna-

nji: posebno omembo ekumenske

žirije in posebno omembo žirije

v mednarodnem tekmovalnem

p rog ra m u .


