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oramo se pogovarjati, iskati

skupne rešitve. Zelo priročna

fraza, uporabiti jo je mogoče

kadar koli. Kadar se kdo po-

teguje za direktorsko ali mi-

nistrsko mesto, kadar sleherniki soli-

mo pamet tistim na direktorskih ali

ministrskih mestih, kadar se svetovni

voditelji sestajajo in spregovorijo o is-

kanju miru v svetu, socialnih reši tev,

manjšanju ogljičnega izpusta, ohranja-

nju voda.« Zelo priročna fraza. Dobro

zveni in težko ji je ugovarjati.

A kako je v praksi? Nedavno je plodni

komentator ob smrti enega slovenskih

intelektualcev zapisal, da se »poslavlja

generacija intelektualcev z visoko rav-

nijo javne razprave«. Najbrž ne gre le

za biološke, temveč tudi za sociološke

in tehnološke razloge. Če je prostor za

vplivno razpravo omejen na 280 zna-

kov, je težko doseči visoko raven. In če

je mišljenjsko okolje, ki ga naša razpra-

va dosega, le naše temeljno okolje, je

te žko že nagovoriti, kaj šele prepričati

drugače misleče ali nemisleče.

Preveč izmikavo bi bilo, da bi se zdaj

začeli solziti, kako se je spremenil

medijski svet, vse več slik, vse manj

besed, nezanimanje mladih za branje

česa več od tvita in take reči. Vpraša-

nje je, ali gre za vzroke ali posledice.

Ko so se pojavili novi digitalni mediji,

so bili sprejeti z navdušenjem, kako

da povečujejo demokracijo. Strezni-

tev je boleča. Jürgen Habermas je že

leta 2006 opozoril: »Cena, ki jo plaču-

jemo za naraščajoči egalitarizem, ki

ga ponuja internet, je decentraliziran

dostop do neurejenih zgodb. V tem

mediju prispevki intelektualcev izgu-

bljajo moč za ustvarjanje fokusa.«

Vsak intelektualec je le še en glas več

v spletni kakofoniji, pripominja An-

drew Keen v knjigi The Cult of the

Amateur (2007). Ugotavlja, da splet

oblikuje zaprte skupnosti, v katerih

gre za obliko digitalnega narcisizma.

Instrument dialoške izmenjave

mnenj, pogon intelektualnega razvo-

ja (da, recimo tako) preteklih časov, je

očitno opešal. Odzivi, če do njih sploh

pride, se krajšajo v »kdo si ti, da boš

diskutiral z mano«, proti čemur niso

imuni niti predstavniki »generacije

intelektualcev z visoko ravnijo javne

razprave«, kadar gre za reči, ki jih ra-

zumejo kot nekakšno obliko svoje las-

tnine, na primer slovensko osamosvo-

jitev. Udomačilo se je govorjenje vseh

mimo vseh, ki ne prinaša sporazume-

vanja, slehernik lahko drugače misle-

če samo še odprijatelji ali odsledi na

dr užbenih omrežjih in se še bolj za-

takne v svoj miselni profil.

Cinik bi rekel: mnenja so dobrodošla ,

dokler jih ne izrekate in s tem vzne-

mirjate soljudi. Ko se pod kako iztoč-

nico na facebooku resno zadebatira-

mo, gostitelj opozori, da je hotel samo

malo poduhovičiti, in zadevo izbriše,

da ne bi smetila zidu po lastnem oku-

su. Če je bolj popustljiv, debata traja

dva dni, nato jo prekrije druga. In ko

se kaj takega zgodi na našem zidu, se

s p ra šujemo: kaj mi je pripeljalo tega

psihopata? Kaj zdaj z njim? Je demo-

kratično, da ga izbrišem? A če v »mo-

jem« mediju objavlja te neumnosti, je

videti, kot da se z njimi strinjam …

Hm, zapleten položaj. Vendar tradicio-

nalni mediji ne ponujajo več zgledov za

izhod. Dnevno časopisje med pismi

bralcev objavlja abonente ne glede na

to, ali imajo kaj povedati ali ne, in ne

glede na to, kako govorijo. Javni spletni

mediji, ki še objavljajo komentarje pod

besedili, jih filtrirajo povsem poljubno.

Mišljenje očitno postaja nekaj nepo-

membnega, skoraj dolgočasnega ali

vsaj nekoristnega. Če seveda ne prine-

se neposrednega poplačila! Skoraj v

vseh diskusijah, na spletu, v plačljivih

medijih ali v vsakdanji praksi, kaže,

kot da ne obstaja več nobeno mnenje,

za katerim ni neposrednega (največ-

krat finančnega) interesa.

Včasih pa je drugačno mišljenje za te

interese tudi tolikšna ovira, da ga je

treba odstraniti ali vsaj čim bolj za-

kriti. Ne le v spopadih med industrijo

in ekologijo, tudi na področjih, ki so

na mišljenju utemeljena. Ko je

www.ludliteratura.si v ciklu pogovo-

rov Na prvo žogo o stanju v kulturi

p ovprašala ne le umetnike in produ-

cente, temveč tudi kulturne birokra-

te, ki malokrat pridejo do besede, na

stanje v kulturi pa z dejanji zelo vpli-

vajo, so se trije anketiranci z ministr-

stva za kulturo izrekali anonimno.

Edini podpisani, minister, je rekel:

»Eno leto, ki sem ga posvetil dialogu,

je bilo predolgo.« Lahko razumemo

njegovo frustracijo. Ko je objavil svoj

nacionalni program za kulturo

2018 –2025, je doživel niz producentsko

motiviranih kritik, ne pa celostnega

soočenja z za današnje čase morda

ključnim vprašanjem, ki besedilo uva-

ja: je kultur

a dandanes sploh še pre-

poznana kot družbeni podsistem?

Ob misli, ki jo je donedavni predsednik

Dr uštva slovenskih pisateljev Ivo Sveti-

na zapisal v uvodniku v revijo Sodob-

nost (»Ali lahko ideje, porojene na Tom-

šičevi 12, 'preživijo' na Šubičevi 4?«), se

slehernik, ki ve, da je na prvem naslovu

se dež dr uštva, na drugem pa sloven-

ske vlade, lahko samo nasmehne. Kje

p re živijo, še prispejo ne. Zakaj bi bili pi-

satelji, ali kdor koli drug, izjema? Da-

nes se pretaka denar, ljudje, poplačljive

ideje, mnenja obdržite zase. Zato

umetnostna kritika na vseh področjih

zamira. Ni več v navadi, da se mnenja

up ošteva. Razen, se tolažijo naivni, en-

krat na (največ) štiri leta, ko so volitve.

Po zo r n e j ši prisluhnejo volilnim retori-

kam in se skisajo: še več samogovorov,

kar doma bom ostal, javno sem odveč.

Taki časi so. Izvolili smo si jih. ×
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intervju / Urša Menart, filmska reži s e rka

Veliko že z majhnimi koraki

K

onec minulega tedna je na

21. festivalu slovenskega fil-

ma glavno nagrado – ve s n o

za najboljši film – prvič v

zgodovini festivala dobila

re žiserka. Urša Menart se je

uveljavila že z dokumentarnimi filmi,

kot sta Nekoč je bila dežela pridnih in

Kaj pa Mojca?. V slednjem se je lotila

preučevanja podob spola v sloven-

skem filmu. Ne bom več luzerka pa je

njen igrani celovečerni prvenec, v ka-

terem se je s svežino ustvarjalke mlaj-

še generacije duhovito, a z vso resnos-

tjo osebnih izkušenj lotila brezupnosti

zaposlovalne in stanovanjske situacije

današnjih mladih odraslih, ki se iz dr-

žave vse bolj izseljujejo. Z reži s e r ko

kaj, kar bo boljše kot to, kar imamo

zdaj. Vem pa, da si marsikdo takšn e-

ga idealizma ne more privoščiti. Mar-

sikdo noče več vztrajati, ker je tako

živeti zelo naporno. Mislim, da so vsi

moji filmi na neki način patriotski.

Ne zato, ker bi oboževala to držav o

ali mislila, da je boljša od drugih,

ampak zato, ker si najbolj vpet v

okolje tam, kjer odrasteš in kjer živiš,

kar pomeni, da lahko tam tudi naj-

več narediš, najbolj vplivaš na ljudi

okrog sebe, na svoje okolje nasploh.

Zato mislim, da bi bilo mogoče fino,

da ne bi odšli prav vsi.

Ne bom več luzerka pa deluje

tudi feministično, in sicer zato,

ker je naš filmski prostor tako

nasičen z moškimi ustvarjalci in

upodobitvami življenja, likov moških

in žensk, kot ga doživljajo sami.

sem lažje vstopila v film, ker so sta-

re j še kolegice že nekaj naredile pred

mano – vključno s tem, da so se že

kdaj skregale s svojimi kolegi, pa se

zato meni ni bilo treba.

Optimistična sem predvsem takrat,

ko gledam filme mlajših kolegic. Ne-

kateri so res dobri. Upam, da ne bodo

tudi one vse po vrsti odšle v tujino.

Biti filmar ali filmarka v Sloveniji ni

enostavno. Ko končno narediš film,

še zdaleč ne zaslužiš dovolj, da bi

p re živel do naslednjega. Lažje je, ko

si mlad in nimaš obveznosti ali druži-

ne. Takrat še lahko marsikaj potrpiš,

se marsičemu odrečeš, zato ker to

hočeš delati. Režiserkam z otroki pa

je še težje. Sploh pri nas, kjer so ho-

norarji nizki, avtorske pravice pa

neurejene. To pomeni, da od tega ni-

maš nič. Trenutno se bojujemo, da bi

imeli varstvo za otroke na filmskih
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smo se o njihovem položaju ter o fe-

minizmu in filmskem ustvarjanju po-

govarjali v Portorožu.

Kljub naslovu vašega filma mladi

v njem niso luzerji, ki bi posedali na

kavču in gledali televizijo, a jim vseeno

ne gre. Smo v tej generaciji vsi luzerji?

Gre za problem samopodobe. Ko se

znajdemo v položaju, ko se nikamor

nič ne premakne, sami nase začne-

mo tako gledati. Izgubimo samoza-

vest. Počutimo se kot luzerji – vs a ke-

mu se zdi, da je edini v takšni situa-

ciji, edini, ki mu ne gre.

Se za takšno stanje počutimo

odgovorni zaradi družbe ,

ki spodbuja individualizem?

Na j b rž je to res posledica individualiz-

ma. Da bi kam prodrli, da bi se uvelja-

vili, da bi v nečem uspeli, se moramo

truditi vsak zase. Hitro začneš misliti,

da si grozen in brezzvezen, da nisi do-

volj dober. Družba nas spodbuja, da se

primerjamo z ostalimi, čeprav njihovih

o ko l i ščin ne poznamo.

Beseda patriotizem je zaradi nenehnih

zlorab precej negativno zaznamovana,

pa vendarle: vaš film je diskretno

patriotski. Junakinja kljub vsemu

noče oditi. Ali je v času množične ga

izseljevanja mladih takšna odločitev

postala nekaj idealističnega?

Mislim, da res. Jaz bi seveda rada, da

vsi ostanemo doma in naredimo ne-

U rša Menart je na 21. festivalu slovenskega filma prejela glavno nagrado – vesno za najboljši film. FMatja ž Ru št

Hotela sem posneti film, ki bi ga sama

rada gledala, nekaj, kar je tudi po mo-

jem mnenju manjkalo. Hotela sem go-

voriti o stvareh, ki jih poznam, ki sem

jih doživela sama ali so jih doživeli ljud-

je v moji bližini. Tako sem bila lahko

najbolj suverena, ni mi bilo treba lagati,

si izmišljevati ali blefirati – vedela sem,

o čem delam film in zakaj.

Seveda sem feministka, a pri pisa-

nju scenarija bolj razmišljaš o ljudeh.

Te žava je v tem, da v veliko sloven-

skih filmih ženske niso ljudje, ampak

n e ka kšna bizarna mitološka bitja. Za-

to lahko deluje feministično že, če o

vseh likih, tudi ženskah, razmišljaš

kot o ljudeh, ki imajo svoje razloge,

prepričanja in seveda tudi napake.

Ste prva režiserka z vesno za

najb oljši film, in to ravno v letu,

ko smo končno začeli govoriti

o spolni (ne)enakosti v slovenskem

filmskem sektorju.

Priznam, da nisem vedela, da sem

prva, dokler mi na zabavi po podelit-

vi tega ni povedala kolegica. Lepo, da

nam končno ne bo več treba govoriti

o teh »prvič«. Sicer pa me letošnji –

rekorden, če se ne motim – nabor re-

žiserk res veseli. Če nas je več, ne

pričakujejo od vsake, da bo posnela

film, ki bo povedal nekaj za že n s ke,

ampak so to lahko samo še filmi.

Lahko smo samo še režiserke, ne pa

ženske režiserke. V takšnem okolju

je lažje delati, ker nismo same. Jaz

snemanjih. Gre za osnove, lahko pa

pripomorejo k temu, da nas bo več in

da bodo filme snemali različni ljudje

različnih generacij. Če so v filmskem

sektorju razmere težke, bo lahko v

poklicu vztrajal le določen tip ljudi,

marsikdo pa bo odpadel na točki, ko

se mora začeti bojevati za preži ve t j e.

Z izboljšanjem razmer bi lahko us-

tvarjalo več različnih avtorjev, nasta-

jalo bi torej več različnih filmov.

V zvezi s tem ste v Društv u

slovenskih režiserjev pred

kratkim predstavili 60 ukrepov

za nacionalni program za film.

Veliko je mogoče napraviti že z zelo

majhnimi koraki. Zavzeli smo se na

primer za to, da bi imeli odločevalci v

različnih komisijah izobraževanje o

nezavedni pristranskosti. Tako moš-

kim kot ženskam lahko zelo spremeni

način razmišljanja. Vključno s predlo-

gom o varstvu, ki sem ga že omenila,

so to zelo uresničljivi predlogi in bi se

jih dalo izpeljati v roku enega leta. To

so stvari, ki zahtevajo minimalen an-

gažma in minimalen finančni vložek,

spremenijo pa lahko veliko. Seveda

smo vključili tudi ambicioznejše pre-

dloge glede kulturne politike. Morda

bi kdo rekel, da niso realni, vendar se

nam zdi, da se je o njih treba vsaj po-

govarjati. Čez štiri leta, ko naj bi vlada

končala mandat, bomo lahko pogle-

dali, kaj od tega so izpolnili in ali se je

kaj kam premaknilo. ×

p oziv

Čigav prvenec bo najboljši?

Pri Društvu slovenskih pisateljev so

objavili razpis za nagrado S l ove n ske ga

k nj i žnega sejma za najboljši literarni pr-

venec 2018. Založnike, ki so ali bodo v

času od 10. oktobra 2017 do 10. oktobra

2018 izdali prvo literarno delo (proza,

poezija, drama) kakšnega avtorja, va-

bijo, da svoje predloge s priloženimi

tremi izvodi knjige do 10. oktobra po-

šljejo na naslov društva. Omenjeno

nagrado je lani za zbirko kratke proze

Raz vezani prejela Ana Schnabl. × šum


