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film

Slovenski film ima znova gledalce

dukcijo; je pa vsaj dober znak, da se

sredstva niso zmanjšala. Novost pri

dodeljevanju sredstev v lanskem letu

je bila, da so zgornjo omejitev poviša-

li z dotedanjih 600.000 na 800.000

evrov. To pomeni, da sta dva filma na

razpisu, Nočni kvartet Vinka Möder-

n d o r fe r j a in Nekoč so bili ljudje G ora-

na Vojnovića, lahko prejela več kot

600.000 evrov, s čimer so vsaj delno

olajšali njuno financiranje.

Slovenski film ostaja odvisen tudi od

koprodukcijskih sredstev iz tujine, ki

trenutno prispevajo približno tretjino

proračuna. Proračun za sedem filmov,

ki so bili končani lani ali bodo letos,

znaša okoli 7 milijonov evrov, od tega

sta bila 2,1 milijona pridobljena iz tuji-

ne, kar je največ doslej. Ta denar priha-

ja iz evropskih skladov ali pa gre za ko-

produkcijska sredstva iz Hrvaške, Srbije,

Avstrije, Makedonije, Norveške in Nem-

čije. Ob tem se, poudarja Bučarjeva, od

Slovenije pričakuje, da bo recipročno

prispevala v koprodukcije tujih filmov.

Prihaja leto prvencev

Pogled v bližnjo prihodnost slovenske-

ga filma razkriva še šest celovečernih

filmov, ki bodo dokončani v letu 2018,

od tega bodo kar trije prvenci. V kine-

matografih pa si bo mogoče ogledati

šest lanskih celovečernih filmov: te

dni je svojo pot po slovenskih kinod-

voranah začel film Roka Bička Druži-

na, ki je lani na Festivalu slovenskega

filma prejel glavno nagrado, konec te-

dna je premiero doživel tudi film Mar -

ka Kumra MurčaMesto svetlobe. Sledili

bodo še Zadnji ledeni lovci Jureta Bre-

ce l j n i ka in Ro žleta Bregarja, Vztraja -

nje Mihe Knifica, prvenec Mihe Maz-

zinija Izbrisana in celovečerec Miros -

lava Mandića Igram, sem.×

V lanskem letu so se sred-

stva, namenjena sloven-

skemu filmu, zvišala mini-

malno, slovenski film pa

ostaja po proračunu na

dnu evropske lestvice, ma-

nj dobi le na Cipru. Sred-

stva na razpisu je lani do-

bilo osem celovečernih fil-

mov, letos pa bo prva kla-

pa padla za pet igranih

ce l ove č e rcev.
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V Sloveniji se snemajo tudi tuji filmi

Le tošnji

d o k u m e nta rc i :

•

i O to k Mihe Čelarja

•

To delo je v javni lasti Amirja Mur-

tov i ć a

•

Krvno maščevanje Marije Zidar

•

N i k i ta Siniše Gačiča

•

Vl ado Mirana Zupaniča

Le tošnji celovečerci:

•

Ne bom več luzerka U rše Menart

•

Posle dice Darka Šta nteta

•

Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gre -

gorja Božiča

•

Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc

•

Jaz sem Frenk Metoda Pevca

•

Gajin svet Petra Bratuše

V letu 2017 je Slovenski filmski cen-

ter počasi in previdno, kot je poveda-

la Nataša Bučar, začel izvajati ukrep

denarnih povračil tujim producen-

tom, s čimer želijo spodbuditi vlaga-

nja v audiovizualno produkcijo. Lani

so tako v Sloveniji snemali tri tuje fil-

me: britanski Intrigo, korejski Black

Knight in irski Belly of the Whale. Le-

tos bodo med julijem in oktobrom

pri nas snemali italijanska serijo I

just Wanted to be a Rock Star. Film-

ski center je lani za denarna povrači-

la namenil okoli 650.000 evrov.

Letos bo končan tudi težko pričakovani film Zgodovina ljubezni Sonje Prosenc. F arhiv SFC

l i t e rat u ra

Cankar enako poetičen kot političen

Z razstavo Ivan Cankar … in njegova

p rav i ca se je sinoči začel večmesečni

festival Cankar o Cankarju, s katerim

bodo v največjem slovenskem hramu

kulture obeležili stoletnico smrti ene-

ga naših največjih literarnih ustvarjal-

cev. Avtorja, ki je kot dramatik redno

prisoten na repertoarju slovenskih

g l ed a l i šč, želijo ponovno približati tu-

di kot prozaista in pesnika, ki ga poz-

namo skozi Vi njete , Podobe iz sanj, Na

klancu, Hiša Marije Pomočnice...

Lahka konstrukcija,

te žka simbolika

Kot namiguje že naslov, temelji otvo-

ritvena razstava na noveli Hlapec Jer-

nej in njegova pravica; Cankar jo je le-

ta 1907 napisal za potrebe pridobiva-

nja delavskih glasov na takratnih de-

želnozborskih volitvah. »Gre za eno

njegovih osrednjih del, saj se skozenj

ka žeta tako avtorjevo politično kot

poetično delovanje. Študentje ALUO,

ki so sodelovali pri postavitvi razsta-

ve, so hitro ugotovili, da gre za tekst,

ki sega onkraj Cankarjevega zgodo-

vinskega konteksta. Jernejev križev

Ženje Leiler to velja tudi za sočasno

razstavo Ivan Cankar in Evropa v CD.

Ta bo poskušala odgovoriti na more-

bitne dileme o pomembnosti Cankar-

jeve pisave: »Če bi pisal v kakšnem od

večjih evropskih jezikov, bi namreč

zagotovo sodil v evropski literarni ka-

non.« Tridelna postavitev bo najprej

osvetlila literarne, filozofske in druž-

bene vplive na Cankarjevo ustvarja-

nje, nato bo 16 njegovih del primerja-

la s sočasno izšlimi evropskimi deli

avtorjev, kot so Robert Musil, Rainer

Maria Rilke, Luigi Pirandello in Franz

Kafka, zaključila pa se bo s predsta-

vitvijo dela 15 slovenskih interpretov

Cankarjeve literature (Ivan Prijatelj,

Izidor Cankar, Taras Kermauner, Ire-

na Avsenik Nabergoj ...).

Brez pokroviteljstva

Ob obletnici pisateljeve smrti 11. de-

cembra bo potekal mednarodni sim-

pozij, kjer se bodo literarni znanstve-

niki osredotočili na vprašanje Cankar-

jeve aktualnosti. »Naš glavni cilj je, da

Cankarju zares prisluhnemo in ugoto-

vimo, kaj ga je pri pisanju gnalo, na-

mesto da bi ga – kot se rado zgodi –

zgolj pokroviteljsko prevedli v današ-

nji čas,« je povedal Matic Kocijančič.

O Cankarju na filmu bo maja preda-

val Zdenko Vrdlovec, takrat si bo mo-

goče ogledati tudi filma Na klancu in

Id ea l i s t . Peter Kolšek bo pripovedoval

o Cankarju in njegovem odnosu do

žensk, Svetlana Slapšak o Cankarju in

erotiki, o obdobju dunajske moderne,

ki je tako zaznamovala tudi Cankarje-

vo pisanje, pa bo junija med drugim

predaval francoski germanist in zgo-

dovinar Jacques Le Rider. ×

V Cankarjevem domu so sinoči zagnali celoletni festival Can-

kar o Cankarju. Z gledališkimi in filmskimi uprizoritvami, več

razstavami ter predavanji poznavalcev del Ivana Cankarja se

bodo v letošnjem letu poklonili 100. obletnici smrti enega naj-

večjih slovenskih dramatikov, pesnikov in pisateljev.

Slaba desetina ljudi, ki obiščejo doma-

če kinematografe, si ogleda slovenski

film, so na novinarski konferenci spo-

ročili odgovorni v Slovenskem fil-

mskem centru. S tem se Slovenija uvr-

šča v evropsko povprečje po deležu

gledanosti domače filmske produkcije,

čeprav manj denarja filmu v Evropski

uniji namenja samo še Ciper; v Franciji

je ob obilni finančni podpori ta delež

36-odstotni. Leta 2017 je največ k temu

deležu prispeval film Ko šarkar naj bo,

ki si ga je ogledalo skoraj 78.000 ljudi.

Slovenski filmi so imeli lani tako okoli

164.000 gledalk in gledalcev. Med pet-

najstimi filmi jih je enajst sofinanciral

Slovenski filmski center.

Tretjino prispeva tujina

Sredstva za slovenski film se tudi v le-

to šnjem letu ne bodo bistveno spre-

menila, ministrstvo za kulturo je na-

mreč lanski proračun, ki je znašal

4,43 milijona evrov, povečalo za

35.000 evrov, kar je po besedah direk-

torice SFC Na t a še Bučar premalo, da

bi bistveno vplivalo na domačo pro-
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pot – razstava je zasnovana kot labi-

rint s 14 postajami – simbolizira tudi

iskanje pravičnosti današnje ga

slehernika,« je ob tem povedal eden

od mentorjev Primož Vi te z .

Kot je pojasnil drugi svetovalec

Emil Kozole, so razstavo tudi obli-

kovno zasnovali izjemno fragmenti-

rano, lahko v konstrukciji, a težko v

simboliki: »Njegove besede smo preo-

blikovali v verze, te pa na preprostih

panojih, pripetih na lesene palice, za-

bili v zidake, da konceptualno še bolj

spominja na delavski upor. Želeli smo

ustvariti tesnoben prostor, iz katere-

ga je ob koncu boja naposled mogoče

najti tudi izhod.«

Hval ežna primerjava

Ob gledaliških predstavah Hlapec Jer-

nej v režiji Žige Divjaka in veliki ko-

produkciji Po h u j šanje v dolini še n t f l o r-

ja n sk i , katere premiera bo prihodnji

petek, nad katero bdi Eduard Miler,

bo enega vrhuncev festivala zagotovo

predstavljala tudi junijska razstava o

življenju Ivana Cankarja v Muzeju in

galerijah mesta Ljubljana; ker razen

rokopisne zapuščine po avtorju ni os-

talo materiale dediščine, bo postavi-

tev svojevrsten izziv. Po besedah

Program festivala Cankar o Cankarju so predstavili (z leve) Emil Kozole, Pri m ož Vitez, Uršula Cetinski, Ženja Leiler in Matic

Kocijančič. F Toma ž Ska le


