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priËevanje / saπo schrott

flVse skupaj je
bilo nad vsemi

priËakovanji - super«

Saπo Schrott, nekdanji
odgovorni urednik slo-
venske filmske revije
Ekran, je sodeloval pri
realizaciji retrospektive.
Z nji se je pogovoril Aleπ
DoktoriË.

Kako je priπlo do ideje
o organizacije retrospekti-
ve Slovenski film 1946 -
1981 v Gorici?

Leta 1979 sva se po-
vsem sluËajna seznanila in
se kasneje tudi osebno
zbliæala z Darkom Bratino.
Tedaj sem bil odgovorni
urednik edine slovenske
strokovne filmske revije
Ekran. Najina skupna afi-
niteta do filma, je skozi
razliËna kasnejπa sreËanja,
pripeljala do ideje, da bi
bilo dobro kaj narediti za
prezentacijo in afirmacijo
slovenskega filma tudi v
italijanskem zamejstvu.
Darko je bil kulturno in
politiËno æe takrat izredno
aktiven predvsem v Gori-
ci, tam pa so prav tedaj
gradili Kulturni dom. In
tako sva priπla na idejo, da
bi ga krstili prav  s Ëimbolj
odmevnim filmskim do-
godkom. V nekaj pogovo-
rih pa se je porodila ideja,
da ne bi πli zgolj na pred-
stavitev n.pr. nekaj najno-
vejπih slovenskih filmov,
ampak bi izkoristili prilo-
ænost, za nekoliko bolj
poglobljen in temeljit uvid
v slovensko filmsko zgo-
dovino. In tedaj πe nisva
vedela v kakπno avanturo
sva se podala. 

Kakπno?
Slovenija do tedaj πe ni

doæivela resnejπe zgodo-
vinske valorizacije naci-
onalne kinematografije.
Kakπne izkuπene, profesi-
onalne organizacijske in-
frastrukture na tem po-
droËju ni bilo in povsem
enako je bilo tudi v Gori-
ci. Ko pogledaπ danes ta-
kratni filmski program, re-
Ëeπ, kaj pa je bilo pripelja-
ti tistih 15 filmov in jih za-
vrteti tako rekoË flËez ce-
sto« v Italiji. Pa seveda ni
bilo tako enostavno. Po-
vsem na novo je bilo treba
vzpostaviti najprej organi-
zacijsko strukturo na obeh
straneh meje. V Sloveniji
smo z idejo pri takratni
kulturni skupnosti in
kulturnem ministrstvu na-
leteli na razumevanje in
podporo in tako je dobil
mandat za organizacijo z
naπe strani Ekran. Na dru-
gi strani meje pa sta pre-
vzela organizacijske skrbi

Darko Bratina in Sandro
Scandolara. Mi smo bili
operativci na terenu in
smo morali πele vzpostavi-
ti organizacijsko mreæo,
financiranje, medijsko pro-
mocijo projekta, razliËna
pokroviteljstva, skratka
umestiti projekt v kultur-
ni prostor dveh dræav. De-
loma tudi politiËno, kajti
Slovenija je bila seveda ta-
krat πe v nekdanji Jugosla-
viji in je Beograd rad kaj
zakompliciral. Kot v na-
πem primeru npr. izvoz fil-
mov na tuje in potem nji-
hovo vrnitev v Slovenijo,
pa πe kaj.

Toda ali ni nekoliko
nenavadno, da se je za slo-
venski film pomembno
dejanje, kot je prva ura-
dna retrospektiva, zgodil
Ëez mejo?

Pravzaprav ne. V Slove-
niji se je takrat veliko go-
vorilo o flenotnem sloven-
skem kulturnem prostoru«
in ni bilo pri projektu s sta-
liπËa takratne kulturne po-
litike niË problematiËnega.
Bolj pa je projekt sprovo-
ciral nekatere slovenske
filmske kroge. To pa je bil
deloma tudi namen nas,
tedanjih ekranovcev.  Slo-
venska filmska scena kar
se tiËe produkcije, je bila
takrat anemiËna, organiza-
cijsko precej razsuta, flura-
dna« filmska kritika pa je
bila bolj ali manj konfor-
mistiËna in oportunistiË-
na. Ekranovci smo skuπali
vse skupaj tako v teoriji kot
tudi praktiËno nekoliko
prevetriti. Zato smo πli iz
teorije tudi v projekte, kot
je bila retrospektiva v Go-
rici. Lokacija se nam je
zdela idealna, ker je Gori-
ca seveda pomemben del
slovenskega kulturnega
prostora, Ëetudi je v drugi
dræavi, mi pa smo si pri se-
lekciji morda privoπËili
veË svojeglavosti oz. avto-
nomije, ki bi je bilo, Ëe bi
to poËeli v Sloveniji, naj-
bræ manj. 

Zakaj?
Povedano s politiËnim

besednjakom, zadevo smo
flinternacionalizirali«, tako
da so lahko postale reËi
bolj transparentne in tudi
demokratiËne, ker je bilo
manj moænosti vpliva in
pritiskov fllokalnih faktor-
jev« tako na organizacijo
predvsem pa na samo se-
lekcijo. ©lo je za poskus
vzpostavljanja nekakπnih
novih in drugaËnih krite-
rijev, ki bi morda vplivali
na produkcijo in tudi

kulturno politiko na po-
droËju filma sploh.

In sama selekcija?
Do tedaj je bilo na Slo-

venskem posnetih 73 fil-
mov in izbira niti ni bila
tako teæka. ©lo pa je za ne-
kaj filmov, ki so imeli ne-
kakπno sploπno veljavnost
in naj bi bili flsamoumev-
ni«, pa jih nismo uvrstili,
nismo pa prezrli avtorjev.
Tako smo na primer v
program uvrstili Hladni-
kov PeπËeni grad in ne nje-
govega razvpitega Plesa v
deæju, pa namesto prav ta-
ko razvpitega PavloviÊeve-
ga Nasvidenje v naslednji
vojni njegovo RdeËe klas-
je. Seveda pa smo najbræ
starejπo filmsko gardo pri-
zadeli z uvrstitvijo ©praj-
Ëevega KrËa in Godinove-
ga Splava Meduze. Ampak
svoj cilj smo dosegli, saj se
je projekcij v Gorici pa tu-
di spremljevalnih okroglih
miz udeleæilo presenetlji-
vo πtevilo filmskih ljudi tu-
di iz Slovenije, mediji so
pozorno spremljali goriπko
prireditev, manjkalo ni tu-
di politikov. Skratka, vsaj
za nekaj tednov smo kar
dobro razburkali sceno.

In sploπna ocena?
Bil bi laæno skromen, Ëe

ne bi rekel, da je bilo vse
skupaj nad vsemi priËako-
vanji - super. Od πtevilne
publike, odmevnosti tudi
v italijanskih medijih, dru-
æabnega navezovanja oseb-
nih in institucionalnih sti-
kov, do trajnih flposle-
dic«, kot je sijajna tradici-
ja Film video monitorja,
Kinoateljeja itd. 

Kot ste rekli, je pa bilo,
zaradi neizkuπenosti orga-
nizatorjev vËasih tudi pre-
cej napeto in do zadnjega
negotovo…

Anekdota. BodoËi
goriπki Kulturni dom je
moral biti nujno dokonËan
v roku, kateremu se je pri-
lagajala, kolikor se je dalo
tudi retrospektiva. Lepega
dne tik pred zdajci pa mi
Darko Bratina zgroæeno
sporoËi, da je zadnji hip
odkril, da v naËrtih doma
sploh ni bila predvidena
filmska predvajalnica in
da o kakπni filmski pre-
dvajalni tehniki sploh ni-
hËe niËesar ne ve. Potem
se je Darko zagnal v akci-
jo in do otvoritve so grad-
beniki uredili predvajalno
kabino, tehnika pa je bila
menda sposojena. SreËen
konec priprav in sreËen za-
Ëetek, lepega filmskega
dogodka.

slovenski film / scandolara o prvi retrospektivi

flV petindvajsetih letih
se je spremenil svet«

V Ëetrtek bo na pobudo Kinoateljeja slovenski filmski dan

Darko Bratina

Gorica in slovenski film: pod
tem naslovom bo v Ëetrtek Kinoate-
lje z XX. Film Video Monitorjem
opozoril na vrsto pomembnih ob-
letnic. Eno smo pravzaprav æe po-
vzeli, pomenljivejπih pa je petin-
dvajset let promocije slovenskega
filma v italijanski prostor skozi Go-
rico. Obenem æeli filmski Ëetrtek,
ki se bo v Gorici zaËel æe ob deve-
tih zjutraj s projekcijo Beleæk o slo-
venskem filmu, nadaljeval ob 11.
uri s sreËanjem filmskih kritikov,
osrednji dogodek bo dosegel s po-
poldanskim simpozijem o Gorici
in slovenskem filmu 1981-2006,
zaokroæil pa zveËer s projekcijo
kratkometraæca Gregorja BoæiËa
Moji materi in æe veËkrat nagraje-
nega CvitkoviËevega filma Odgro-
badogroba, obeleæiti tudi lansko-
letno stoletnico slovenskega filma.

Od goriπke retrospektive sloven-
skega filma je minilo samo petin-
dvajset let, a medtem se je spreme-
nil svet. Takrat je obstajala πe Ju-
goslavija, ki se je zaËela toËno na
zadnji postaji avtobusa. Tako bli-
zu, a hkrati tako daleË. O njeni zgo-
dovini in kulturi smo vedeli zelo
malo ali celo niË. Gorica, ki se je
ponaπala s svojo geografsko lego in
z dejstvom, da predstavlja most, ni
v resnici ponujala potrebnih kana-
lov, po katerih naj bi potekala
kulturna izmenjava. Tudi znanje
slovenπËine se je omejevalo samo
na skromno obmejno, vsakodnev-
no rabo. Da ne govorimo o sloven-
skem filmu, ki ga je bilo æe itak teæ-
ko razlikovati od jugoslovanskega
monolita in je bil veËini, z izjemo
tistih, ki so obiskovali puljski fe-
stival, prava neznanka. Celo slo-
venski kritiki, iz anagrafskih raz-
logov in v Ëasu, ko je film obsta-
jal samo na traku, so bolj povrπno
poznali njegov obstoj. 

In ravno zaradi vseh teh razlo-
gov je Darko Bratina, ki je nekaj Ëa-
sa prej ustanovil Kinoatelje, pomi-
slil, da bi opravil nekakπno inven-
turo celotne slovenske filmografi-
je, ki je do leta 1980 πtela pribli-
æno osemdeset celoveËercev. Do-
menil se je z revijo Ekran in Viba

filmom. DruπËina GoriËanov je ta-
ko v druæbi nekaterih slovenskih
urednikov preæivela vrsto koncev
tedna v Ljubljani in si ogledala ce-
lotno slovensko filmsko produkci-
jo, ki je nastala med leti 1946 -
1981. Ob koncu inventure pa so se-
veda priredili tudi pregled, v ka-
terem so predstavili najboljπe a tu-
di zgodovinsko najpomembnejπe
filme. Nastal je tako flSlovenski
film, 1946-1981«: teden projekcij
in sreËanj v komajda odprtem
goriπkem Kulturnem domu. Prire-
dili sta ga slovenski in italijanski
kroæek: Kinoatelje in Piccolo Cine-
forum. To sodelovanje seveda ni
bilo sluËajno. Prireditelji so æele-
li podËrtati, da nova zgradba ne bo,
kot tudi ni bila, obkoljena utrdba,
ampak izredna priloænost za celot-
no mesto. To v trenutku, ko so bi-
la protislovja πe zelo prisotna in tu-
di neizprosna. Dovolj je, da pomi-
slimo, da je takoj nato obËinska
uprava poimenovala avditorij na
Ulici Roma z nesmiselnim ime-
nom flfurlanske kulture«. Usoda
pa je hotela, da je Kulturni dom
postal za dve desetletji edina
mestna gledaliπka dvorana.

Retrospektiva slovenskega fil-
ma, ki se je odvijala v Gorici pred
petindvajsetimi leti, pa se je poka-
zala v vsej svoji izvirnosti. flEvi-

dentiranje nacionalnih specifik
jugoslovanskega filma ni stvar fi-
loloπke natanËnosti«, smo takrat
zapisali v katalog retrospektive.
flSlovenski film se, kot bi bil pa-
radoks, razlikuje po svojem evrop-
skem kulturnem razmahu in pa po
natanËnem raziskovanju svojih
korenin, ki se vseskozi navezuje-
jo na literarno ustvarjanje«. Govo-
rili smo o flmanierizmu« sloven-
skega filma, ravno zato, ker se je
vseskozi skliceval na poetsko in
ikonografsko tradicijo. To skli-
cevanje je na nek naËin predstav-
ljalo tudi filter in kljuË, s pomoË-
jo katerega so lahko govorili o ak-
tualnih problemih v polemiËnem
in jedkem tonu. Tista æe davna re-
trospektiva je na nek naËin posta-
vila bazo za vsakrπno kasnejπe spo-
znavanje slovenskega filma, od
pregledov, ki so jih nato priredili
v Pesaru, Fanu in Rimu, do prisot-
nosti na πtevilnih festivalih v Ber-
gamu in Turinu in konËne uvelja-
vitve na festivalu Alpe Adria Ci-
nema. ©lo je za filme, ki so se bi-
stveno razlikovali od tistih, ki smo
jih do takrat poznali s skupnim
imenom fljugoslovanski«. ©lo je za
filme, ki so sprevrgli vse stereoti-
pe in pripovedne modele in ki so
v bistvu prehiteli in ne samo
spremljali vse ostalo, kar se je pri-
petilo kasneje tudi v resnici.
Goriπki filmski pregled je takrat za-
znamoval spoznavne kriterije in
omogoËil slovenski filmski pro-
dukciji, da je pridobila na svoji vel-
javi kljub temu, da so jo pred tem
zavestno prezirali. ©lo je paË za ne-
lahke Ëase in tudi zato se nam je
rezultat zdel πe toliko pomembnej-
πi. V katalogu, ne da bi pri tem ve-
deli, da bomo kmalu potem z ugo-
dne pozicije prisostvovali jugoslo-
vanski tranziciji, sva z Darkom
Bratino zapisala, da predstavlja
flfilmski pregled za Gorico tudi
dolæno, dasi pozno in okrjeno obli-
ko povraËila za nestrpnost, slabo-
umnost in prikrivanje, v katerih so
bile vzgojene πtevilne generacije
GoriËanov, in z njimi tudi mi.« 

Sandro Scandolara

ljubljana / novinarska konferenca

Gorica - mesto prve mednarodne 
retrospektive slovenskega filma

PodËrtali pomen obletnice in predstavili program prireditev
Pred 25 leti je bila v Gorici

na retrospektivi z naslovom Ci-
nema sloveno 1946-1981 itali-
janski javnosti prviË predstav-
ljena slovenska kinematografi-
ja, kar je imelo za domaËi film
zelo velik pomen, je na vËerajπ-
nji novinarski konferenci v
Ljubljani dejal predsednik go-
riπkega Kinoateljeja Aleπ Dok-
toriË. Tega dogodka sta se spo-
mnila tudi organizatorja - Sa-
πo Schrott, takratni urednik
Ekrana, in Miro Polanko, ki je
leta 1981 deloval pri Viba fil-
mu. Vse do takrat je bil nam-
reË slovenski film v tujini pri-
kazan v sklopu jugoslovanske-
ga in je zato pogosto pristal na
stranskem tiru. V Gorici bodo
23. marca 25-letnico, kolikor je
minilo od retrospektive, obele-
æili s celodnevnim kulturnim
dogodkom.

Pri Kinoateljeju so se 23.
marca v svoji 20. ediciji Film
Video Monitorja odloËili po-
vzeti 25 let slovenskega filma

v Gorici. V Hiπi filma bodo æe
ob 9. uri zavrteli TV serijo film-
skih kritikov Darka Bratine in
Sandra Scandolare, v kateri sta
slovenski film predstavila v lu-
Ëi druæbe, zgodovine in
kulture.

Ob 11. uri bodo sledili pri-
spevki filmskih kritikov in po-
znavalcev slovenskega filma,
ob 16. uri pa se bo v dvorani
Pokrajinskega sveta zaËel sim-
pozij, posveËen vlogi Gorice v
projektu medkulturnega posre-
dovanja. Na simpoziju bodo
sodelovali organizatorji in gos-
tje vseh predstavitev sloven-
skega filma, TV in videa v Go-
rici in drugih italijanskih me-
stih ter filmski poznavalci in
avtorji, ki so na razliËne naËi-
ne promovirali domaËi film. Za
konec filmskega dneva bodo v
Hiπi filma ob 20.45 zavrteli
film Moji materi Gregorja Bo-
æiËa in Odgrobadogroba Jana
CvitkoviËa.

Saπo Schrott se je na novi-

narski konferenci spomnil na
organizacijski potek retrospek-
tive. Dejal je, da so selektorji
izbirali med 73 celoveËernimi
filmi, na retrospektivi pa so jih
prikazali 15. Schrott je izbor,
pri katerem je med drugim so-
deloval tudi ustanovitelj Kino-
ateljeja Darko Bratina, oznaËil
za "malce svojeglavega".

Schrott je opozoril, da je
Ekran predstavljal nekakπno
opozicijo, ki je hotela spre-
meniti pasivno mentaliteto. V
izbor se tako ni uvrstil Hladni-
kov Ples v deæju, temveË nje-
gov PeπËeni grad, namesto fil-
ma Na svidenje v naslednji voj-
ni so raje zavrteli RdeËe klas-
je, je povedal Schrott. V retro-
spektivi je bilo med drugimi
moË videti tudi filme, kot so
Dolina miru, Veselica, Na pa-
pirnatih avionih, KrË in Splav
Meduze.

Goriπka retrospektiva je bi-
la pomembna tudi zaradi pu-
blikacije, ki je prinaπala prvo

slovensko filmografijo. Slo-
venski film je bil poprej, tudi
v knjiæni obliki, vedno pred-
stavljen v sklopu jugoslovan-
skega, kjer je imela prednost
srbska kinematografija. Besedi-
li o slovenskem filmu sta takrat
prispevala Schrott in Rapa
©uklje.

Retrospektiva Cinema
sloveno 1946-1981 Slovenski
film je bila povod za vrsto
predstavitev slovenskega filma
v Italiji, saj je potoval od Turi-
na, Milana do Rima. V Gorici
so nato sledile redne in za Ita-
lijo predpremierske predstavi-
tve slovenskih filmov, Gorica
pa je postala opazovalnica slo-
venskega filma in druæbe v
spreminjanju, je povedal Dok-
toriË.

Leta 1986 so se pri Kinoate-
ljeju odloËili, da bodo posamiË-
ne predstavitve zdruæil v letni
pregled slovenskega filma, te-
levizije in videa - rodil se je
Film Video Monitor. (STA)


