
144?

142

135

134

122

108

82

66

58

40

27

22

12

6DROBNE STVARCE

VOZI ME VLAK V DALJAVE
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KAJ GREMO GLEDAT? Bili so ~asi, tam nekje v zgodnjih osemdesetih letih prej{njega sto-

letja, ko sta bila dva filmska kritika v ve`i festivalske dvorane ali v pred-

dverju kinoteke pripravljena obra~unati med sabo. Ne ravno s pestmi, a

iskre so vseeno letele na vse strani. In predmet spora? Avtor proti `anru!

Eden se je skliceval na neprimerljivost avtorskega, individualnega,

umetni{kega pristopa, drugi mu je zabrusil nazaj z genialnostjo `anrskega,

studijskega, obrtnega pristopa. Danes se nam ti spopadi zdijo nekoliko

zastareli, saj verjamemo, da lahko sleherni avtorski film glede na temeljne

pripovedne in tematske elemente `anrsko ozna~imo, hkrati pa so se prav

znotraj strogega `anrskega sistema profilirali izjemni avtorji. Morda na

najbolj prepri~ljivo obrambo `anra naletimo pri avtorju, pri katerem bi to

najmanj pri~akovali, saj velja za utele{enje brezkompromisnega

umetni{kega filma. Takole pravi francoski re`iser Robert Bresson na samem

za~etku svojih Zapiskov o kinematografu: »Zmo`nost, da dobro izkoristim, kar mi

je na razpolago, se zmanj{a, kadar je tega ve~.«

Kako je torej s tem `anrom? @anr je predvsem zelo koristen pripo-

mo~ek prepoznavnosti.

Najprej pomaga posameznemu filmskemu studiu ali producentski

hi{i, da dose`e ve~jo prepoznavnost s tem, ko se izpili v posameznem

`anru. Tako poznamo Universalove grozljivke iz tridesetih let, Metro-

Goldwyn-Mayerjeve glasbene komedije iz petdesetih, pa tudi Pixarjeve

ra~unalni{ke animacije s preloma dvajsetega v enaindvajseto stoletje.

Zelo pomaga tudi pri prepoznavnosti posameznega avtorja, saj

lahko ta izmojstri svojo obrt, ve{~ino in umetnost znotraj strogo kodiranih

pravil posameznega `anra (in jih slejkoprej, ~e je le dovolj velik in drzen,

tudi prekr{i). Hitchcockovi filmi suspenza, Sirkove melodrame, Fordovi in

Hawksovi vesterni, Wilderjeve komedije zme{njav, Cameronovi spektakli –

vse to so mejniki, na katerih se gradi ime za zgodovino.

Morda najbolj od vseh pa `anri pomagajo nam, gledalcem: da se la`je

orientiramo, kaj nas ~aka; da se odlo~imo, kaj bi radi videli. Ko se mno`ica

vsuje po teko~ih stopnicah multipleksa, jo namre~ hkrati z obrazi igralcev,

naslovi filmov in imeni re`iserjev (~e ne prej, pa v napisih nad samo blagaj-

no) pri~akajo tudi naslednje oznake: romanti~na komedija, psiholo{ka drama,

srhljivka …

Nenazadnje pa pomagajo tudi kritikom: da la`je razvr{~ajo, primer-

jajo, ocenjujejo, ugotavljajo odstopanja, prekora~itve in preboje. 
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