Masterclass: DALIBOR MATANIĆ
TOREK 23 / 11 / 2016 / Gorica
Palazzo del Cinema – Hiša filma, Piazza Vittoria 41

Vabljeni na masterclass / strokovno delavnico, ki jo bo v okviru monografskega festivala Nagrada
Darko Bratina. Poklon viziji vodil letošnji prejemnik nagrade, hrvaški režiser Dalibor Matanić.
“Kinoatelje letos podeli nagrado Darko Bratina. Poklon viziji 2016 hrvaškemu režiserju Daliborju
Mataniću za impresiven in osupljivo raznolik korpus del, ki ga je režiser ustvaril na področju filma
v slabih dvajsetih letih in ga v kontekstu hrvaške kinematografije vzpostavlja kot eno najbolj
nenavadnih, svojskih, temeljno drugačnih in s tem edinstvenih figur generacije, usmerjene v
družbeni »tukaj in zdaj«. V njem je namreč dobila svoje idealno utelešenje prva prava
postjugoslovanska generacija režiserjev, tista, katere dela zaznamuje tako neobremenjenost s
preteklostjo (ki pa jo vendarle vseskozi nosi s seboj v zavesti) kot tudi neobremenjenost s
tradicionalnimi kategorijami avtorstva in artizma. Pri svoji obravnavi aktualnega družbene
trenutka se ne izgublja v preteklosti, pač pa je vedno zazrt naprej. Njegovi protagonisti
največkrat predstavljajo ranljive in manjšinske skupine naše družbe, ki so odrinjene na obrobje:
to so mladi, ženske, homoseksualci, delavci. Opozarja tako na »nove« družbene identitete, na
vprašanja družbenega razmerjevanja, razslojevanja in izraža zahtevo po preseganju teh mej.”
Masterclass bo potekal v angleškem jeziku in je namenjen študentom filma in humanistike,
raziskovalcem na področju kulture, filmskim profesionalcem in vsem ostalim cinefilom. Udeležba
je brezplačna. Prijave sprejemamo na press@kinoatelje.it.
Po zaključenem masterclassu bo v goriški Hiši filma ob 20. uri potekala tudi slavnostna podelitev
Nagrade Darko Bratina. Poklon viziji 2016, ki jo bo pospremila projekcija njegovega najbolj
slovitega film Zenit. Ta je plod hrvaško-slovensko-srbske koprodukcije (Kinorama, Gustav film, See
Film Pro) in je eden redkih filmov iz Balkana, distribuiran (Tucker film) tudi v italijanskih
kinematografih. Slovenski direktor fotografije Marko Brdar je na 18. Festivalu slovenskega filma
zanj dobil vesno za najboljšo fotografijo.

Program:
9:00
Dobrodošlica in kratka predstavitev festivala / Mateja Zorn, vodja festivala
Predstavitev nagrajenca Daliborja Matanića / Nicolla Falcinella, filmski kritik
9:30
Začetek filmskega ustvarjanja in dokumentaristika / Dalibor Matanić
uvod: Nicola Falcinella
Suša, 2002, 14’ / ogled filma
11:15 – 11.30
odmor za kavo
11.30
Kako razviti scenarij / Dalibor Matanić
uvod: Denis Valić, filmski kritik
Tulum (Zabava), 2009, 15’ / ogled filma
13:00 – 14:30
odmor za kosilo
14:30
Časopis (Novine), 2016, cca 60', z angleškimi podnapisi / ogled prvega dela TV serije
15:30
Forma TV serije in njena popularizacija / Dalibor Matanić
18:00
Sprejem in druženje z nagrajencem
20:00
Svečana podelitev nagrade in projekcija filma Zenit
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