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Vojnovićeva zgodba o "junakih" s Fužin od oktobra tudi na filmskih
platnih
Ljubljana, 5. septembra (STA) - V Koloseju so danes
predpremierno prikazali film Čefurji raus!, ki je nastal po s
kresnikom nagrajenem romanu Gorana Vojnovića. Ta se
obenem podpisuje tudi pod scenarij in režijo filma. Kot je dejal
za STA, si vsak bralec ustvari svoj film, ki se mu je nemogoče
približati. Verjame pa, da film deluje tudi brez knjige.
Pisatelj Goran Vojnović.
Arhiv STA

S trojno vlogo - pisatelja, scenarista in režiserja - si je izbral težko nalogo.
"Morda je to tudi razlog, da se je nisem lotil prej. Kot režiser potrebuješ
distanco in distanco do svojega teksta je še posebej težko dobiti," je poudaril. Korak od pisanja do snemanja
je opisal kot dolgoročen proces, v katerem je moral zaupati sodelavcem in ohranjati kritičnost do sebe in
svojega ustvarjanja.
Pisanje literarnih del in snemanje filmov se po njegovih besedah močno razlikuje. Kot je pojasnil, je "pisanje
romana morda pogojno podobno pisanju scenarija, vse kar pride potem, pa je povsem drug svet, divji in
avanturističen". Pri snemanju filma mora režiser del ustvarjanja prepustiti drugim. "Nisi več sam za vse,
obenem pa moraš pustiti del zgodbe, da jo povedo drugi. S tem se zgodba spreminja, nadgrajuje, postaja
drugačna, ne več le tvoja; in prav to mi je pri filmu najbolj všeč," je še dejal.
Dogajanje filma, ki bo v redni distribuciji od 3. oktobra, je postavljeno v ljubljansko sosesko Fužine. Predstavi
vsakdanje življenje najstnikov oziroma t.i. čefurjev Marka, Adija, Acota in Dejana. Ti svoj čas večinoma
preživljajo pred domačim blokom, kjer bodisi brezdelno posedajo ali pa uganjajo norčije. Vendar je to le
navidezna slika. Marko ima težave z očetom, ki za sina goji goji prevelike košarkarske ambicije. Ta
(Benjamin Krnetić) se spre s trenerjem in preneha s treningom, kar njun odnos še bolj zaplete. S prijatelji se
zapleta v vedno globlje in ne več tako zelo nedolžne težave. Poleg s policisti se vsakodnevno sooča tudi z
dejstvom, da je priseljenec oziroma čefur.
Poleg Krnetića v glavnih vlogah igrajo Dino Hajderović, Ivan Pašalić, Jernej Kogovšek, Ermir
Hadžihafizbegović in Mediha Musliović. Igralska zasedba je številčna, v stranskih vlogah nastopata med
drugim tudi Jernej Šugman in Polona Juh, kot posebnega gosta pa so povabili košarkaša Radoslava
Nesterovića.
Film je nastal v produkciji Arsmedie v sodelovanju s sarajevsko produkcijsko hišo Depo in zagrebškim Jadran
filmom.
Goran Vojnović (1980) je filmski režiser, pisatelj in kolumnist. Njegov romaneskni prvenec Čefurji raus! je
kmalu po izidu postal uspešnica, osvojil nagrado Prešernovega sklada in kresnika ter bil preveden v šest
jezikov. Po njem je nastala tudi gledališka predstava. Film je Vojnovićev drugi celovečerec po filmu Piran
Pirano (2010). Leta 2012 je izdal drugi roman Jugoslavija, moja dežela in zanj prejel svojega drugega
kresnika.

http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1922997&q=čEFURJ
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