SPET DOMA
Po več kot petdesetih letih smo 10. decembra
2021 iz Beograda v Slovenijo vrnili manjkajoči
del filmskega arhivskega gradiva - negativ slike
in zvoka na nitratni osnovi za trinajst slovenskih
celovečernih igranih filmov.
Filmsko podjetje Triglav film Ljubljana v
šestdesetih letih preteklega stoletja tistem
obdobju ni imelo primernih depojskih prostorov
za hrambo gorljivega oz. nitratnega filmskem
traku, za katerega velja, da mora biti hranjen
ločeno od gradiva na acetatni podlagi, saj ob
neprimernih pogojih hranjenja obstaja možnost
samovžiga in eksplozije. Zato je bilo gradivo na
podlagi podpisa pogodbe o depozitu med
Jugoslovansko kinoteko in Republiškim komitejem za kulturo Socialistične republike Slovenije
15. 2. 1968 s strani filmskega podjetja Triglav film
predano v hrambo v namenske depoje
Jugoslovanske kinoteke na Košutnjaku v Beogradu. Preden je bilo gradivo oddano v depozit,
je bilo varnostno kopirano, izdelane pa so bile
tudi filmske kopije za javno predvajanje.
Slovenski celovečerni igrani filmi imajo sedaj
tudi svoj najbolj dragocen del izvirnega gradiva,
varno shranjen v svojem domicilu, Slovenskem
filmskem arhivu pri Arhivu Republike Slovenije.
Filmi so slovenske filmske klasike, nastali v
prvem desetletju slovenske povojne filmske
ustvarjalnosti.

So delo legendarnih slovenskih filmskih
režiserjev:
• Franceta Štiglica: Na svoji zemlji (1948),
• Franceta Štiglica: Trst (1951),
• Jožeta Galeta: Kekec (1951),
• Franceta Štiglica: Svet na kajžarju (1952),
• Franceta Kosmača: Balada o trobenti in oblaku
(1961),
• Bojana Stupice: Jara gospoda (1953),
• Mirka Groblerja: Dobro morje (1958),
• Franceta Kosmača: Dobri stari pianino (1959),
• Jožeta Babiča: Tri četrtine sonca (1959),
• Jožeta Babiča: Veselica (1960),
• Janeta Kavčiča: Akcija (1960),
• Franceta Kosmača: Ti loviš (1961),
•Františka Čapa: Naš avto (1962).
SR Slovenija je vse do leta 1991 plačevala nadomestilo za hrambo deponiranega gradiva, po
tem letu je s plačilom prenehala. Pri podrobnem
popisu fonda SI AS 2016 Zbirka SFA smo naleteli
tudi na omenjeni zapisnik iz leta 1968, na podlagi katerega je Arhiv filme uvrstil na seznam v
okviru sporazuma o vprašanjih nasledstva
bivših republik nekdanje SFRJ na področju
kulturne dediščine. Arhiv Republike Slovenije in
Jugoslovanska kinoteka sta po usklajevanju in
izdanem soglasju Vlade RS 26. 11. 2021 podpisala pogodbo o poravnavi nadomestila za
hrambo in varstvo arhivskega gradiva omenjenih
trinajstih filmov od leta 1991 dalje.
Za sodelovanje in podporo pri sklenitvi in
izpeljavi tega pomembnega dogovora se posebej zahvaljujemo Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za zunanje zadeve in slovenskemu
veleposlaništvu v Beogradu.
Tatjana Rezec Stibilj

Večer Slovenskega filmskega arhiva
pri Arhivu Republike Slovenije

Na svoji zemlji, Trst, Kekec,
Svet na Kajžarju, Jara gospoda,
Dobro morje, Dobri stari pianino,
Tri četrtine sonca, Veselica, Akcija,
Ti loviš, Balada o trobenti in oblaku,
Naš avto

Fotografija iz filma Dobro morje, SI AS 1280 Zbirka fotografiij celovečernih in kratkih filmov Triglav film in Viba filma

"... končno spet doma,
v Slovenskem filmskem arhivu."

VABILO
Slovenski filmski arhiv
pri Arhivu Republike Slovenije in
Slovenska kinoteka

Ob 18. uri:

VESELICA

Slovenija, 1960, črno-beli, 100’, 35 mm
producent Triglav film Ljubljana, scenarist Beno Zupančič, režiser Jože Babič,
direktor fotografije Ivan Marinček, komponist Bojan Adamič

Vas vljudno vabita, da se nam v
torek, 5. aprila 2022,
pridružite v dvorani Silvana Furlana
v Slovenski kinoteki pri ogledu
slovenskega igranega filma
Veselica.

Fotografija iz filma Veselica, SI AS 1280 Zbirka fotografiij celovečernih in kratkih filmov Triglav film in Viba filma

Projekcija je pripravljena v okviru rednih
mesečnih večerov SFA.

Vabilo velja za dve osebi

Projekciji filma bo sledil krajši razgovor.

Zapisnik o primopredaji izvirnega gradiva Triglav filma v Jugoslovansko kinoteko, 15.02.1968, SI AS 2016 Zbirka SFA

