PREDLOG ZA NAGRADO PREŠERNOVEGA SKLADA
Jožetu Možini za film Pedro Opeka, dober prijatelj

Opredelitev in izčrpni opis umetniškega dela, predlaganega za nagrado
Celovečerni film Pedro Opeka, dober prijatelj je presegel okvir zgolj vrhunskega dokumentarnega izdelka,
saj je s svojo umetniško prepričljivostjo pljusknil z ekranov in navdahnil na sto tisoče Slovencev. Gledalci
so eno najlepših zgodb našega časa sprejeli kot duhovno dobrino, zgled in izziv. Celovečerec ustvarja
naboj, ki človeka osvoji tako, da potisne v ozadje svojo domačo perspektivo, se povsem potopi v zgodbo in
iz nje po ogledu 102 minuti dolgega filma izide drugačen – bogatejši in tudi boljši. Dr. Ignacija Fridl je po
ogledu zapisala: »Film je mene in moje otroke v temelju spremenil. To je največ, kar lahko stori človek in
kar lahko doseže filmska umetnost.« Redka so umetniška dela, ki imajo v globalni nasičenosti sedanjega
časa tako pozitivno in hkrati delujočo sporočilno vrednost.
Film temelji na močni zgodbi, ki pa je hkrati sila zahtevna, saj gre za motiv spopada z brutalno revščino in
razčlovečenjem brezdomcev v malgaški prestolnici na drugem koncu sveta, ki komaj koga briga. A tu
nastopi resničen lik Pedra Opeke, misijonarja, ki se je spustil v boj s to nezaslišano bedo in skupaj s
sodelavci naredil nekaj, kar je podobno čudežu.
V filmsko pripoved vstopimo z monumentalnim prizorom deklice na smetišču, ki stopa proti avtorjevi
kameri in plaho pozdravi. V naslednjem hipu se zasliši presunljiv jok otročiča, ki se v istem kadru razkrije
za njenim hrbtom.

.
Otrok z otrokom, ki ga zakrije bager, je izpostavljen kot arhetip dvojne afriške revščine in ranljivosti ljudi, ki
jih kolesje naše civilizacije uničuje tako, da sicer živi, a povsem razčlovečeni končajo na smetišču. Gledalec
vstopi v ritem malgaških prizorov, ki se prepričljivo dopolnjujejo z likom človeka, ki je te ljudi vrnil v
človeško skupnost. Dialog med našim in malgaškim razumevanjem sveta prepričljivo vodi Pedro Opeka, ki
nas sprva popelje v leto 1989, ko je stopil na ogromno smetišče v prestolnici Antananarivo in videl na
tisoče odraslih in otrok, ki so pomešani s prašiči in psi živeli na smetišču in od smetišča. Tisto noč ni zatisnil
očesa in v naslednjih tednih, mesecih in letih je z velikimi napori in popolno predanostjo dokazal, tako sebi
kot svetu, da je drugačna ureditev možna. Ustanovil je gibanje Akamasoa – Dobri prijatelji, s katerim je več
kot 23.000 ljudi dvignil iz teme smetišča v novo življenje s šolami, zdravstveno oskrbo in dostojnimi
stanovanji.
Ta vzpon simbolizira Tutzu, pred 20 leti prestrašena deklica s smetišča, ki pa je kasneje doštudirala v
Franciji in na gimnaziji Akamasoe sedaj poučuje francoščino.

Opekovo gibanje izpostavlja pomen dela – ki vrača človeku dostojanstvo. V kamnolomu so tako tudi otroci,
ki pomagajo svojim staršem. Življenje je boj in otroke je potrebno tudi z delom privaditi nanj.

Opeka nas popelje s kamnoloma med duhovne temelje Akamasoe, ko pri nedeljski maši na tisoče vernikov
spodbuja k bratstvu in spoštovanju.

Že isti dan se iz duhovniške prelevi v športno opravo in kot nogometni navdušenec še iz Argentine na
stadionu Akamasoe zabija gole ter izpostavi nujnost športnega udejstvovanja za psihofizično zdravje. To je
zanj nujna sprostitev, pa tudi trening proti individualizmu in materializmu. Naslednji dan je že soočen z
novimi prišleki na smetišču, ki jih zbere okoli sebe in nagovori: »Sem ste prišli zaradi revščine, ker niste
imeli izbire, je tako? A vedite, da vas mi ne bomo zapustili, ne bomo pozabili vaših otrok!«

V kamero pa, prizadet zaradi otroka, ki ga je našel na smetišču zavpije: »Dokler bo en otrok ostal na
smetišču, jaz ne smem pustiti ta boj, jaz moram biti tukaj, da jim pomagam, da jim podam roko in jih
pokličem – pridi ven!« Vendar so tudi tisti, ki so prišli ven, velikokrat zaznamovani. Ne samo psihično, tudi
fizično. Deklici Janett so kot dojenčku podgane na smetišču obgrizle nos. Zanjo so uredili plastično
operacijo v Franciji.

In boj za vsakdanje preživetje se ne preneha. Več tisoč njegovih šolarjev v času počitnic nima dovolj hrane.
K sreči pomagajo dobri ljudje iz Francije, Slovenije in drugih dežel tako, da tudi v času počitnic dobijo
krožnik riža. Med njimi Opekove oči zažarijo: »Ko človek vidi majhne otroke, ki so lačni ostane brez besed.
Ker to ni dar, ki jim dajemo – to je njihova pravica da jedo. Pravica otroka je, da je, če je bolan, da se ga
ozdravi, da gre v šolo. To je pravica, to ni noben dar, ki se mu daje!«

»Kar očeta Pedra ločuje od drugih, je usmiljenje do ljudi, in res lahko vidiš, da ima rad odrinjene,« pove
domačinka. »Mompera je naš oče in naša mati, tu na zemlji in v nebesih, daje nam hrano za dušo in za
telo,« doda obupan starec, ki ga misijonar objame. Opeka, ki je tudi sam iz družine slovenskih beguncev v
Argentini, ve kaj pomeni biti brez strehe nad glavo. Kamera mu sledi v novo naselje, kjer spregovori z ženo,
ki je dobila dom: »Mož jo je zapustil, ima šest otrok. Bila je na smetišču in sedaj pred desetimi dnevi se je
preselila v novo stanovanje. In za njo se je sedaj začelo novo življenje, za njo in za njene otroke. Lepo je,
kajne, si zadovoljna, si se navadila tukaj?« »Zelo sem zadovoljna, dobro mi je!« odvrne presrečna žena, a
tudi Opeki zasije obraz. Njeno veselje je enako njegovemu. To je eden od prizorov, ko človek osupne nad
njegovo karizmo.

Vzporedno ko kamera sledi njegovemu vsakodnevnemu delu in se sestavlja celotna podoba gibanja Dobrih
prijateljev, se v zadnjem delu filma avtor čedalje bolj osredotoča na Opekovo osebno izkustvo in njegovo
življenjsko modrost, ki jo nevsiljivo posreduje gledalstvu. Vstop v njegovo kapelo, kjer ob petih zjutraj
začne duhovno pripravo za težo dneva, ponudi vpogled v njegovo intimo, katere del je tudi zgodba
njegovega očeta. Ta se je čudežno rešil iz morišča na Hrastiniškem hribu, kjer je komunistična oblast
množično pobijala domobranske ujetnike. Pedro Opeka si želi, da bi s priznanjem krivde in dobrega imena
nedolžnim tudi v Sloveniji končno vzpostavili tisto harmonijo in povezanost, kakršno je ustvaril med
ljudstvom v Akamasoi.

Ritem filma se ob koncu, na podeželju v gozdiču, upočasni. Pedro Opeka sedi na tleh pod borovci in
opredeli svojo pot do tistega, po čemur hrepeni vsakdo: »Ko sem prišel na Madagaskar, so mi revni ljudje
pomagali do tega, da imam tudi jaz srečo v sebi. V revnih ljudeh sem odkril, kako so ti ljudje srečni, čeprav
nimajo nič. Ob njih sem spoznal, da sem tudi jaz lahko srečen! Resno sem vzel to srečo in si rekel - Bodi kar
si, ne pretvarjaj se!«
Tu je naracija nekako sklenjena, a slika se še enkrat sprehodi po fascinantnih sadovih Opekovega dela ter
nakaže, da pot še ni končana. Misijonar med svojimi Malgaši posluša čudovito pesem mladega dekleta, ko
slika in njegove misli pohitijo naprej, saj se dan nagiba proti večeru. Zanj ni počitka. Že je v avtomobilu in

na poti, da nadaljuje svoj in sedaj tudi naš boj. V njegovih očeh se zaiskri sonce, medtem ko dekle odpoje
čudovito pesem.

Opekova prezenca je že sama po sebi monumentalna. Njegova govorica je sveža, obarvana, ostra a
privlačna in razumljiva, ker v vsakem delu filma vzpostavlja dialog z dejanskim. Gledalec dobi vtis, da je
avtor absolutno zvest dokumentarni prvini filma, ko kamera sledi tistemu, kar se v resnici dogaja, brez
režijskih posegov na terenu. Pomemben atribut filma je avtentičnost, ki gledalcu omogoča, da je vključen
in nagovorjen ter da s tematiko filma vzpostavil čustven in razumski dialog. Skrben dramaturški lok tudi
manj angažiranega gledalca, kljub dolžini filma, pritegne do konca.
Gravitacijo filma k osrednjem liku dopolnjuje stik z domačini, ki prispevajo, da gledalec dojame mentalni
naboj nam tako oddaljenega malgaškega sveta. Avtor se je odlično zavedal potrebe, da osnovno prizorišče
dogajanja, smetišče in vasi Akamasoe, umesti tudi v širši prostor. Zato gledalec ujame tudi zven podeželja,
čudovite narave in kontradiktorni blišč malgaške prestolnice vse do predsedniške palače. Kljub temu, da
gre, kot že omenjeno za strahovito revščino tisoče kilometrov daleč, za katero bi lahko rekli, da se nas ne
tiče, ob gledanju filma iz minute v minute bolj čutimo, da smo del zgodbe. Poglobimo se v težave ljudi in
veliko je bilo tistih, ki so si rekli: »Tudi jaz lahko nekaj storim!« To je pika na i in pokazatelj vrhunskosti
dokumentarnega filma Jožeta Možine – ni zgolj zgodba, je navdih in klic!

Utemeljitev pomena umetniškega prispevka za slovensko in mednarodno kulturno okolje
Avtorski film Pedro Opeka, dober prijatelj ima velik in oprijemljiv pomen za slovensko, pa tudi
mednarodno kulturno okolje v najširšem pomenu. Izhodišče filmske zgodbe nas »udari« z izredno
travmatično usodo na tisoče brezdomcev na Madagaskarju, ki jih je civilizacija s tem, ko jih je potisnila na
smetišče, simbolno izločila iz človeške skupnosti. V to sramotno dno našega časa se je spustil Pedro Opeka
in v dveh desetletjih vrnil človeštvu več kot 23.000 smetiščarjev. To izredno času primerno in navdihujoče
umetniško delo nosi najbolj aktualna, pravzaprav nujna sporočila za slovensko in mednarodno kulturno
okolje. Je delo, ki ga odlikuje bogastvo dobrih misli, dejanj in zgledov, ki so pravzaprav ključni za našo
prihodnost. Če jih ne bomo razumeli ter pravično delili bogastvo in varovali planet, bomo kot človeštvo
propadli. Avtor se v filmu sooča z eno najtemnejših plati naše sedanjosti. A s tem, ko izraža do nje svoj
angažiran odnos, se hkrati obrača tudi v prihodnost in izziva razmislek o nujnih spremembah v času, ki
prihaja. Avtorjeva občutljivost pri dojemanju govorice in zlasti neposrednega zgleda Pedra Opeke
vzpostavlja iz minute v minuto film kot preroški za obdobja, ki so pred nami. Izpostavlja močan vzor
humanosti, odgovornosti in spoštovanja do revnih ljudi. V filmu dobimo močne ter s sliko in naracijo

utemeljene argumente za nujnost sprememb naše kulture v smeri zmernosti, pravične razdelitve dobrin in
varovanja narave, ki jim ni moč oporekati. Če ponovimo misel dr. Fridlove, je to film, ki ljudi pozitivno
spreminja in »je največ, kar lahko stori človek in kar lahko doseže filmska umetnost.«
Pozitivni pomen filma pri občinstvu je v našem primeru tudi povsem konkreten. Na tisoče posameznikov je
po ogledu filma namenilo sredstva za gradnjo hiš za brezdomce in nakup riža za šolske otroke. Presenetljivi
so primeri, ko so posamezniki ob svojih življenjskih jubilejih ali mladoporočenci ob poroki namesto darov
zase zbirali denar za dobre prijatelje.
Drugi izredno pomemben vpliv filma je bil tudi splošen nacionalni konsenz, da se Pedra Opeko predlaga za
Nobelovo nagrado za mir. To je bil v medijih prepoznan kot edini primer v zadnjem obdobju, ko je
slovenska politika presegla sicer toge ideološke okvire. Film je ljudi in tudi politike prepričal, da sta
revščina in socialna neenakost prvi razlog za konflikte in vojne v svetu. Podpise slovenski kandidaturi Pedra
Opeke sta tako poleg številnih uglednih osebnosti namenila tudi francoski predsednik Francois Hollande in
malgaški predsednik Andy Rajoeina. Reševanje revščine v takem obsegu, kot to uspeva Slovencu Pedru
Opeki, je prepoznano kot globalni zgled zoperstavljanja največjemu zlu našega časa.
Film je z avtentično umetniško govorico pretresel, prepričal in navdušil, kar je znak, da je nastal ob pravem
času in na pravi način. Jože Možina se je odločil za angažiran filmski pristop, ki sloni na empatiji in
odgovornosti do soljudi. Opeko zaradi osupljivih rezultatov odkrito vzpostavlja kot ideal in globalni vzor,
čeprav razmer v njegovem združenju Akamasoa ne idealizira. Poleg tega z veliko mero občutljivosti sledi
vidni želji Pedra Opeke, da središče filmskega dogajanja ne bi bil on sam, pač pa ljudje, za katere živi in
dela.
Film je odličen izdelek in umetniško delo v funkciji dobrega, plemenitega. Sooči nas z alarmantnimi
sporočili, ki so izredno pomembna za prihodnost naše kulture in civilizacije. Promovira ohranitev planeta,
pomen izobraževanja, premagovanje stereotipov in dvigovanje samozavesti revnih ljudi. Njegova posebna
vrednost je, da je avtorju uspelo za te ideje navdušiti širok krog gledalstva. V poplavi pogosto cenene
filmske in zabavne televizijske ponudbe si je film, ki govori o katoliškem misijonarju in revščini na drugem
koncu sveta, že v trenutku predvajanja na javni televiziji utrl pot kot najbolj gledan program! Skupaj z
dvema ponovitvama beleži že več kot 700.000 ogledov v Sloveniji. Jože Možina je tako dokazal, da zmore
izpeljati svojo avtentično avtorsko percepcijo filma, ki deluje prepričljivo in vzpostavlja aktiven dialog z
občinstvom, ki mu je film namenjen. Dokumentarec sam po sebi pričuje, da vztrajanje na formalnostih in
domnevno potrebnih atributih za dober film ni smiselno in da so poti do odličnosti tudi v filmski umetnosti
lahko sila različne ter v določenih elementih preproste. Slednje velja že za avtorski pristop; v tem primeru
minimalna ekipa na terenu, ki se je hitro prilagodila vsaki situaciji in dejstvo, da je ekipa (poleg Možine še
Jože Jagrič in Stane Kerin) delila bivanjski standard malgaškega okolja, ki se mu je zato tudi lažje približala
in ga razumela. Ni zanemarljivo, da so bili s tem povezani tudi bistveno nižji stroški pri nastajanju filma, kar
utrjuje spoznanje, da za ustvarjanje velikih stvari ni vedno potrebno tudi veliko denarja.
Jože Možina, ki je poskrbel za scenarij, režijo, naracijo in je soustvarjal tudi sliko filma, je prepričal tudi
mednarodno kulturno okolje. Dobil je nagrado za najboljšega režiserja dokumentarnih filmov na festivalu
ITN v Los Angelesu, na Kanadskem filmskem festivalu v Vancouvru je dobil nagrado za odličnost, film je bil
predvajan v Nici in Milanu, visoki nagradi za inspiracijo in za odlično režijo pa je prejel tudi v Jakarti v
Indoneziji. S tem tudi pomembno prispeva k večjemu ugledu in prepoznavnosti slovenskega filma v svetu.
Življenjepis in opredelitev ustvarjalca
Jože Možina je rojen 7. aprila 1968 v Šempetru pri Gorici, v Dobravljah na Vipavskem je zaključil osnovno
šolanje, v Novi Gorici pa družboslovno gimnazijo. Po enoletnem vojaškem roku v Bileći in na Malem
Lošinju je uspešno končal študij zgodovine in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na
Univerzi v Ljubljani tudi končuje doktorat s področja zgodovine.

V času študija je bil dejaven pri demokratizaciji študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ko se je ta
preoblikovala v pluralno študentsko organizacijo. Možina je bil član prve demokratično izvoljene
študentske vlade za področje kulture in trikrat izvoljeni poslanec Filozofske fakultete v Študentskem
parlamentu. Od srede 90-ih let je bil zaposlen kot novinar notranjepolitičnega uredništva na Televiziji
Slovenija, kjer je naredil več sto različnih prispevkov s področja humanistike, politike in zgodovine. Štiri
leta je bil direktor Televizije Slovenija, do leta 2010 pa tudi odgovorni urednik revije Ampak, ki je odprla
širok prostor kulturni in aktualno družbeni tematiki in je pomembno prispevala k pluralizaciji slovenske
medijske krajine. Na Televiziji Slovenija se je uveljavil kot raziskovalni novinar in še posebej kot avtor
najbolj odmevnih dokumentarnih filmov v zgodovini tega medija kamor sodi tudi Pedro Opeka, dober
prijatelj.
V prvi tematski sklop njegovih del sodijo avtorski filmi, v katerih je vsebinsko posegel v travmatično
obdobje slovenske medvojne in povojne zgodovine, razkril usodo ponižanih in privilegirane soočil z
dejstvi. Nagrajeni filmi kot so Zločin, ki ne zastara, Zamolčani – moč preživetja, Čas vojne, sodijo med tista
temeljna dela slovenske dokumentaristike, ki so v našem prostoru odprla razpravo o kulturi naše nacije v
najširšem pomenu besede. Jože Možina je mojstrsko izpostavil človeške usode skozi obraze ljudi, ki jih je
kot spomenike časa vtkal v svojevrstne filmske umetnine, ki so pozitivno pretresle slovenski prostor in ga
oplemenitile z resnico svoje skrite preteklosti. Filmi Jožeta Možine so v marsičem prehitevali zrelost
slovenske nacije, ki se ni bila pripravljena soočiti sama s sabo, zaradi česar so nekatera dela doživela tudi
napade cenzure. A vendar so bili vsi ti filmi izjemno dobro gledani in pozitivno ocenjeni v večini slovenskih
medijev. To je zlasti zanimivo ob dejstvu, da sta za dojemanje zahtevne vsebine nujno potrebna tako
miselna kot visoka etična disciplina. Narativna moč njegovih del je v prepletu eksaktne in svojske literarne
govorice, ki jo Možina obvlada tudi v najbolj zahtevnih elementih dokumentarne zgodbe. Vsebina njegovih
filmov deluje monumentalno in nikakor ne površinsko, ker je avtorju uspelo vzpostaviti učinkovito
simbiozo med govorno/glasbeno in vizualno komponento filmske zgodbe. Vizualizacija njegovih filmov je
pristno dokumentarna in simbolno berljiva. Filmi so sestavljeni tako, da jih je moč razumeti tudi če jih
samo gledamo ali samo poslušamo. Gledalca ne pustijo ravnodušnega. Gre za filme, ki imajo visoko
prepoznavnost in so že del kulturne zavesti slovenske nacije. O njih se govori in polemizira. Nujna lastnost
Možinovih avtorskih stvaritev, zlasti tistih, ki so se dotaknili zamolčane zgodovine in privilegijev, je osebni
pogum. Slednje je pri angažiranem avtorskem pristopu ključnega pomena. V sklopu njegovih filmov z
zgodovinsko tematiko imamo tri enourne dokumentarne filme iz obdobja osamosvajanja. Dosje Slobodan
Miloševič je izjemen dokumentarni oris srbskega diktatorja, ki temelji na zahtevnem zbiranju televizijskih
posnetkov in odličnem poznavanju srbske zgodovine. Podobno velja za ključna filma o slovenski
osamosvojitvi; Slovenski plebiscit ter Domovina in Država, kjer je Možina zbral neprecenljivo in tudi še ne
objavljeno video gradivo o nastajanju slovenske države.
V drugi sklop njegovih filmov sodijo dokumentarne reportaže iz tujine, od Bolgarije do oddaljenih dežel
Ruande, Konga, Angole in Madagaskarja. V filmu Uročeno zavetje o zahodni Bolgariji predstavlja mistični
preplet zimske pokrajine, fascinantne zgodovine in post-komunistične agonije bolgarskega podeželja.
Dokumentarni filmi iz najbolj travmatiziranih afriških držav pa imajo praviloma trojni izpovedni lok.
Spoznamo deželo, njeno naravo, kulturo in zgodovino oz. izročilo. V filmu je izpostavljena slovenska
sestavina in pogled na deželo prek izkušnje naših ljudi, ki delujejo v Afriki kot misijonarji, medicinske
sestre… In naposled je oboje prepleteno z univerzalnim humanitarnim sporočilom, ki promovira
vsestransko odgovornost do revnih prebivalcev Afrike. Videti je, da so mu bogate izkušnje s teh snemanj
izjemno koristile tudi pri snovanju filma o Pedru Opeki.
Metodološko je avtorski pristop Jožeta Možina specifičen in nikakor ne šolski, velikokrat si pot do
obravnavane tematike in s tem do gledalca poišče na samonikel način. Značilnost filmskih izdelkov Jožeta
Možine je visoka kakovost, ki pa je kljub zahtevnosti razumljiva najširšemu krogu gledalcev. Prav zato je
imela večina njegovih filmov objavljenih na javni televiziji, ne glede na tematiko, rekordno število ogledov.
Jožeta Možino kot ustvarjalca v dokumentarnem žanru odlikuje živo zanimanje za svet okoli sebe in
univerzalna občutljivost za človeško stisko, pa tudi za stisko narave in kulture, ki ju človek pogosto

ugonablja. Občutek za preplet slike in zvoka, prepoznavna, z literarnimi prvinami okrepljena govorica in
dosledna režijska linija so njegovi najbolj prepoznavni atributi, na katere lahko računamo tudi v prihodnje.
Za svoje dosedanje delo je prejel več nagrad, med njimi dvakrat Jurčičevo nagrado, gong ustvarjalnosti,
gong popularnosti ter strokovno priznanje časnika Delo.

Spisek pomembnejših dokumentarnih filmov, ki jih je ustvaril Jože Možina


Škof Rožman zločinec ali žrtev, vloga ljubljanskega škofa med II. svetovno vojno in sojenje po njej







Dosje Slobodan Miloševič, portret srbskega diktatorja
Zločin, ki ne zastara, film o povojnih pobojih
Zamolčani – moč preživetja, film o medvojnem revolucionarnem nasilju
Čas vojne, usoda šestih ljudi, ki so bili v vojni na različnih straneh; partizanski, četniški,
domobranski
Slovenski plebiscit, dokumentarni film o slovenski pomladi z izjavami vseh pomembnih akterjev








Domovina in država, film o vojni v Sloveniji
Katastrofa ob jezeru Kivu, dokumentarni film o mestu Goma in V Kongu
Svetloba temnih obrazov, film o Ruandi
Prezrta dežela, Dežela obljub, film o Angoli v dveh delih
Pedro Opeka, dober prijatelj, portret slovenskega misijonarja
Samosvoja skrivnost in Skrivnostna celina, film o Madagaskarju v dveh delih

V Ljubljani, 6. september 2013

Svetovni slovenski kongres
Svet slovenskih organizacij v Italiji
Izseljeniško društvo Slovenija v svetu
Misijonsko središče Slovenije
Inštitut Nove revije
Rafaelova družba
Zavod za oživitev civilne družbe

