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SINOPSIS

Srečanje dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki na prvi pogled nimata ničesar skupnega. 
Nesreča in tragični dogodek ju v eni sami noči usodno združita in najbrž povežeta za vse življenje.

REŽISERJEVA IZJAVA

»Živimo v času, ko je odsotnost empatije v medčloveških odnosih eden najbolj perečih problemov današnjega 
sveta. Surovi in brezobzirni kapitalizem iz dneva v dan razdira človeške odnose in spreminja svet v vojno vsakogar 
z vsakomer. Empatija, sočutje, pozornost do bližnjega, občutljivost za bolečino drugega, vse to, se zdi, izginja 
z zemljevida sveta. Pomembno se mi zdi povedati zgodbo, v kateri polno zaživijo človeški odnosi in kjer se spet 
vzpostavi občutljivost za drugega kot pomembna vrednota današnje civilizacije. Svet, kot ga živimo, je svet zastoja. 
Obstali smo v nekakšnem civilizacijskem zamašku, iz katerega brez medsebojnega razumevanja in upoštevanja 

osnovnih človeških in humanističnih vrednot ne bo izhoda.«



VINKO MÖDERNDORFER 

Vinko Möderndorfer (1958, Slovenija) je režiser in pisatelj. Njegov filmski celovečerni prvenec »Predmestje« je 
bil premierno predstavljen v Benetkah in Montrealu in bil izbran tudi Karlovy Vary, Cannes (Tous les Cinemas du 
Monde) in druge festivale. Predmestje je prejel šest mednarodnih in domačih nagrad in bil izbran za Variety Critics’ 
Choice: Europe Now 2005. Möderndorferjeva »Pokrajina Št.2« je bila premierno predstavljena v Benetkah. Film je 
prejel devet mednarodnih in domačih nagrad; bil slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja 2009. »Inferno« je 
bil premierno predstavljen v Busanu in izbran za Tallinn, Montpellier, FEST, Chicago, Edinburgh itd. Prejel je šest 
nagrad.

Vinko Möderndorfer je diplomiral iz gledališke režije na AGRFT. Režira tudi v operi in gledališču ter na televiziji. 
Režiral je šestnajst AV del in čez sto predstav. Kot pisatelj je objavil čez sedemdeset knjig. 

Izbrana filmografija – celovečerni igrani filmi:

Zastoj (2020) 
Inferno (2014) 
Pokrajina Št.2 (2008) 
Predmestje (2004)    

  



INTERVJU Z VINKOM MÖDERNDORFERJEM

Glavna ideja in bistvo vašega filma ‘Zastoj’ je empatija. Kaj vas je spodbudilo, da se ukvarjate s to temo?

Kar nekaj časa žal živimo v svetu, ki je svet sovraštva, egoizma, ksenofobije in drugih sovražnih praks komuniciranja 
med ljudmi. Odkar je padel socializem, ki seveda nikakor ni bil brez napak, in so zavladali različni nacionalizmi, 
predvsem pa kapitalizem v svoji najbolj surovi in brezobzirni obliki, smo ljudje postali strašni egoisti. Empatija, 
občutek za bolečino drugega, občutek za drugega na splošno, je padla takoj, ko je svet postal globalni nakupovalni 
center. Vrednote so padle, postale so potrošno blago. Ljudje vidijo samo sebe in svoje koristi. Že dlje časa se mi je 
zdelo, da moram v svojem ustvarjalnem delu spregovoriti o empatiji. Brez empatije bo svet vzel hudič. Pravzaprav 
ga že jemlje. Seveda pa je največja empatija mogoča takrat, ko imamo pred sabo vprašanje življenja in smrti. 
Vsako življenje je pomembno. Vsak človek je pomemben. Tega bi se morali zavedati kot posamezniki in kot človeška 
družba. Empatija bo rešila svet. Ljudje ga bomo rešili, ne politiki. Tudi to je zgodba našega filma Zastoj. 

Svoje junake iz različnih družbenih slojev ste postavili v brutalni kapitalizem. Ali v takšni družbi obstaja rešitev za 
nas? Kapitalizam nas izkoristi in zavrže. Ali vidite luč na koncu predora?

Vedno obstaja rešitev. Morali jo bomo poiskati, sicer nas ne bo več. Osebno vidim rešitev sveta v posamezniku in 
umetnost razumem kot sredstvo, ki vpliva na posameznika. Več posameznikov pa lahko marsikaj spremeni. Zavedati 
se moramo, da je kapitalizem egoizem najslabše vrste. Kapitalizem je v resnici brez čustev. Brez emocij. Umetnost, ki 
jo producira kapitalizem, je umetnost, ki je namenjena zabavi. In to nekritični, ceneni zabavi. Pravzaprav kapitalizem, 
kot ga živimo danes, sploh ne pozna umetnosti. Zato se tudi izogiba sami besedi umetnost, raje uporablja besedo 
kultura, ki je mnogo širša. Kapitalizem proizvaja prazno zabavo, ki zgaranim delavcem, v obliki takoimenovane 
zabavne industrije televizijskih nanizank in neumnih komičnih nadaljevank ustvarja zgolj vtis kulture. To je nekaj, 
kar použijemo zvečer, ko se utrujeni vrnemo z dvanajsturnega delavnika in trgovskih centrov, in potem obsedimo 
pred televizorjem, kjer nam predvajajo poceni smeh in poceni happy-end filme, ki nas prepričujejo, da je življenje 
težko, vendar lepo. Mislim, da se moramo z umetnostjo boriti proti temu. Mislim, da moramo ustvarjati filme, ki 
želijo nekaj povedati, ki so kritični do sveta, ki so zahtevni in ne lažejo. To je rešitev.



Ključnega pomena je, da ima zgodba več obratov pred dokončno odločitvijo staršev, ki si zatiskata oči pred resnico?

Ja, ni povsem gotovo, kako se bo par odločil. Nenazadnje je upanje staršev neskončno. Čeprav oba para staršev 
izhajata iz različnih socialnih okolij, celo iz različnih kultur, pa sta na koncu kljub vsemu samo dva para staršev, ki 
si, kljub razlikam, delita isto bolečino.  
Razlika je seveda predvsem v tem, koliko smo ljudje sposobni začutiti bolečino drugega tudi takrat, ko smo sami 
prizadeti. Empatija je tista vez med ljudmi, ki lahko reši našo civilizacijo. Spoštovanje drugega, občutljivost za 
bolečino in stisko drugega … To so reči, ki so nas pri našem filmu zanimale. 
Obstajajo ljudje, ki mislijo, da se lahko vse kupi. In obstajajo ljudje, ki nimajo ničesar, vendar imajo občutek za 
drugega. Mejra in Emir vse do konca ne vesta, kako se bosta odločila. Ko pa začutita stisko staršev, ko spoznata, da 
je pomembno, da se življenje nadaljuje … se odločita. In odločita se, kljub njuni neskončni bolečini, prav.

Kako to, da ste se odločili, da boste za eno stran v zgodbi uporabili bosansko muslimansko družino?

V Sloveniji živi veliko muslimanov. V nekdanji Jugoslaviji je bila muslimanska kultura in način življenja normalno 
in običajno dejstvo. Mnogi moji prijatelji in znanci so muslimani. Med nami ni razlik. V kolikor pa te obstajajo, za 
skupno življenje niso pomembne oziroma nas razlike med nami združujejo in bogatijo. Tako naj bi bilo. 
Muslimani (Bosanci) so v minulih desetletjih mnogo pretrpeli. Vojna na Balkanu jih je strašno prizadela. Zgodile so 
se nepopravljive krivice in grozljivi zločini. Mnogi so bili zaradi vojne prisiljeni zapustiti svoje domove. Nekateri so 
se z željo po preživetju zatekli tudi v Slovenijo. Vendar to ni bil bistveni razlog, zakaj sem se odločil za muslimansko 
družino. Pomembna mi je bila socialna razlika med obema paroma. Tudi pri muslimanskem paru ne gre za ortodoksne 
vernike. So popolnoma običajni ljudje, ki živijo po svojih verskih in etičnih normah. Na drugi strani imamo bogat 
par, ki vidi svet kot kapitalističen trg, njune etične norme so norme kapitalizma. To mi je bilo pomembno. 
Verjamem v ponovno vzpostavitev etičnih norm in empatičnega človeškega ravnanja. To bo rešilo našo civilizacijo. 
Ne civilizacijo, ki se razglaša za katoliško civilizacijo, kot tudi ne civilizacijo, ki prisega zgolj na muslimanstvo, pač 
pa civilizacijo, ki spoštuje različnost ljudi, ki spoštuje človeka, ki se zna žrtvovati za drugega ne glede na versko 
pripadnost, ki se zaveda, da je življenje dragoceno in da ga moramo vsi skupaj varovati. V našem filmu sta takšna 
Mejra in Emir. Med obema paroma pa se bo, v to sem prepričan, stkalo močno prijateljstvo. V takšnem svetu bi rad 
živel. Samo v takšnem svetu je vredno živeti.

Film ste realizirali v koprodukciji s srbskim partnerjem Delirium, kar ni vaše prvo sodelovanje. So koprodukcije 
danes neizogibne?

Bojim se, da je danes (vsaj v Sloveniji) zelo težko narediti spodoben in profesionalen film brez koproducentskega 
denarja. Zato sem osebno zelo hvaležen Biljani in Srdjanu pa tudi koproducentom iz Makedonije, da smo lahko z 
njihovo pomočjo posneli naš Zastoj. Moram pa povedati, da v produkciji slovenskega filma ta trenutek traja zastoj. 
Imamo vlado, ki sovraži film, ki ga v resnici želi uničiti, saj je filmska umetnost kritična prav do takšne oblasti, kot 
nam ta trenutek vlada v Sloveniji. Film razumem kot umetniško sredstvo boja zoper fašizem.

Kaj je za vas najbolj pomembno pri ustvarjanju filma? 

Pri filmu se mi zdi najpomembnejši izbor igralcev, za njim pa izbor sodelavcev. Od tega je odvisen celoten film. 
Igralci morajo biti odlični, pa ne samo to, morajo biti primerni, pa ne samo to, morajo popolnoma razumeti značaj 
osebe, ki jo bodo oblikovali. Morajo čutiti in se tudi zasebno, ne samo v vlogi, poistovetiti z načinom mišljenja in 
kulturo lika, ki ga bodo ustvarili. Film ni življenje, film je zares in naredimo ga vsi skupaj, predvsem pa ga ustvarimo 
skozi igralce, skozi žive ljudi, ki nas morajo prepričati. Oni so najbolj pomembni. Brez njih ni filma. Zaradi njih je 
sedma umetnost večna, saj živijo z nami na filmskih platnih tudi po tem, ko nas zapustijo. 
Ali kot bi rekel moj prijatelj ter učitelj filma in življenja Andrija Zafranović: Vincencio moj, film je ljubav i smrt. Ništa 
između. Zato je jači od života. *

* Moj Vincencio, film je ljubezen in smrt. Nič vmes. Zato je močnejši od življenja.
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