Kapelci z narečnim ﬁlmom

Ustvarjalci ﬁlma pa ob etnologiji niso pozabili na zabavne
vložke, ki so vnesli v ﬁlm duhovitost in razgibanost.

Kulturno društvo Kapele predstavlja narečni

TAK TI JE TU BLU

FILM

pred strokovno oceno Slovenskega
etnografskega društva v Ljubljani
Potem ko so Kapelci končali vse faze nastajanja
igranega narečnega ﬁlma TAK TI JE TU BLU, so
zaprosili dr. Naška Križnarja, izrednega profesorja
v pokoju, znanstvenega svetnika in sodelavca na
Inštitutu za slovensko narodopisje, za strokovno
mnenje. Film je pospremil z besedami: »Vidim, da
gre za res zavzeto delo, koristno za širšo skupnost. S pomočjo ﬁlma, ki upodablja preteklo
življenje, preteklo kulturo, se ljudje v svojih okoljih
zopet združujejo in s sodobnimi mediji to zapuščajo zanamcem. Projekt je nekaj zanimivega v tem
času, ko etnografske ﬁlme snemajo profesionalci
ali raziskovalci, pri tem ﬁlmu se pa čuti potreba po
upodobitvi preteklosti, ki prihaja iz ljudi samih.«
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Na vzhodnem robu občine Brežice, poznane po
Termah Čatež, na nadmorski višini 225 metrov se
tik ob meji z državo Hrvaško iz ravnine vzdiguje
sleme Kapelskih goric. Na njih ležijo Kapele s
sedmimi vasmi in 1200 prebivalci. Preveva jih
pester društveni in kulturni utrip s trinajstimi
aktivnimi društvi.

Igrani ﬁlm TAK TI JE TU BLU je bil posnet v letih
2012 in 2013 in premierno predstavljen 31. avgusta 2013 v Čateških toplicah.
Zgodbo v bistvu pripoveduje dedek svoji pravnukinji, razlaga kako je bilo na njegovi svadbi.
Najprej se spoznata Neža in Miha na »pušlšanku«
na Nežinem domu. Tam ob večerih domačinom
prodajajo vino. Ljubezen se vname in mlada dva
odločita, da se poročita. To povesta staršem. Ti
seveda niso najbolj navdušeni, saj nimajo ne
denarja ne prostora za svatbo. A ljubezen je
močnejša od nasprotovanja staršev – Miha in
Neža se vzameta.

na »pušlšanku«

»posnešitev«

Med njimi je tudi Kulturno društvo Kapele. Društvo
je v sodelovanju s krajani Kapel ustvarilo ﬁlm, v
katerem je želelo oživiti življenje, ljubezen in
svatbene običaje v Kapelah po drugi svetovni vojni
in to v domačem kapelskem narečju. Devetdeset
krajanov Kapel iz štirih starostnih rodov se je
popolnoma in izključno ljubiteljsko postavilo v
vloge scenarista, režiserja, snemalca, montažerja,
etnologa in ﬁlmskih igralcev.

»šranga«

V ﬁlmu so v pesmi in narečni besedi ohranjeni
spomini na ne tako davno preteklost, pa vendar
dokaj pozabljeno: na čas izgnanstva, revnega
življenja po prihodu iz Šlezije, obvezne oddaje, na
stavbno dediščino, oblačila, posodo, hrano in na že
povsem opuščena ročna kmečka opravila in ročna
dela ter običaje.
»jutranjšca«

