
DOMINIK MENCEJ: PRESPANA POMLAD 
 

Film Prespana pomlad avtorja Dominka Menceja (2014) je osredotočen na lik melanholične 

Vesne (korektno jo odigra Anja Novak), ki tiho trpi zaradi najstniških motenj. Motnje variirajo od 

anoreksije in psihotičnih epizod preko nadrealnih soočanj same s sabo, vse do shizofreno-

konfliktnih soočanj z edino avtoriteto, ki jo zasledimo v njenem življenju – mamo (Draga 

Potočnjak). 

 

Vesna in mama živita v socialističnem blokovskem naselju, stisnjeni v utesnjenem majhnem 

stanovanju, kjer se večina filmskega dogajanja v obliki apokaliptičnega vsakdana tudi odvija. Film 

prevevata redkobesednost in otopelost vseh filmskih likov, vse to pa dopolnjuje telesna mimika 

protagonistke, ki zelo očitno odraža njeno notranjo stisko. Večino elementov na nivoju naracije in 

interpretacije avtor pušča nedorečene in služijo kot zgolj dodatna vizualna komponenta k celotni 

ideji filma o trierjevsko pulzirajoči simboliki (kot v filmu Melanholija). To naj bi skupaj s 

scenaristično strukturnostjo delovalo kot zaključena, lepo zaokrožena organska celota. 

 

Res je, da je ta celota prav lepo sestavljena. Glasba, scenografija, barvni toni, torej celotna 

atmosfera filma skupaj z liki in dialogom tvori izjemno harmonično sliko, zgodba pritegne 

pozornost, elementi filma pa vzdržujejo napetost pri gledalcih in iz tega aspekta je film zelo 

uspešen. Toda – kje se torej zatakne? 

 

Zatakne se pri izrazito poenostavljenem slogu in preočitnih namigih na inspirativne elemente. Film 

se »igra« z že uveljavljeno zanimivimi strukturami na način, ki je že prepoznaven kot estetsko 

zadovoljiv za širšo publiko, in tako poznavalci kot tudi laiki bi se verjetno strinjali, da so ravne 

črte, trierjevsko-andersonovski barvni toni in vznemirljiva perspektiva, ki sledita skladni paleti 

popolnih proporcev, lepi za filmsko platno. Torej, gre za »safe-play«. 

 

Naslednja sporna točka v filmu so tudi manjše simbolične misterije, ki to v resnici niso, ker zelo 

očitno in ponavljajoče poudarjajo narativ in bistvo zgodbe. Tukaj bi omenila (ponovno trierjevski) 

planet (Saturn), ki se pojavlja na nebu in s svojo veličastno pojavo pozdravlja izgubljeno najstnico. 

Saturn je planet počasne in gotove transformacije, mutabilnosti, smrti starega in začetka novega, 

tako kot se otroštvo končuje, počasi in gotovo skozi puberteto, Vesno pa popelje v svet odraslih 

(ki jih v filmu ne vidimo, razen žalostno enoplastnega lika Vesnine mame). Vesna odrašča tudi v 

družbi mladega fanta, ki je njen antipod, a sotrpin v času in prostoru. Lika sta si podobna, mladi, 

podhranjeni bitji v izkušnjah in življenjski vznemirjenosti, ki se sicer pristno najstniško ne znata 

pogovarjati, in ki se skupaj preobražata ter transformirata: najprej jesta gumi bonbone, nato kadita 

čike in se vozita z motorjem.  

 

Po eni strani gre za odraščanje, po drugi pa zaznavamo, da gre še vedno za otroka. V filmu je 

vseskozi izjemno poudarjena dualna narava stvari, glavnega lika, ideje o sebi, posameznih dejanj, 

časa.  Dvojnost je poudarjena skozi dialog, skozi konstantno prisotnost ogledala, ideje o najstništvu 

in povsem logične ter pričakovane samorefleksije, maminega televizorja, v katerem se tudi sami 

pojavljata, igranja s perspektivo (Vesna rada visi z glavo navzdol in gleda svet »obratno«, potem 

leži v travi…), žensko-moških odnosov, skozi luknjo v glavi (omenjeno zasledimo pri trenutku, 

ko Vesno obišče prijateljica in ji kaže slike, ki se jih Vesna ne spomni) in v stanovanju, torej 

vsepovod nas geneza dogajanj opominja na konstantnost v komplementarnosti nasprotij.  



 

Film se vseskozi referira – na Trierja, na film Adelino življenje (La vie d'Adèle, Abdellatif 

Kechiche, 2013) v zelo očitnem liku Vesnine sestre ... Avtor Mencej ima lepo tehniko kadriranja, 

montiranja, fotografiranja in komponiranja, vendar se pri originalnosti spotakne ob sebe. 

Simbolika v filmu je zelo očitna in prenasičena, elementi včasih medsebojno konkurirajo, namesto 

da bi delovali komplementarno. 

 

Namigi na inspirativne filmske tekste so seveda dobrodošli, drugače pa je, če je ves film zasnovan 

na že videnih idejah in že čuteni atmosferi. Pri tem so ključne izkušnje filmskih ustvarjalcev in 

tako se tudi ločijo profesionalci od začetnikov. 
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