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Film Matevža Luzarja SREČEN ZA UMRET 

 

ZGODBA 

Srečen za umret je grenko sladka komedija o upokojencu, ki se odloči, da bo srečen 

preden umre. 

Ivan je 76-letni upokojeni učitelj glasbe. Verjame, da je njegovo življenje končano, zato 

si kupi parcelo za grob s prekrasnim pogledom na Alpe in gre v dom za starejše, kjer 

želi v miru dočakati svoj konec. Ampak zgodi se ravno nasprotno: na tečaju 

računalništva odkrije strast za življenjem in končno začne živeti. 

Celovečerni film SREČEN ZA UMRET je dramatična komedija inspirirana z resničnim 

življenjem. Je grenko sladka pripoved o staranju, ki najprej postreže z vsemi 

stereotipnimi predstavami, da bi jih nato obrnila na glavo. Je zgodba o tem, da za 

življenje nikoli ni prepozno. 

 

REŽISER O FILMU 

Starost in osamljenost 

V svojem diplomskem kratkem filmu Vučko sem se že dotaknil teme starosti in vedno 

sem čutil, da je zaradi narave kratke forme nisem popolnoma raziskal. Kot študent 

sem živel v soseščini doma starejših, kjer sem vsak dan srečeval upokojence v domu. 

Naš pogled na njih je marsikdaj drugačen kot je v resnici. Kot zunanji opazovalci 

vidimo osamljenost in starost vse prej kot življenje. Vendar tudi starostniki znajo 

poiskati zabavo, družbo in želijo živeti. Seveda pa v vseh primerih temu ni tako. So tudi 

takšni, ki težko sprejmejo starost in osamljenost. SREČEN ZA UMRET govori o tem, da 

za življenje nikoli ni prepozno. 

 

Za življenje potrebujemo pogum 

Nedavno sem naletel na članek, ki govori o najbolj pogostih obžalovanjih, ko pride čas 

umiranja. Bronnie Ware je preživela leta v paliativni oskrbi in je svoje izkušnje zapisala 

v knjigi »The Top Five Regrets of the Dying (2012)«. Na vrhu lestvice je zapisano: 

»Želim si, da sem imel pogum in živel življenje zvest samemu sebi, ne pa življenje, ki so 

ga drugi pričakovali od mene«. Večina ljudi ni izpolnila niti polovico svojih sanj 

zavedajoč se, da je to posledica odločitev, ki so jih ali jih niso sprejeli v življenju. 

SREČEN ZA UMRET govori o pogumu starca, ki je premagal strah in postal zvest 

samemu sebi. 
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Sreča je odločitev 

Med drugimi pogostimi obžalovanji je »Želim si, da sem si dovolil biti bolj srečen«. 

Mnogi se do konca ne zavedo, da je sreča izbira. Ostali so ujeti v svojih starih navadah 

in vzorcih. Našega protagonista sem želel soočiti z izgubo vsega za kar misli, da je 

njegovo življenje, da bi se končno odločil in vzel življenje v svoje roke. SREČEN ZA 

UMRET je grenko sladka komedija o upokojencu, ki se odloči, da bo srečen preden 

umre. 

 

Bližina drugih 

Bližina drugega je izvir radosti bivanja. Ljubezen in skrb za drugega premagata 

distanco, ki izhaja iz individualizma, pragmatizma in sebične preračunljivosti. SREČEN 

ZA UMRET je zgodba o odnosih in svetu, ki izhaja iz bližine drugega. 

Vir: http://www.good-to-go-movie.com/film 

 

Vabljeni k branju intervjuja z Matevžem Luzarjem Kako posneti mladosten film o 

staranju? 

Povezava do intervjuja: http://www.dnevnik.si/kultura/1042556609# 
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