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Tesnobna nefiktivna elegija o 
grožnji apokalipse, Into Eternity 
Michaela Madsena, razmišlja o 
prihodnosti jedrskih odpadkov in 
raziskuje grozo pričakovanja 
nepredvidljive prihodnosti.
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Michael Madsen
INTO ETERNITY

Into Eternity je edinstveno umetniško delo, ki poglobljeno raziskuje zapletena znanstvena in 
filozofska vprašanja, ki se zastavljajo glede dolgoročnega shranjevanja jedrskih odpadkov.

Delo je zasnovano kot sporočilo bodočim generacijam in se osredotoča na odlagališče Onkalo, ki 
ga gradijo na Finskem in bo eno prvih tovrstnih podzemnih skladišč. Onkalo je orjaška mreža 
rovov, izkopanih v skalo, ki jih bodo začeli polniti s finskimi jedrskimi odpadki leta 2020. Ko bo 
odlagališče čez približno sto let polno, ga bodo zaprli in zapečateno bi moralo ostati vsaj sto tisoč 
let.

Into Eternity popelje gledalca globoko v odlagališče Onkalo v času gradnje in zastavlja 
predstavnikom Onkala, znanstvenikom, teologom in drugim ljudem temeljna in hkrati zahtevna 
vprašanja.

Kako lahko naša civilizacija ve, kakšen bo svet čez sto tisoč let? Prvi sodobni homo sapiens se je 
pojavil pred približno toliko leti in nobena človeška zgradba ni preživela več kot pet tisoč let. Kako 
lahko predvidevamo podnebne in geološke spremembe tako daleč v prihodnost? Kakšno bo takrat 
življenje na našem planetu? Kako naj prihodnje generacije opozorimo o smrtonosnih odpadkih, ki 
jih je pustila naša civilizacija? Kakšne jezike ali znake bodo razumeli zanamci? Kako naj 
preprečimo, da bi zmotno mislili, da so odkrili piramide našega časa ali kakšne druge zaklade?

S svojim ostrim stilističnim pristopom dokumentarni film Into Eternity danskega umetnika 
Michaela Madsena ne sproža le vprašanj o možnostih dolgoročnega shranjevanja jedrskih 
odpadkov, temveč tudi vabi k razmišljanju o mejah znanosti in človeške vednosti ter o naši 
odgovornosti do prihodnjih generacij.

Into Eternity je dobitnik številnih nagrad in priznanj, med drugim nagrade Zeleno platno (Green 
Screen Award) Mednarodnega festivala dokumentarnega filma (IDFA, Amsterdam, Nizozemska, 
2010), posebne omembe žirije za Zeleno nagrado (Special Mention Green Award) na 
sheffieldskem festivalu dokumentarnega filma (Sheffield, Velika Britanija, 2011) in nagrade za 
najboljši mednarodni celovečerni film na Mednarodnem festivalu okoljskega filma 
FilmAmbiente (Rio de Janeiro, Brazilija, 2011). Več na: 
http://www.intoeternitythemovie.com/awards/

Režiser in scenarist: Michael Madsen
Producent: Lise Lense-Møller
Montaža: Daniel Dencik, Stefan Sundlöf
Direktor fotografije: Heikki Färm F.S.C.
Oblikovanje zvoka: Nicolai Linck, Øivind Weingaarde
Mix zvoka: Tomas Arwe

Produkcija: Magic Hour Films

Več o filmu: http://www.intoeternitythemovie.com/
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Michael Madsen, rojen leta 1971, je konceptualni umetnik in filmski režiser, ustanovitelj in 
umetniški vodja Sound/Gallery, 900 kvadratnih metrov velikega sistema za difuzijo zvoka pod 
trgom Rådhuspladsen v Köbenhavnu na Danskem (1996–2001).
Madsen je bil gostujoči predavatelj na Danski kraljevi umetnostni akademiji, v Danski filmski šoli 
in v Danski šoli za oblikovanje. Kot režiser je posnel več dokumentarcev, med drugim nagrajeni 
film V Damask – Film o interpretaciji (To Damascus – A Film on Interpretation, 2005). Med 
ostalimi umetniškimi projekti sta najpomembnejša Občinstvo: van Gogh#7 (Audience: van 
Gogh#7), oblikovanje za SPOR 2007, festival nove glasbe in zvočne umetnosti, in Javne storitve: 
van Gogh#6: 1. faza (Public Service: van Gogh#6: Phase 1), ideja in koncept za novo glasbeno 
knjižnico v Odenseju na Danskem.

Mojca Kumerdej je pisateljica, filozofinja ter umetnostna kritičarka. Leta 2001 je Pri Študentski 
založbi izšel njen prvenec, roman Krst nad Triglavom, v katerem se ironično loteva slovenskih 
stereotipov in nacionalne mitologije, leta 2003 v zbirki Beletrina knjiga kratke proze Fragma, leta 
2011 pa zbirka kratke proze Temna snov. Njena literatura je prevedena v številne tuje jezike. 
Nastopila je že na Frankfurtskem knjižnem sejmu, v Moskvi, Sankt Peterburgu, na Mednarodnem 
knjižnem sejmu v mehiški Guadalajari, gostovala je na knjižnem sejmu v Pragi, Leipzigu, Buenos 
Airesu ter na Madžarskem. Leta 2006 je prejela nagrado kristal Vilenica za kratko zgodbo Pod 
gladino, na Mednarodnem festivalu Vilenica. Njeno delo Fragma je bilo interpretirano tudi v 
gledališču, v plesno gledališki predstavi Sonje Ožbolt ter v diplomskih TV dramah študentov 
filmske režije na AGRFTV, za katere so prejeli akademijske Prešernove nagrade.
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