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filmski festival pulj

Zlata arena Maruši Majer

Na 65. filmskem festivalu v Pulju, ki

se je po celotedenskem programu

končal včeraj, je prejel glavno nagra-

do celovečerec Ma l i re žiserja A n to -

nija Nuića, in sicer za uspešno pred-

stavitev odnosa med očetom in si-

nom v kriminalnem okolju.

Slavil pa je tudi slovenski film. Ma -

ruša Majer je prejela zlato areno za

glavno žensko vlogo v filmu I va n re -

žiserja Janeza Burgerja. Žirija je pou-

darila, da je slovenska igralka v vlogi

Mare »udejanjila neverjetno moč

materinskega instinkta«. × šum

filmski festival locarno

Obilica svetovnih

p re m i e r

Filmski festival v švicarskem Locar-

nu, ki ga po kakovosti enačijo s fil-

mskimi festivali v Cannesu, Berlinu

in Benetkah, velja tudi za nekakšen

evropski Sundance, festival neod-

visnega filma, in je vsako leto od-

skočna deska za številne novitete.

Tokrat se bo na 71. izdaji festivala,

ki bo letos od 1. do 11. avgusta, za

osrednjo nagrado, zlatega leoparda,

v tekmovalnem programu potego-

valo 15 celovečernih filmov – in kar

13 od teh bodo prikazali premierno.

Že zdaj  se ve, da bo  šel častni le-

opard za življenjsko delo v roke

francoskemu filmskemu režiserju

Brunu Dumontu, ameriška igralka

Meg Ryan pa bo na letošnjem festi-

valu dobila nagrado za prispevek k

filmski zgodovini, poimenovano le-

opard club award. V posebni retros-

pektivi se bodo poklonili bratoma

Taviani, še zlasti aprila preminule-

mu Vittoriu Tavianiju, njegov brat,

re žiser in scenarist Paolo Taviani

pa bo častni gost festivala. Na mes-

tnem trgu bodo predvajali restavri-

rano različico njegovega filma Po z-

dravljena Babilonija iz leta 1987.

Med drugim bodo v Locarnu v

sekciji teden kritike predvajali tudi

h r va ško-slovenski celovečerni do-

kumentarec Nori dnevi Damiana

Ne n a d i ć a . Gre za »kombinacijo

opazovalnega dokumentarca in par-

ticipativnega snemanja, ki bo zajela

globino tistega, kar je človeku naj-

p omembnejše – občutek varnosti«,

so pojasnili ustvarjalci; mednarod-

na premiera bo 6. avgusta. Sloven-

ska koproducentka je Petra Seliš-

ka r iz Zavoda Petra Pan, hrvaški pa

Restart Croatia; film je finančno

podprl Slovenski filmski center. V

ta program (kamor uvrstijo le se-

dem filmov, ki odpirajo »nove per-

spektive«) so letos izbrali še filme iz

Kanade, Francije, Švice, Nemčije,

Irana in Argentine. Lani se je vanj

uvrstil (in zmagal) režiser Rok Bi-

ček s slovensko-avstrijskim doku-

mentarnim filmom Družina. To  je

bil prvi slovenski film v tej pro-

gramski sekciji, ki jo sicer pripravi-

jo člani švicarskega združenja fil-

mskih novinarjev.

Predlani je nagrado za najboljši

film dobila bolgarska drama G o-

d l es s , pod režijo se je podpisala R a-

lica Petrova, lani pa je zlati leopard

presenetljivo pripadel kitajskemu

dokumentarcu Gospa Fang, ki ga je

re žiral Bing Vang. × im

Filmski festival v Locarnu

slovi po tem, da odpira nove

smernice na področju fil-

mske umetnosti. Večina pro-

jekcij je umeščena na glavni

mestni trg Piazza Grande,

kjer je razpeto eno največjih

platen na svetu.

intervju / Ziggy Marley, reggae glasbenik

Ne smemo dovoliti,

da nas politika razdvaja

G

lede na slavnega očeta in

priimek, ki ga nosi, Z i g-

gyja Marleyja niti ni tre-

ba posebej predstavljati.

»Lahko bi postal marsikaj

drugega, za to sem imel

vse pogoje, toda kar nekako narav-

no se mi je zdelo, da bom glasbe-

nik,« je povedal ob krajšem pogo-

voru na letošnjem festivalu Over-

jam v Tolminu. Je zvezdnik, četudi

se ne obnaša tako. Kot enajstletni

fant je ustanovil družinsko reggae

zasedbo The Melody Makers, a se je

leta 2003 osamosvojil in od takrat

izdal sedem samostojnih studijskih

albumov. Nedavno je izšel Reb ellion

R i s es , na katerem je znova bolj akti-

vistično neposreden in občutljiv.

Va še glasbene kolege sem večkrat

slišal poudarjati vlogo pozitivnih

vibracij. Te so postale kar nekakšen

za ščitni znak reggae glasbe. Kako si

jih razlagate vi, ki jih ustvarjate?

Pozitivne vibracije prihajajo iz rav-

novesja, ki ga poskušamo oblikova-

ti in dosegati. Počelo pozitivnih vi-

bracij je v negativnosti, mi pa tja,

kjer se je nabralo največ slabega,

p ošiljamo pozitivne impulze. Pos-

lanstvo reggae glasbenikov je na-

mreč, da stvari uravnotežimo. To je

naš smisel, to smo mi! Samo na tak

način lahko spremenimo svet. Lju-

dem poskušamo vcepiti odločnost

za premagovanje težav, s katerimi

se vsakodnevno soočamo.

Danes je vaše početje zagotovo

precej lažje, saj je reggae prerasel

iz lokalnega v globalni fenomen.

Veliko je zanimanja zanj, festivalov,

filmov na temo reggaeja …

Res je, reggae je globalni fenomen,

glasba in duhovno gibanje hkrati.

Na ši predhodniki, od mojega očeta

Boba Marleyja do Burning Speara in

mnogih drugih, so naredili veliko,

da reggae danes uživa takšen sta-

tus. V večini primerov, govorim o

prvi reggae generaciji, je šlo za

duhovno idejo, ki jo je poganjalo

rastafarijanstvo. Toda prave duhov-

nosti ni mogoče razložiti, treba jo

je občutiti; vemo, da obstaja, a se je

ne da opredeliti z besedami. Smo se

pa na ta način odpirali svetu, posta-

li smo svobodni, dovzetni za

učenje. In duhovnost je prav to –

dovzetnost za učenje. Prva genera-

cija reggae glasbenikov nam je po-

kazala, kako se osvoboditi na indi-

vidualni ravni, da bi lahko raziskali

ves potencial, ki je v nas. Mi smo te

temelje nasledili, zdaj pa jih posku-

šamo nadgraditi.

...................................................................

TGregor Bauman

...................................................................

»Duhovnost je pravzaprav dovzetnost za učenje. Prva generacija reggae

glasbenikov nam je pokazala, kako se osvoboditi na individualni ravni, da bi

lahko raziskali ves potencial, ki je v nas,« razmišlja Ziggy Marley. F osebni arhiv

Dokumentarec Nori dnevi režiserja Damiana Nenadića, ki ima tudi slovenski

del ež, bodo na filmskem festivalu v Locarnu predvajali 6. in 7. avgusta v sekciji

teden kritike. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

Na filmskem festivalu v Locarnu večina projekcij poteka na mestnem trgu, na

katerem je eno največjih filmskih platen na svetu. F

D OKUMENTACIJA

D N EV N I  KA

Kako se tovrstna razmišljanja

izkazujejo na aktualnem

albumu Rebellion R i s e s?

Rebellion Rises predstavlja mojo vr-

nitev v bolj neposredne social-

no-politične nagovore. Pred leti

sem to že počel, potem pa načrtno

malce zamenjal perspektivo, saj

sem se bolj kot na družbene naslo-

nil na čustvene in duhovne potrebe

ljudi. S pozicije osebne revolucije,

se pravi iz prepričanja, da človek s

tem, ko spremeni sebe, spremeni

tudi svet, sem znova spregovoril z

vidika množine. Verjamem namreč,

da se moramo ljudje družiti, saj smo

zd r u ženi najmočnejši. Zato z Reb el-

lion Rises pozivam k združevanju –

ljudje ne smemo dovoliti, da nas

politika razdvaja. Potrebujemo

energijo, da podpiramo ter hranimo

upor; in potrebujemo ljudi, ki sejejo

dobro in katerih osrednja vrlina je

človečnost. Ti morajo stopiti v os-

predje in spregovoriti. Kajti to je

edina pot, ki vodi naprej, onkraj

vojn, rasizma in lakote. Trpljenja re-

ve žev ne smemo žrtvovati za egois-

tične potrebe. Ideologije nas raz-

dvajajo, zato se jim moramo upreti.

Prav zato sem svojo prejšnjo turnejo

poimenoval We Are The People.

Za premik na bolje se trudi

tudi dobrodelna organizacija URGE,

ki ste jo ustanovili pred leti.

Kaj je njeno poslanstvo?

Prihodnost je zapisana v otrocih,

ne v nas, zato poskušamo ustvariti

pogoje, da bi naši otroci lahko po-

pravili napake, ki smo jih naredili

mi in naši predniki. Najpomem-

bneje je, da ustvarimo pogoje za

zanamce, jim damo orodja, da ne

bodo počeli takšnih neumnosti kot

naša generacija. Roko na srce,

ogromno si nas je udobno postlalo,

zato ne vidijo nobene potrebe po

spremembah, ki pa so nedvomno

nujne. URGE podpira izobraže va-

nje, zdravo življenje in sonaraven

odnos do okolja. Vedeti moramo,

da tisti med nami, ki še imamo

energijo za spreminjanje sveta, lah-

ko zgolj nastavimo možnosti, naši

zanamci pa so tisti, ki jih lahko

uresničijo. Naša naloga je, da jih

navdihnemo k temu, da se bodo že

danes ukvarjali s prihodnostjo.

Za konec me zanima, kako ste se

spoprijeli s tem, da ste sin slovitega

Boba Marleyja? Je bila to za vas

neka oblika osebne vzpodbude ali

zgolj breme?

Sem sin Boba in Rite Marley, vnuk

Sinclaira Marleyja, Cedelle Booker,

Leroya Andersona in Cynthie Jarrett

– in tako naprej. Veliko prednikov

imam in le nadaljujem njihovo delo.

Biti sin Boba Marleyja mi nikakor ni

v breme, to je moja dediščina. Naj-

večji življenjski in umetniški navdih

so mi moje korenine, vsi moji pred-

niki, do katerih gojim globoko spoš-

tovanje. Vsi niso bili glasbeniki,

med njimi se najdejo tudi pisatelji,

slikarji, politiki … Te korenine so

neizmerna spodbuda. ×

Kje lahko tovrstne

poteze opazimo pri vas?

Danes, ko se reggae glasba ne bori

več za svojo identiteto, je glasbeni-

kom precej lažje. Naše delo je priz-

nano in cenjeno, s čimer se je reg-

gae razmahnil, vplival, a si tudi

sposojal iz drugih žanrov. Novejše

generacije imajo pač svoje težn j e,

ki so drugačne od tistih, ki so nam

postavile temelje. Pomembno je, da

se zavedamo korenin – ki so nedo-

takljive – vendar jih je treba osve-

ževati s poudarki časa, izkušnjami

in pa svetovnimi smernicami.

Prihodnost reggaeja je neposredno

odvisna od značaja glasbenikov, ki

prihajajo za menoj. Kakšen bo

njihov odnos do glasbe, do njene

sporočilnosti, ali bodo reggae vzeli

kot nekaj duhovnega ali iz povsem

materialističnih vzgibov. Sam se ni-

mam za preroka reggaeja, niti to ne

bi mogel biti. Prepričan pa sem, da

sem dober učenec, ki po eni strani

ra z m i šlja in razume duhovno plat

glasbe, po drugi pa poskuša pre-

makniti njene meje. Verjamem na-

mreč, da je potencial reggaeja brez-

mejen, in se tako tudi obnašam v

umetniškem smislu. Sem odprt in

navdih iščem vsepovsod, tudi izven

žanra. Samo tako je lahko glasba ži-

va in vznemirljiva.

Tisti med nami,

ki še imamo energijo

za spreminjanje sveta,

lahko zgolj nastavimo

m ožnosti, naši zanamci

pa so tisti, ki jih

lahko uresničijo.


