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naji in ali, poznavalca iranskega hiphopa

Iranski ulični upor
V Tovarni Rog sta Iranca
Naji in Ali, ki sta prispela
v Evropo pred letom dni,
nedavno predstavila selekcijo perzijskega hiphopa,
izvajalce, kot so Hichkas,
Zedbazi, Tik Taak, Ho3ein
in Sadegh, ki so pri nas
povsem neznani, v Iranu
pa prepovedani.
...................................................................

T Katja Utroša

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

V Iranu so nezakonite vsakršne zabave, čeprav se dogajajo za zaprtimi
vrati dóma, kjer ljudje večinsko ne
sledijo strogim verskim zapovedim,
ki vladajo javnemu življenju, pripovedujeta Iranca Naji in Ali, begunca,
ki sta nedavno predstavila selekcijo
perzijskega hiphopa v Tovarni Rog.
Iran je leta 1979 z revolucijo, ki je
izmaknila prestol dinastiji Pahlavi,
postal islamska republika, teokracija,
kjer imajo vrhovno oblast šiitski teologi, ki so prej dokaj liberalno javno
življenje na silo islamizirali. Celotno
kulturno produkcijo nadzira ministrstvo za kulturo in islamsko versko telo, ki preverja, ali je v skladu z verskimi predpisi. Izvajalci potrebujejo dovoljenja, sicer tvegajo dolgoletne
kazni v zaporih, od koder poročajo o

kršitvah človekovih pravic. Številni
iranski umetniki živijo v izgnanstvu.
Za obrambo islamskih načel skrbi
revolucionarna garda, elitna vojaška
enota pod jurisdikcijo vrhovnega
verskega voditelja Alija Hameneja.
»Nadzirajo, vohunijo, zbirajo informacije, preverjajo telefone in splet,«
pove diplomirani matematik Naji, etnični Perzijec.
Hiphopovskih dogodkov ni mogoče oglaševati, zato organizacija poteka od ust do ust med enako mislečimi. Po navadi so zunaj mest v vilah
premožnejšega sloja. Udeleži se jih
od sto do sto petdeset fantov in deklet, ki so oblečeni po zahodni modi.
Odra ni, kakšna pesem se izvede v živo, a prevladuje posneta glasba.
»Osemdeset odstotkov časa razmišljaš, ali bo prišla policija. Ni se mogoče zares sprostiti in uživati.« Pomaga
pa, če policijo podkupiš ali imaš zveze v vojski ali vladi.

Hudičeva glasba

Cenzorji posegajo v besedila pesmi,
če presodijo, da so ta provokativna.
»Pravijo, da je hiphop protikulturen
in škodljiv za družbo, da pohujšujemo mladino, da je to hudičeva glasba.« Sam razume hiphop kot pesniško zvrst, s katero lahko izrazi družinske, politične ali vsakdanje težave.
Rezultat cenzure je teološko sprejemljiv, a vsebinsko razredčen ljubezenski pop, ki ne zadrži občinstva,

»Ne preganjajo tistih, ki glasbo zgolj poslušajo, preganjajo nas, pevce,«
pripovedujeta Iranca. F Jaka Gasar

medtem pa cveti črni trg z ilegalno
glasbo. Sceno so sprva gradili z ročnim deljenjem posnetkov, razvoj interneta pa je omogočil vzpostavitev
spletnih radiev, kot je Radio Javan, in
omrežij za prenos glasbe, ki obratujejo zunaj Irana.
»Hiphop lahko poslušaš doma in v
avtu. Vsi imajo posnetke na telefonih. Četudi te ujame policija, jih po
navadi lahko obdržiš, čeprav si v
prekršku. Pravi problem imamo tisti, ki takšno glasbo ustvarjamo. Ne
preganjajo tistih, ki jo zgolj poslušajo, preganjajo nas, pevce.« Tako je
nekega dne revolucionarna garda
vdrla v studio, kjer je ustvarjal Naji,
in tam med drugim našla besedila,
kritična do vlade in islama, v katerih
je klerikalcem očital, da z vero predvsem služijo. Pristal je v samici, prodali so hišo in Naji je zbežal proti
Veliki Britaniji.

Ni nujno, da naju razumete,
rada pa bi, da bi naju
prepoznali kot človeka.
Naji in Ali

Beg na Zahod

Zataknil se je v Sloveniji in tu spoznal Alija, Arabca iz Ahvaza, pripadnika zatirane manjšine, ki je potoval na
Nizozemsko. Naji je doma delal na
črno kot čistilec avtobusov in stanovanj, iz česar je kril tudi stroške, povezane z glasbenimi projekti. Ali je
kuhal v obratu s hitro prehrano in
varoval cvetličarno. Zelo lahko pa je
vstopiti v vojsko. Najbolje so plačani
tisti mladeniči, ki vstopijo v vojsko in
gredo v Sirijo. Oba imata opravljeno
obvezno dvoletno služenje vojaškega
roka, a ju bojevanje ne zanima.
Iranski režim se je še utrdil po spodleteli zeleni revoluciji leta 2009, ko
so se množice uprle spornemu volilnemu izidu. »Vlada je streljala na protestnike.« Posnetek smrti študentke je
obkrožil svet. Ne vesta, kaj ju čaka, če
se vrneta, a gotovo nič dobrega. V Sloveniji sta spletla prijateljske vezi in bi
raje ostala kot šla v Nemčijo ali na Hrvaško, čeprav jima je tudi tu težko. »V
Iranu sem imel težave z vlado in policijo, ne pa z ljudmi na ulici.« Prizadene ju rasizem in nezaupanje. »Ni nujno, da naju razumete, rada pa bi, da bi
naju prepoznali kot človeka.« ×

Vita Mavrič in Jani Kovačič sta v četrtek zvečer v Parizu gostovala s projektom
Vitomil Zupan: Šlagerji in pesmi iz zapora. F Primož Korošec

gostovanje v parizu

Slovenski pridih
v zibelki šansona
V Parizu, zibelki šansona,
sta v četrtek gostovala
slovenska šansonjerja Vita
Mavrič in Jani Kovačič.
Predstavila sta se s projektom Vitomil Zupan: Šlagerji
in pesmi iz zapora. Nista pa
edina slovenska umetnika
te dni v francoski prestolnici.
...................................................................

T Ingrid Mager

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

Projekt Vitomil Zupan: Šlagerji in pesmi iz zapora sta interpretka Vita Mavrič in kantavtor Jani Kovačič slovenskim poslušalcem premierno predstavila že leta 2015, izšel je tudi na
plošči, zatem pa sta z njim gostovala
po Sloveniji, v Pragi, Budimpešti in
na Dunaju, aprila potujeta v Kijev. Te
dni sta ga tudi v kulturnem centru
Patronage Laique Jules Vales v Parizu,
ki sprejme kakšnih 120 ljudi.
Vita Mavrič nam je dan po koncertu povedala, da je bila dvorana polna,
med poslušalci je bilo tudi kakšnih
trideset Slovencev. »Ta kulturni cen-

ter, ki je konceptualno usmerjen, ima
svojo publiko, ki redno spremlja program. Sprejeli so naju izjemno lepo,
Zupan pa jih je naravnost navdušil.
Po koncertu so mi nekateri dejali, da
se jih je najbolj dotaknila dvojnost, ki
jo je čutiti v konceptu – na eni strani
izrazita eksistencialna bolečina, ki jo
je včeraj s svojo interpretacijo tako
presunljivo podal Jani Kovačič, in melanholija, ki žari skozi besedila, napisana na šlagerje, ki jih izvajam jaz,« je
povedala. Na odru se jima je pridružil
še igralec Jean-Philippe Raymond, ki
je interpretiral odlomke iz Zupanovega romana Levitan in k vsaki pesmi
dodal nekaj svojih komentarjev.
Te dni je nov roman Nouvelles définitions de l'Amour (Nove definicije ljubezni), ki ga je izdala založba Gallimard, predstavila v Parizu živeča pisateljica Brina Svit, nocoj pa se v
tamkajšnjem Pen klubu skupaj s štirimi drugimi pesniki predstavlja slovenska pesnica Stanka Hrastelj. Ta
teden je v pariški dvorani Gaîté Lyrique na ogled tudi video umetnice Jasmine Cibic, v načrtu pa je tudi promocija knjige Luke Novaka o pariškem metroju. ×

festival dokumentarnega filma

Človek kot sramota in kot navdih
Ljubljanski festival dokumentarnega filma je že postregel
tudi z nekaterimi bolj izpostavljenimi filmi letošnjega
in lanskega leta.
.....................................................................

T Špela Barlič

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

Ulrich Seidl s celovečercem Safari
(2016), v katerem si pobliže ogleda
fenomen lovskega turizma v Afriki,
nadaljuje serijo dokumentarcev, ki
Avstrijce prikazujejo v precej neprijazni luči. Svoje vrle rojake postavlja
v statične, poudarjeno dolge, kirurško simetrične in z lovskimi trofejami baročno okvirjene kadre, v katerih prismuknjeni liki v kaki srajcah,
ki živali pred svojimi puškami imenujejo »kos«, izpadejo preprosto be-

bavi. Že samo ob njihovi podobi vam
postane nerodno, da pripadate isti
vrsti živalskega stvarstva kot oni, ko
začnejo blebetati popolne neumnosti, pa si ne morete kaj, da se ne bi
strinjali z edino pametno izjavo, ki jo
slišite v filmu, in sicer tisto, da bi bilo
za naravo najbrž najbolje, da bi se
človeštva otrebila.
Prav težko je gledati, kako ti bebčki
s pomočjo cele armade asistentov in
skladovnice lovskih pušk v popolnoma nadzorovanih okoliščinah strahopetno pobijajo veličastne živali in to
celo razumejo kot svoje poslanstvo.
Videti so kot otroci v peskovniku, ki
jim mamice podajajo lopatke in sugerirajo, kako močno morajo v potičko
potlačiti mivko, pri tem pa budno pazijo, da na njih ne bi skočil kakšen
pretirano živahen mulc. Perverznost
zahodnega človeka in njegovega bed-

nega iskanja »vznemirljivih«, »primarnih« doživetij je poudarjena s
kontrastnimi podobami fascinantnih
afriških živali in stoičnih domačinov,
ki za beden zaslužek hranijo večvrednostni kompleks ošabnih turistov in
zanje opravljajo vse umazano delo
(zelo nazorno je prikazano odiranje in
razkosavanje živalskih trupel). Tipičen seidlovski film, ki zna v človeškem poiskati groteskno in ob katerem
se boste počutili nelagodno, čeprav
vas bo obenem tudi zabaval.

Razčlovečenje v potilnicah

V tekmovalnem programu se za glavno nagrado poteguje celovečerni prvenec v ZDA šolanega indijskega režiserja Rahula Jaina Mašine (2016), ki
gledalca popelje naravnost v temno
srce švicfabrik tretjega sveta, v umazano črnino razpadajočih tovarn, ka-

mor žarek dnevne svetlobe posveti le
skozi kakšno majhno lino. Jain podaja
industrijski milje v osupljivih, skoraj
bi rekli čudovitih kontrastnih chiaroscuro podobah, ki jih prebadajo pobliski razkošnih živopisnih slapov blaga.
Film je brez komentarja, utripa v
hipnotičnem metronomskem ritmu
strojev, ob katerih kinkajo na smrt
utrujeni delavci, in le tu in tam se vanj vplete pripoved katerega od akterjev, ki razkrije realnost vsakdanje tlake v tovrstni tovarni in ponudi nekaj
odgovorov na vprašanje, zakaj delavci
dopustijo, da delodajalci z njimi ravnajo kot s stroji.

Posvečena gibljivim slikam

V petek je premiero doživel tudi domači dokumentarec režiserke Maje
Weiss Odstiranje pogleda z Mirjano
Borčić (2017), filmski portret gospe

»iz ozadja«, ki je vzpostavila filmsko
vzgojo na Slovenskem in k filmu pritegnila mnoge mlade zanesenjake, ki
so postali ključni akterji naše kinematografije in njenih ljubiteljskih
odvodov. Med očarljivo deklico s frfotavim senčnikom s črno-bele fotografije in pronicljivo gospo v poznih
letih, ki z dežnikom v roki poseda na
klopci s pogledom na morje, je življenje, posvečeno filmu in želji po
okuževanju prihajajočih rodov s čarovnijo gibljivih slik.
Maja Weiss Borčićevo predstavi
predvsem v njeni »službeni« koži in
tako skozi njen portret razgrne tudi
časovnico in ključne etape razvoja
slovenske filmske pedagogike; filmsko opismenjevanje otrok in mladih
namreč še danes sloni na njenih načelih. Dragocen dokument o za naš prostor izjemno pomembni dami. ×

