
24 Ku lt ura Ponedeljek, 17. 7. 20 17

Dnevnik 16. 7. 2017 ob 21.21 

h

CYMK st ra n 24

intervju / Hamilton Leithauser, ameriški glasbenik

Šele pozneje sem spoznal,

kako smo bili popularni

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

TGregor Bauman

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

S

poznali smo ga kot pevca za-

sedbe The Walkmen, ki je še

vedno zaslužna za enega naj-

bolj prepričljivih koncertov v

Ljubljani v zadnjih petih le-

tih. Vendar je bila to očitno

že zadnja faza prvega življenja te

skupine, saj se je njen f rontman Ha -

milton Leithauser medtem odpravil

na samostojno pot. Na njej je doslej

izdal dva albuma, Black Hours (2014)

in I Had a Dream That You Were Mine

(2016), trenutno pa se kot poseben

gost povratnikov Fleet Foxes potika

po evropskih festivalih.

Ko ste The Walkmen pred tremi leti

objavili, da boste za nedoločen čas

zamrznili delovanje, skorajda nismo

mogli verjeti. Takrat je bilo za vami

plodno in komercialno sila uspešno

obdobje, ki sta ga zaznamovala

spl ošno hvaljena albuma Lisbon in

Heaven. Kaj se trenutno dogaja

s skupino?

Še vedno smo v mirovanju in še ne-

kaj časa bo tako. Koliko časa bo trajal

premor, ne vem, a imam občutek, da

se vrnitev ne bo zgodila tako kmalu.

Nedavno sem kosil skupaj z našim

bobnarjem Mattom Barrickom, ki

trenutno pomaga skupini Fleet Fo-

xes, in med sproščenim pogovorom

matične skupine nisva niti omenila.

Vsi smo osredotočeni na druge pro-

jekte in z mislimi daleč proč od na-

daljevanja skupne poti.

Koliko tistega, kar ste umetniško

opredelili z The Walkmen, ste vzeli s

seboj na samostojno pot? Ali če

obrnem: je vaša solistična kariera

nadaljevanje prehojenega

ali nov začetek?

Trudim se, da bi me poslušalci spoz-

nali zunaj matične skupine – ko t

umetnika, ki želi zaživeti samostojno

življenje. Ko sem se odločil, da se

bom poskusil kot kantavtor, mi je bilo

pomembno samo to, da ne bom zve-

nel enako kot v The Walkmen. Kar je

po svoje težko, saj sem bil v bendu

štirinajst let. S prvim albumom sem

načrtno iskal obvode, vendar mislim,

da mi je šele z I Had a Dream That You

Were Mine to zares uspelo.

Kako bi potem ocenili dobre in slabe

strani svoje samostojne poti?

To, da si lahko sam izbiram urnik, je

izjemno dragoceno. V skupini nas je

bilo pet posameznikov z družinami in

različnimi urniki, zato je bilo zelo tež-

ko uskladiti že najosnovnejše stvari.

prihajati z namenom, da bi nas pos-

lušali, spraševali so, kdaj bomo pos-

neli naslednji album… Če smo po pr-

vencu Everyone Who Pretended to Like

Me is Gone še mislili, da gre za nekak-

šno pomoto, je bilo po Bows + Arrows

že vse drugače, po You & Me pa že kar

noro. Pritekati je začel tudi denar.

Ste začeli solistični material zavestno

pripravljati že med delovanjem

s ku p i n e?

Za solistični prvenec Black Hours

(2014) sem delal dve leti, torej še v ča-

su živahnega delovanja skupine. Ta-

koj ko je album izšel, smo tudi urad-

no napovedali, da se za nedoločen

čas umikamo. Žal pa mi je, da je in-

formacija po nesreči prehitro ušla v

javnost, saj so mediji zgodbo pograbi-

li in jo napihnili do onemoglosti. Prva

stvar, ki sem jo spoznal na samostojni

poti, je bila, koliko vrat mi odpira

zgolj ime The Walkmen. Šele v tistem

trenutku sem se začel zavedati, kako

popularni smo pravzaprav bili.

Omenjeni prvenec Black Hours že po

nekaj uvodnih taktih prikliče barsko

vzd u šje. V ospredju je pevec, ne

pesem. Ali je šlo za načrtovan

u m et n i ški premislek?

Zavedam se, da je glas moj zaščitni

znak, moja vizitka, če hočete. Veliko

sem delal, da bi ga prepojil z bolj

temnimi barvami, ki nimajo nič

skupnega z zgodnjimi punkerskimi

in poznejšimi rockovskimi potezami

The Walkmen. Pri pisanju pesmi sem

se preizkušal v različnih stilih, želel

sem biti čim bolj razgiban v vokalnih

pristopih. Na trenutke sem celo pre-

tiraval s tem, da moram biti za vsako

ceno drugačen, in danes mi je žal to-

vrstnega posiljenega izpostavljanja,

saj sem si z njim močno zožil mane-

vrski prostor za ustvarjanje.

Koliko album dolguje Franku Sinatri,

Natu Kingu Coleu, Bingu Crosbyju,

jazzovskim big band orkestrom iz

dvajsetih in tridesetih let

p re j šnjega stoletja?

Ogromno, da ne rečem skoraj vse. To-

vrstno glasbo sem v fazi priprave al-

buma poslušal dan in noč. Na žalost si

ne morem privoščiti tako razkošne ga

orkestra, sem si pa predstavljal, da me

spremlja, da stojim pred orkestrom

Counta Basieja ali Duka Ellingtona ter

prepevam jazzovske standarde in av-

torske pesmi. Skladbe na albumu so

zato temačne, a ne depresivne. Odse-

vajo zakajeno klubsko vzdušje, nočno

življenje iz prve polovice 20. stoletja.

Album sem večinoma posnel v studiu

v Los Angelesu, ki je nespremenjen

od leta 1921. Vanj so zahajali Frank Si-

natra, Fred Astaire in podobni frajerji,

da so si ogreli glas pred nastopom na

radiu CBS, ki je čez cesto. In to vzduš-

je je še vedno tam.

Po drugi strani pa ne morete zanikati,

da črpate iz klasične šole pisanja

pesmi, ki je izmojstril Leonard Cohen.

Cohen me je spremljal skozi vse ži-

vljenjske faze – od tistega trenutka,

ko sem se pri štirinajstih letih sezna-

nil z njegovo glasbo. Pa naj je šlo za

moje neukrotljivo punkersko obdob-

je ali posvečenost neworleanške m u

jazzu. V njem poiščem uteho zlasti v

trenutkih, ko zapadem v ustvarjalno

krizo in nisem sposoben skladati –

ko že mislim odnehati in si poiskati

drugo službo. Stvar namreč ni več ta-

ko preprosta, saj imam dve hčerki,

plačevati moram položnice, zato sem

odvisen izključno od tistega, kar mi

uspe narediti. ×

Predstavljal sem si, da

stojim pred orkestrom

Counta Basieja ali Duka

Ellingtona ter prepevam

jazzovske standarde in

avtorske pesmi.

Ko smo začeli, je bilo seveda drugače

– živeli smo v New Yorku, se dobivali

po službi, pili pivo in za zabavo »žga -

li« rock'n'roll. The Walkmen smo na-

mreč nastali kot vikend hobi skupina

brez večjih ambicij. Trenutno pa lah-

ko počnem, kar hočem in kadar koli

hočem. To je velika logistična predno-

st, toda priznam, da včasih pogrešam

fante, saj smo skupaj odrasli; eden od

njih je celo moj bratranec, s katerim

imam bratski odnos.

Pravite, da ste skupino jemali bolj

za hobi. Kdaj je stvar postala resna?

Ko je nepričakovano prišel uspeh.

Ljudje so začeli sprejemati našo glas-

bo, nas spodbujati in od nas sčasoma

tudi nekaj pričakovati. Kar naenkrat

nismo bili več le zvočna kulisa v klu-

bu, temveč so obiskovalci začeli

»Veliko sem delal, da bi svoj glas prepojil z bolj temnimi barvami,

ki nimajo nič skupnega z zgodnjimi punkerskimi in poznejšimi rockovskimi

potezami The Walkmen,« o začetku svoje samostojne poti razlaga Hamilton

Leithauser. F Darja Šte r

grossmannov festival

Nič kaj deviške noči

V Ljutomeru se je s podelit-

vijo nagrad končal 13. festi-

val fantastičnega filma in vi-

na Grossmann. Bilo je dovolj

vsega, filmov in vina, zmaga-

la pa je Deviška noč.

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

T Tina Bernik

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

Georgea A. Romera in Slob o dana

Šijana, ki bi morala priti v Ljutomer,

pa nista, obiskovalci G ro s s m a n n a mi -

nuli konec tedna niso pretirano po-

g re šali. Tako kot filmov je bilo rekor-

dno veliko tudi gostov, ki so se raz-

govorili o svojih preteklih in nasled-

njih filmih.

St a re j ša generacija, v katero sta

spadala belgijski filmar Harry Kümel

in italijanski mojster za posebne

učinke Sergio Stivaletti, besede vino

v imenu festivala fantazijskega filma

in vina nekako ni pograbila, saj sta

oba srkala vodo, mlajšim pa je šlo

degustiranje alkoholnih kapljic do-

bro od rok. Celo tako dobro, da je bi-

lo po projekciji D eviške noči, najbolj

odvratnega in po mnenju žirije tudi

najb oljšega filma festivala, komaj

mogoče razumeti, kako se je španski

re žiser Roberto San Sebastián lotil

snemanja te črne komedije. Sploh pa

tega, kako mu je uspelo ujeti ravno-

te žje med gnusom in humorjem,

med katera se na novoletno noč uja-

me devičnik, ki upa, da bo imel srečo

s starejšo damo, ki ga povabi v svoje

s ščurki napolnjeno stanovanje.

Kümel o Malpertuisu

in Orsonu Wellesu

Tekmovalni program je poskrbel za

vse okuse, saj so filmi tešili tako

željo po smehu (D eviška noč, Ro n

Goosens, nizkoproračunski kaskader)

kot krvi (Na d o m es t i te v ) in strahu (Sla,

Notranje zlo, Gozd izgubljenih duš),

nostalgiki pa so se lahko predajali

horor klasiki v sklopu retrospektive.

Ta je bila v znamenju glavnih gostov,

Kümela (Krvave ustnice, Malp ertuis)

in Stivalettija (Vo ščena maska, Nad -

naravni pojavi, D emoni, D elamorte

D ellamore), ki sicer precej drugače

gledata na snemanje filmov.

Kümel pravi, da je vsebina sekun-

darnega pomena in da ni važno, kaj

dela, ampak kako dela. Na drugi

strani Stivaletti, ki je svojo 35-letno

kariero na filmu, v kateri je največ

časa posvetil posebnim učinkom,

nato pa tudi režiji, trdi, da zgodba je

pomembna, ker vzbuja čustva, in da

liki ne smejo biti samo lutke. Lutka

v Kümelovem Malp ertuisu leta 1971

ni hotel biti niti Orson Welles. »Or-

son je bil nemogoč človek,« se je

z ve zd n i škega igralca in režiserja

spomnil Kümel. »Mučil je ljudi okoli

sebe, češ da bodo tako bolje igrali,

poleg tega pa je bil vedno popolno-

ma pijan, saj je spil po šest steklenic

vina na dan.«

Kitajska franši za

Jeklenega neba

Mlajši so v nasprotju s starejšimi ko-

legi več kot o preteklosti razmišljali

o prihodnosti in tem, kako filme fi-

nancirati. Eden njih je denimo finski

re žiser Timo Vuorensola, ki je pred

sedmimi leti v Ljutomeru predsta-

vljal svoj ZF-hit Jekleno nebo, za ka-

terega je glasbo prispevala skupina

Laibach. Vuorensola je letos nasto-

pal v vlogi člana žirije, obenem pa

imel tudi predavanje o množičnem

sofinanciranju. Tako je namreč zbral

denar za Jekleno nebo, podobno se je

lotil zbiranja sredstev za njegovo na-

daljevanje The Coming Race, ki  v ki-

no prihaja februarja. Prvi je stal

osem milijonov evrov, drugi pa 17,5

milijona, od katerih mu jih je 1,5 mi-

lijona uspelo zbrati prav z množi č-

nim sofinanciranjem.

»V prvem filmu smo imeli vesolj-

ske bitke, zdaj bomo imeli še dinoza-

vre in so posebni učinki zato malo

ko m p l e ks n e j ši, poleg tega smo želeli

nekoliko bolj akcijsko zgodbo,« je

opisal večje ambicije ter potrdil, da

bo tudi v nadaljevanju igral Ud o

Kier, in to celo v dveh vlogah, »ker je

želel igrati oba negativca«.

Vuorensolo čaka letos še en pro-

jekt, saj bo na Kitajskem začel sne-

mati kitajsko različico Jeklenega neba.

»Film je bil velik hit v Evropi, na Ki-

tajskem pa je postal zelo popularen

na piratskih spletnih straneh. Tega

nismo vedeli vse do lani, ko nas je po-

klical producent iz Kitajske in nas po-

vabil, da pridemo snemat. Mislil sem,

da gre za šalo, dokler nisem dobil le-

talske vozovnice za Šanghaj v prvem

razredu,« je Vuorensola strnil začetek

sodelovanja s Kitajci. Film s proraču-

nom 25 milijonov dolarjev bodo zače-

li snemati oktobra, in sicer v kitaj-

skem jeziku in s kitajskimi igralci, v

kino pa bo tako kot finski The Coming

Ra ce prišel že naslednje leto. ×

Z m a g ova l c i

fe stivala

•

Hudi maček za najboljši celove-

černi film: Deviška noč (režija Ro-

berto San Sebastián); posebna

omemba žirije Ron Goossens, niz-

koproračunski kaskader (Steffen

Haars, Flip Van der Kuil)

•

Hrupni maček za najboljši glas-

beni dokumentarec: Spit'n'Split

(Jérôme Vandewattyne); posebna

omemba žirije: Glasba je časovna

umetnost 2, LP film Buldožer –

Pljuni istini u oči (Varja Močnik)

•

Slakov hudi maček za najboljši

kratki film: Dober tek (Erenik

Be qiri)

•

Melies d'argent za najboljši

evropski fantastični kratki film:

Pod jablano (Erik van Schaaik) ×

Na Grossmannovem festivalu je bilo letos tako kot filmov rekordno veliko tudi

gostov, kar so cenili tudi dobro razpoloženi obiskovalci. F Boris Voglar


