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CYMK st ra n 30

festival dokumentarnega filma

Matere in hčerke,

očetje in sinovi

siva plat skupine bijelo dugme

Moška estetika, ženske bombe

Amila Sulejmanović, pop rock pevka in nekdanje dekle

bobnarja skupine Bijelo dugme Ipeta Ivandića, predsta-

vlja v avtobiografiji Ključ bubnja tama (Ključ bobna ta-

ma) drugo plat uspeha legendarne glasbene zasedbe in

mizoginijo tedanjega jugoslovanskega glasbenega sveta.

V sredo se je v organizaciji

Cankarjevega doma začel

20. festival dokumentarnega

filma. Ta v svoji že uveljavlje-

ni programski shemi prinaša

filme, ki znajo v realnosti

odkriti stvari, o katerih se

niti fikciji ne sanja. In ki tudi

precej drugače kot igrani

film nagovarjajo gledalce.
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T Jasna Bastić
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Nedavno je v Sarajevu izšla avtobio-

grafija Ključ bobna tama Amile Sulej-

m a n ov i ć , nekdanje pop rock pevke

in dekleta Ipeta Ivandića, legendar-

nega bobnarja skupine Bijelo dugme,

ki je v nepojasnjenih okoliščinah

umrl leta 1994. Knjiga ponuja precej

drugačno podobo slavne sarajevske

rock scene, kot smo jo poznali dos-

lej. »O sebi sem pisala najslabše, ta-

ko da ni nikogar, ki bi lahko o meni

dodal še kaj hujšega,« v smehu zatr-

juje Sulejmanovićeva, »a to zgodbo

sem morala povedati z ženske per-

spektive, da pokažem, da vse skupaj

ni bilo nič kaj pravljično.«

Ta druga plat govori o moški

prevladi na rock sceni, ki je bila do

žensk groba in manipulativna. »Ves

čas so meni in drugim že n s ka m

vsiljevali svoje mišljenje, saj so bili

moški na vseh vodilnih položajih,

bodisi kot lastniki studiev bodisi

kot avtorji skladb. Vsa estetika je

bila moška estetika, ki je reprodu-

cirala njihovo videnje ži vl j e n j a ,

žensk in tega, kakšne bi morale bi-

ti. O izboru mojih pesmi je odločal

Ipe. Seveda za zaprtimi vrati.«

Le z ročno bombo

V osemdesetih letih prejšnjega sto-

letja je – kljub dejstvu, da je šlo za

zlato obdobje jugoslovanskega roc-

ka – le malo bendov lahko živelo od

prodaje plošč in zaslužka s turnej.

Sulejmanovićeva je izdala dva albu-

ma, pa denimo uspešnico Kakav di-

van dan, ki se je vrtela po vseh ra-

dijskih postajah, a zaslužek je v

V igranem filmu pač ne manjka pri-

merov, ko je neko nedavno družb e-

nopolitično dogajanje prikazano

prek kakšne partikularnosti, najrajši

družinske, medtem ko je v doku-

mentarnem filmu to že veliko težje

in zato tudi redkeje. In tudi D r u ga

stran vsega Mile Turajlić, ki je nav-

dušila že s svojim prvencem Cinema

ko m u n i s to (2010), nemara ne bi bil

tako imeniten dokumentarec (z na-

grado za najboljši film na prestiž-

nem amsterdamskem festivalu ID-

FA), ki je znal družbenopolitično do-

gajanje uzreti iz nekega beograjske-

ga stanovanja, ko se ne bi to dogaja-

nje zarezalo že v stanovanje samo.

In ali predvsem, če v njem ne bi ži-

vela Srbijanka Turajlić.

Razdeljeno stanovanje

Omenjeno zarezo je naredila povojna

komunistična oblast, ko je v meščan -

skem stanovanju Turajlićevih zaprla

dvoje vrat, ga tako razdelila in »na

drugo stran«, v drugo sobo, vselila

»svoje« ljudi. Turajlići namreč niso

veljali le za »buržuje«, Srbijankin oče

je bil »povrhu« še antikomunist in

socialdemokrat. Bil je tudi za Jugos-

lavijo, le da ne toliko za »novo« ka-

kor za tisto »staro«, pri katere usta-

novitvi je sodeloval tudi Srbijankin

ded. To politično razdelitev stanova-

nja je, pripoveduje režiserkina ma-

ma, družina sprejela kot poraz svoje-

ga družbenega razreda, a se je tega

počasi tako privadila, da kar ni mo-

gla verjeti, da je bilo z Jugoslavijo tu-

di konec komunističnega režima.

Potem pa vidimo arhivski posne-

tek »Hafnerjevega prsta«, uperjene-

ga proti Miloševiću, in slišimo zani-

miv komentar v razširjenem druži n-

skem krogu, ki retrospektivno ugo-

tavlja, kako preroški je bil ta prst tu-

di o Miloševićevi Srbiji – tudi v njej

je z gibanjem Odpor prišlo do druž-

benopolitične razdelitve, veliko več-

je, globlje in ši rše, kot je bila tista, ki

je prečila stanovanje Turajlićevih.

Re žiserkina mama, ki je kot profeso-

rica na elektrotehniški fakulteti pod-

pirala že uporne beograjske št u d e n-

te leta 1968, je bila pomembna ak-

terka tega gibanja in je po padcu Mi-

loševićevega režima tudi postala se-

kretarka na šolskem ministrstvu

Đinđićeve vlade (dokler premierja

niso ubili). Prek Srbijanke Turajlić se

tako razodeva neka druga podoba

Srbije od tiste, ki je bila po svetu (in

tudi pri nas) medijsko bolj znana.

Srbijanka Turajlić tudi ve, da vsaka

revolucija propade, a je vseeno treba

vselej znova poskusiti, kar je tudi

njeno izročilo mlajši generaciji.

Med svetovno vojno in UTD

»Ptiču sem prerezal vrat, tako kot si

ga ti tistemu človeku,« prihiti deček

povedat svojemu očetu. Nekje v Si-

riji, kjer se v daljavi vidi lepo mesto,

ki se ob grmenju bomb in granat

spreminja v prah. Tudi režiser tega

dokumentarca O očetih in sinovih,

Talal Derki, je Sirec, ki se je iz Nem-

čije vrnil v domovino, da bi s kame-

ro spremljal borca Islamske držav e

Abuja Osamo. Pravzaprav bolj nje-

gov mentalni in družinski svet: prvi

je popolnoma zamejen z recitira-

njem korana in občudovanjem glav-

nih teroristov Al Kaide, drugega pa

predstavljajo njegovi sinovi, vsi še

otroci, ki so v tolikšni meri deležni

mudžahidske vzgoje svojega očeta,

da se niti igrati ne znajo več druga-

če kot tako, da kamenjajo dekleta

(med njimi tudi svoje sestre), ki ho-

dijo v šolo. Dokler njihova šola ne

postane vojaško urjenje. Islamska

d ržava je hotela zanetiti svetovno

vojno, pravi Osama, v tem srhljivem

filmu pa vidimo, kaj vojna naredi iz

ljudi, ko postane sveta.

V deželi, kjer mora minimalna pla-

ča ostati res nekaj minimalnega, pač

ne more biti nič presenetljivega, če

minister za gospodarstvo razglaša

»kdor ne dela, naj ne je«. Toda ta fra-

za ima večji politični pomen, kot se

zdi. Tako v nemškem dokumentarcu

Christiana Toda Družba zastonj kosil

slišimo, da jo je izrekel že Ronald

Reagan in z njo odpravil ukrep prej-

šnje vlade, ki je revnejše družine že-

lela finančno podpreti. Ukrep je

omenjen v zvezi z univerzalnim te-

meljnim dohodkom (UTD), ki je glav-

na tema filma. Ta se res ponuja za

debato, tako prek razprav štev i l n i h

govorcev (med njimi je tudi kar nekaj

konservativcev, vključno z Miltonom

Friedmanom, ki zagovarjajo UTD, če-

prav iz drugih razlogov kot levičarji)

kot že uveljavljenih praks tega social-

nega »eksperimetna« (na primer v

Aljaski ali Namibiji), ki dokazujejo,

da ljudje še vedno delajo, četudi pre-

jemajo UTD. Najnovejši zagovorniki

UTD pa prihajajo iz Silicijeve doline,

ki svarijo, da ga bo treba sprejeti prav

zato, ker zaradi avtomatizacije in ro-

botizacije ljudem kmalu ne bo več

preostalo prav veliko dela. ×

Dokumentarni film Druga stran vsega avtorice Mile Turajlić prikazuje medij s ko

manj znano podobo Srbije. F arhiv FDF

»Ipe in drugi glasbeniki so bili moderni, a ne tako moderni, da bi dovolili

modernost tudi nam,« se nekdanjih časov spominja Amila Sulejmanović

(na fotografiji levo). Na desni je Ipe Ivandić. F
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Amila Sulejmanović: Vsa takratna

estetika je bila moška estetika, ki je

reproducirala njihovo videnje že n s ke

in tega, kakšne bi morale biti. O

izboru mojih pesmi je odločal Ipe

za zaprtimi vrati. F osebni arhiv

To zgodbo sem morala

povedati z ženske perspektive,

da pokažem, da vse skupaj

ni bilo nič kaj pravljično.

Amila Sulejmanović

glavnem prihajal od nastopov po

raznih zabavah.

»Če si hotel živeti od petja, si mo-

ral nastopati po diskotekah. To je

bil težko prislužen kruh. Vstop v te

diskoteke je bil nemogoč, če nisi

imela okoli pasu ročne bombe

(s m eh ), saj so lastniki od žensk po-

gosto zahtevali seks. Če dekle ni

privolilo, ni dobilo honorarja za

koncert! A jaz tega nikakor nisem

mogla. Govoričila sem o nekih or-

gazmih, ki jih nikoli nisem doži ve l a ,

takrat sploh nisem vedela, kaj je or-

gazem! (S m eh . ) Veste, tudi Ipe je

pričakoval, da bom nekakšna za-

peljivka, a jaz nisem bila nikakršna

ljubimka, še sama pri sebi nisem

imela urejenih nekaterih stvari.«

Sarajevo je bilo v teh letih zna-

no po svoji kulturi »raje« in pono-

snem vztrajanju, da v Sarajevu ni

mogoče biti »zvezda«, tudi Goran

Bregović ali Zdravko Čolić ne. »Vsi

so si bili podobni, uniformirani,

izstopati iz te monolitnosti je bilo

nepriporočljivo in nevarno. To je

ta surovi moški ego, ki ne spreje-

ma ženske zavrnitve, močan, av-

toritaren, nedotakljiv, ki misli, da

se ti lahko svobodno približa, ti

pa boš v vse privolila. Zanje smo

bile tu kot nekakšna mizanscena.

Veste, pri nas ni bilo močnih že n-

sk, bile so močne matere.«

Prirezana krila preveč slavnih

Knjiga Ključ bobna tama je tudi ve-

lika ljubezenska zgodba o strastni

zvezi med pevko in Ipetom Ivandi-

ćem, polni vzponov in padcev. Su-

lejmanovićeva, ki je Ivandića spoz-

nala pri devetnajstih, brez zavor

opisuje njuno turbulentno zvezo,

turnejo s skupino Bijelo dugme,

glasbenike iz nekdanje Jugoslavije

in kakšno je bilo življenje dekleta

rock zvezdnika. »Ipe je bil zame ve-

lika življenjska šola. Bil je neverje-

ten glasbenik, a zelo nesrečna ose-

ba. Ni se znal spopadati s situacija-

mi, v katerih se je znašel. Zelo mlad

je pri komaj sedemnajstih vstopil

na glasbeno sceno in še ni bil izde-

lana osebnost. Niti srednje šole ni

končal. Njegova nezrelost ga je vo-

dila v neizbežen padec. Vselej mu je

manjkalo denarja, če ga je kam vlo-

žil, je vse propadlo.«

Ivandićev odhod v zapor leta 1981

zaradi posedovanja dveh kilogra-

mov plesnivega hašiša je bil za ta-

kratno jugoslovansko javnost šok.

Sulejmanovićeva meni, da mu ga je

policija podtaknila: »Bijelo dugme

je bil prevelik bend v Jugoslaviji,

komuniciral je z velikimi množi ca-

mi ljudi, morali so jim malo pristri-

či krila. Iskali so najši b ke j šo točko

in našli Ipeta. Mislim, da je bil glav-

na tarča sicer Goran Bregović, a Go-

ran je bil starejši in bolj izkušen,

njega ne bi tako zlahka dobili.«

Ivandićev padec iz sobe hotela

Metropol v Beogradu leta 1994 je os-

tal nepojasnjen, odgovora, ali je šlo

za nasilno smrt ali samomor, nismo

nikoli dobili. »To bo ostala skrivno-

st,« trdi Sulejmanovićeva. »Najbolj

konkretno o tem govorita Ipetova

prijatelja Čapa in Aleksandar Tomić

v dokumentarcu Izgubljeno dugme.

Zadolžil se je pri napačnih ljudeh.«

Bodite kvantne fizičarke

Njen tretji album, ki ga je pripra-

vljala s pomočjo Gorana Bregovića

in bi moral biti posnet pri Jugoto-

nu, ni nikoli izšel. Popolnoma izčr-

pana in razočarana se je odločila,

da odide v London, kjer živi že od

leta 1988. »V Londonu sem se uk-

varjala z vsem mogočim, od dela

natakarice do sodelovanja z mod-

nimi hišami, a z Jahom Wobble-

jem in Jakijem Liebezeitom sem

delala tudi eksperimentalno glas-

bo.« Živi z možem Patrickom Dob-

b om, ki je znan urednik zvoka in

slike v filmski industriji.

Po njenem mnenju bi bilo zelo ko-

ristno napisati knjigo za samopomoč

z naslovom Kako hoditi z rock zvezni-

kom in kaj pričakovati v taki zvezi, v

smehu pa dodaja, da bi z veseljem

opisala, kaj rockerji pričakujejo od

svojega dekleta. »Pričakujejo, da si

mnogo mlajša, da si svetlolasa in

seksi, da delaš kompromise in da

s p re j m e š, da ima on tudi druga de-

kleta. Ipe in drugi glasbeniki so bili

moderni, a ne tako moderni, da bi

dovolili modernost tudi nam. Mla-

dim ženskam bi priporočila – b o dite

kvantne fizičarke, študirajte mate-

matiko, ker je glasba surov posel, še

posebno surov pa je danes!« ×


