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Na poti v “z ihera štv o”?

Kakorkoli obrnemo ali poskušamo od-

misliti, The Homesick imajo v našem

prostoru sila nehvaležno nalogo. Na

lanskem Mentu so namreč povsem

nehote poenotili domačo neodvisno

kritiško javnost, ki jih je soglasno izpo-

stavila kot najbolj prepričljiv nastop,

kar se je po ustnem izročilu kasneje

preneslo tudi navzven. In verjemite mi,

da na »mikroravni« znotraj tako ši ro-

kega programa česa takšnega ne pom-

nim v vsej svoji tridesetletni karieri. S

tem so si seveda nakopali natančne

sledilce svojega početja, ki od nizozem-

skega tria upravičeno pričakujejo, da

ubrani lahko izborjene položaje upoš-

tevajoč, da prostora za element prese-

nečenja ni več. Pri tem seveda ne sme-

mo preslišati, da v dobi spletnega pro-

moviranja in pretakanja glasbe tovr-

stni »poskusi« dnevno kapljajo v vaše

in naše nabiralnike. Glasbeno razisko-

vanje skupine The Homesick z izbrani-

mi stilskimi sredstvi sovpada z miselni-

mi vzorci tistega dela nove neodvisne

generacije, kjer vse ni podrejeno kliše-

jem ali zaprto za svobodne ustvarjalne

oblike izražanja. Na eni strani zunajin-

stitucionalni pop, na drugi inovativne

kombinacije na ruševinah razsutega

zvočnega zidu. Tudi v trenutkih očitno

simuliranega kaosa so The Homesick

namreč vztrajali pri notranjem poeno-

tenju, da z izhodiščnega položaja »out-

siderjev« pokažejo nekaj več, da je na

sceni preveč brezkrvnih indie mazačev,

prepolnih izpraznjenih eklektičnih mo-

drovanj, ki s svojo čistostjo hočejo uga-

jati vsakomur. Ali je o slednjem res mo-

goče govoriti samo še v pretekliku?

Odsotnost elementa presenečenja je bi-

la v tokratnem prikazu ključnega po-

mena. Če k temu prištejemo še izgubo

precej priljubljene ekscentričnosti, kjer

se marsikatera poteza zdi načrtovana,

dobimo občutek, da skupina vse bolj

polzi v smeri dominantnega toka in-

die-pop produkcije. Obdobja nedolžn o s-

ti je zanje vsekakor konec, kar pa ne

pomeni, da je že občuteno čustveno

nestabilnost treba nadomestiti s prete-

žno enodimenzionalnimi poskusi.

Njihova prednost je bila ravno neurav-

n o te ženost, ki se je predstavila v kom-

binaciji psihoaktivnega ambientalnega

zvoka in eteričnega popa, kjer so nam

preko ranljivih melodij ponudili izme-

nični (pre)tok čustev z zvočnimi izpadi,

ki niso bili kratkovidni, temveč usklaje-

ni z občutljivostjo sila privlačne izolaci-

je. Tako je celoten šolski nastop minil v

dokaj enakomernem vzdušju s korek-

tnimi izleti v različne neodvisne podža-

nre, šele proti koncu so nas spomnili na

»zamolčani« talent, ki nas je prevzel

pred dobrim letom in pol. Precej bolj se

nam je s svojimi soničnimi izpadi v uše-

sa odtisnila slovensko-nemška naveza

7 AM, ki svoj izrazni fokus usmerja v ka-

tegorizacijo hrupa kot statusnega sim-

bola, včasih kot lepljenke svobodnih

asociacij (in napak), drugič kot tehtno

p re m i šljenih srečanj umazane melodi-

ke in wah wah efektov. Trio svoje vr-

hunce prikliče, ko zapusti vse konvenci-

je ter zadiha s polnimi pljuči hrupa kot

refleksa tesnobnosti in nevroze, pri če-

mer svoje skladbe razpusti in lomi do

skrajnih meja. Med poslušanjem tovr-

stnih muzik človek enostavno pozabi

na žanre, prefikse, sufikse in enačbe. ×
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Odsotnost elementa presenečenja je bila v tokratnem nastopu skupine Homesick

ključnega pomena. F Darja Šte r

liffe

Ženska družbeno, ženska intimno

Iranskega režiserja Jafarja Panahija

so oblasti zaradi njegovih filmov

(zlasti Z rca l a in Kro ga ) že nekajkrat

aretirale, leta 2010 pa so mu izrekle

prepoved snemanja filmov. A jih kljub

temu še vedno snema in vsi tudi pri-

dejo na mednarodne festivale (prve-

ga, To ni film, so iz Teherana pretiho-

tapili v Cannes na USB-ključu, skri-

tem v pecivu). Vsi ti njegovi ilegalni

filmi predstavljajo tudi prav toliko in-

vencij »gverilskega« filmskega ustvar-

janja. Film Ta ks i (2015), za katerega je

na berlinskem festivalu prejel zlatega

medveda, je posnel tako, da je postal

voznik taksija in vozil potnike po

Teheranu ter pri tem odkrival točke

represivnosti v iranski družbi; tako je

film nekako mimogrede postal ima-

nentno politično dejanje.

In kakor taksi v tem filmu ni bil

pravi, ampak pretveza za film, tako

tudi Trije obrazi temeljijo na neki

pretvezi. To je s pametnim telefo-

nom narejen avdiovizualni posnetek

dekleta, ki se obesi, ker se znana

iranska igralka Behnaz Jafari ni odz-

vala na njene prošnje za pomoč: de-

kle bi namreč rado šlo študirat fil-

msko igro, a ji družina ne dovoli.

Toda tega posnetka ni prejela Beh-

naz Jafari, ampak Panahi, ki zdaj

razburjeno in sumničavo igralko

pelje v tisto vas nekje na iran-

sko -turški meji, da bi preverila, ali

se je Marzieh res ubila.

V nasprotju s filmom Ta ks i je to

potovanje bolj etnografsko in ni na-

ključje, da je njegov najboljši del

ravno igralkino sumničenje glede

avtentičnosti posnetka, saj se izkaže

za še kako upravičeno. A ne le, da se

je Marzieh s tem posnetkom izkaza-

la kot nadarjena igralka, marveč je

tudi njen problem še kako realen:

tako v družini kot v vsej vasi jo ima-

jo za puhloglavko, ker hoče iti št u d i-

rat igro in postati »zabavljačica«.

Toda ko se v tej hribovski vasi poja-

vi Behnaz Jafari, jo vsi poznajo iz

TV-nadaljevank in spoštljivo poz-

dravljajo. Z Marzieh in Jafari smo

dobili dva obraza iz naslova filma in

z njima protislovni ljudski odnos do

ženske kot igralke. V tej Panahijevi

»etnografiji« pa resnica ni v tem

protislovju prezira in občudovanja,

ampak v tretjem obrazu, ki ni viden.

V tej vasi nekje na samem živi tudi

nekdanja igralka, ki so ji uničili ka-

riero: ko od igralke ostane »samo«

še ženska, postane nihče.

Hannah

Drugi celovečerec italijanskega reži-

serja Andree Pallaora Ha n n a h je tis-

te vrste film, ko mora gledalec kar

p ošteno sodelovati in oddelati svoj

del posla, saj ima na voljo veliko časa

in malo pripovednih oprimkov, kar

zna po eni strani frustrirati, po drugi

strani pa prav ta frustracija še bolj

p o džge pozornost in željo gledalca,

da bi se dokopal do jedra zgodbe. Na

začetku spremljamo starejši par pri

večerji, nato pa naslednji dan ona,

Hannah, pospremi moža v zapor in

se domov vrne sama. V nadaljevanju

se film v celoti osredotoči nanjo in ji

sledi pri njenih vsakdanjih opravilih

– kako dela kot čistilka pri bogati

družini s slepim otrokom, ga spre-

mlja na plavanje, na tečaj igre… Sko -

zi to vsakdanjost zelo počasi in pri-

krito dobivamo drobne namige, kaj

se je pravzaprav zgodilo: mož je v za-

poru zaradi pedofilije, najverjetneje

je zlorabil njunega sina, ki ga je na-

zadnje očitno spravil pred sodnika,

ona pa se je postavila na moževo

stran in si tako nakopala sinovo jezo,

ki z njo zdaj noče imeti opravka in ji

odreka srečanja z vnukom.

Ha n n a h je skrajno minimalističen,

redkobeseden film, ki poskuša gledal-

ca s kar se da malo usmerjanja vpelja-

ti v notranji svet ženske, ki se ji maje-

jo tla pod nogami, a se je odločila za

potlačitev in zanikanje, saj soočenje z

mislijo, da je vse življenje živela s po-

šastjo, preveč usodno ogroža njeno

identiteto. V filmu jo predstavlja po-

doba nasedlega kita, ki se na obali

tiho razkraja pred očmi mimoidočih,

a mu nihče ne zmore pomagati. Ves

čas imamo pred sabo en sam lik; še

dobro, da je bil zaupan igralki s tak-

šno prezenco, kot jo premore Char-

lotte Rampling, ki je lani v Benetkah

za to vlogo prejela nagrado za najbo-

ljšo igralko. Vsi bodisi pripovedni bo-

disi formalni elementi, ki bi odvračali

pozornost od protagonistke, pritaje-

nih nians čustev, ki le občasno poblis-

nejo na njenem obrazu, in njenih no-

tranjih bojev, so odstranjeni, gledalec

pa išče razlago dogodkov in razlogov,

zakaj je v tako dramatičnem obratu

svojega življenja izbrala pasivno vlo-

go, kljub temu da je v svojem bistvu

več kot očitno dober in čuteč človek.

Skrivnosten, kompleksen lik v slogov-

no izčiščenem filmu, ki odpre kar ne-

kaj eksistencialnih vprašanj. ×

Le tošnji Liffe se je začel z

novim filmom slavnega, v

Iranu prepovedanega reži-

serja Jafarja Panahija Trije

obrazi, in s prvimi tekmo-

valnimi perspektivami, fil-

mom Hannah italijanskega

re žiserja Andree Pallaora.
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V tej vasi nekje na samem živi tudi nekdanja igralka, ki so ji uničili kariero: ko od igralke ostane »samo« še ženska ,

postane nihče.F arhiv Liffe

Še dobro, da je bil lik

Hannah zaupan igralki

s takšno prezenco, kot jo

premore Charlotte

Rampling, ki je lani

v Benetkah za to vlogo

prejela nagrado za

najb oljšo igralko.

l i t e rat u ra

L ançonu

n a g ra d a

fe m i n a

Francoski novinar Philippe Lançon,

ki je preživel teroristični napad na

satirični tednik Charlie Hebdo leta

2015, je dobitnik ugledne francoske

literarne nagrade femina. Nagrado je

prejel za roman Le Lambeau, v kate-

rem pripoveduje o napadu in svojem

življenju po njem. Petinpetdesetletni

Lançon se je ob prejemu nagrade

pred kamerami pojavil prvič po tero-

rističnem napadu.

Nagrado femina podeljujejo od

leta 1904, poleg osrednje kategorije,

nagrade za francoski roman, pa

poznajo tudi nagrado za tuje litera-

te, prevedene v francoski jezik, ter

za najboljši esej. Leta 2014 je bil

med 14 nominiranci v kategoriji tu-

jih romanov tudi slovenski pisatelj

Drago Jančar z romanom To noč

sem jo videl. × kul, sta

korčul a

Dragojević bo

dobil muzej

Nedavno preminulemu hrvaške m u

pevcu Oliverju Dragojeviću bodo v

njegovem rojstnem kraju Vela Luka

na otoku Korčula posvetili muzej.

Župan Dragiša Barčot je povedal, da

načrtujejo tudi organizacijo poletne

kulturne prireditve, poimenovane

Oliverjevi dnevi.

Pobudo za muzej so dali člani Dra-

gojevićeve družine. Muzej namerava-

jo urediti v nekdanjem zadružnem

domu, ki stoji sredi Vele Luke. Obči-

na zdaj išče donatorje, denar za mu-

zej bodo poskušali pridobiti iz skla-

dov Evropske unije. Barčot je pove-

dal, da v čast svojemu najbolj znane-

mu someščanu razmišljajo tudi o iz-

delavi kipa v naravni velikosti.

Oliver Dragojević je preminil konec

julija za posledicami raka. Ob njegovi

smrti so na Hrvaškem razglasili dan

nacionalnega žalovanja, pokopali pa

so ga v Veli Luki. × sta, kul


