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LastDayHere

■ Kvartet flavt Nimfe
Tina Čelič, Barbara Gorše, Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak
Kvartet deluje od leta 2006, za seboj ima vrsto koncertov. Na državnem
tekmovanju TEMSIG 2009 je kvartet prejel zlato plaketo. Repertoar
kvarteta obsega dela različnih stilnih obdobij.
Koncerti:
Kranj: 15. november 2010
Ljubljana: 16. november 2010
Prvine: 18. november 2010
Ribnica: 19. november 2010
Celje: 24. november 2010
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Koncertni cikel mladih GM ODER
predstavlja serijo večernih koncertov v
različnih slovenskih krajih, na katerih
se predstavijo izbrani mladi slovenski glasbeniki ali komorne skupine.
Med kriteriji za izbor izvajalcev za ta
program sta poleg starosti do 25 let
in izvajalske kvalitete pomembna še
izvirnost koncertnega sporeda ter
upoštevanje slovenske in sodobne
ustvarjalnosti. V dosedanjih devetnajstih sezonah je na 481 koncertih cikla GM oder nastopilo 282
mladih izvajalcev, ki so krstili kar 53
novitet slovenskih skladateljev.

■ Izidor Kokovnik – harmonika
Izidor Kokovnik je po končani velenjski gimnaziji uspešno opravil sprejemni izpit na Visoki šoli za glasbo Franza Liszta v Weimarju, kjer po
diplomi leta 2008 nadaljuje študij v razredu prof. Ivana Kovala.

Luka Železnik – flavta in Uroš Barič – kitara
Luka Železnik študira flavto na Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost na Dunaju v razredu Hansgeorga Schmeiserja. Od jeseni 2009
je solo flavtist orkestra Hiše kulture Celje, pred tem pa je deloval tudi
kot solo pikolist v orkestru Opere in baleta SNG Maribor. Uroš Barič
je študent priznanega kitarskega pedagoga Alvara Pierrija na omenjeni
dunajski univerzi. Sodeluje v različnih komornih zasedbah in je prejemnik
številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih mladih kitaristov.
Koncerti:
Jesenice: 9. december 2010
Kranj: 13. december 2010
Ljubljana: 14. december 2010
Celje: 15. december 2010

■ Napovedujemo
Januar 2011: JANJA BRLEC – citre / MARIO KURTJAK – kitara
Februar 2011: GODALNI KVARTET ACCADÉMIA / GODALNI KVARTET AKADEMIJE ZA
GLASBO LJUBLJANA
Marec 2011: KATJA SINKOVIČ – klavir
April 2011: DOMEN LORENZ – violina in MIJA MILJKOVIĆ – klavir
Program GM Oder sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
in Mestna občina Ljubljana.
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Na pragu nove koncertne
sezone
Komaj se je izteklo vroče poletje, že nas je oblil hladen tuš jeseni,
ki pa k sreči ohranja napetost z najrazličnejšimi novostmi in zanimivostmi, saj se je začela nova koncertna sezona. V tej številki
lahko preberete, kateri so najbolj »vroči« novi albumi, zakaj so
Kings of Leon novi U2 černobilske generacije, kaj skupnega imata
lahko simfonični orkester in zelenjava, pokukali pa smo tudi v nekatere kulturne hrame, kaj neki so za nas pripravili v dneh vedno
hitrejšega sončnega zatona.
Seveda smo se razpisali tudi o iztekajočem festivalskem utripu – tukaj naj omenim festival Haldern Pop na skrajnem severu
Nemčije in Festival Maribor –, o aktualni ponudbi muzikalov v
Londonu, o nekaterih pop, rock, indie in drugih koncertih pri nas
in čez mejo (Boy George, Placebo, Eros Ramazzotti), nadaljujemo
pa tudi s predstavitvijo kvalitetnih, a doma še vedno ne dovolj
(po)znanih domačih izvajalcev (LastDayHere). Budno spremljamo
tudi koncertno ponudbo v manjših slovenskih mestih in krajih, ki
so k sreči tudi deležni kulturnih dobrin, zlasti kvalitetne glasbe in
izvajalcev.
Intervjuvali smo tudi skupine, kot so White Lies, Crystal Castles, Grinderman, Klaxons in Future Islands, v samem osrčju revije
pa boste izvedeli tudi, kaj novega imata za bregom duo Slon
in Sadež ter skupina Shyam. V novi številki, ki jo pretresa tudi
marsikatera kritična misel o samostojnih projektih frontmanov
znanih indie in rock skupin, uvajamo tudi stran, ki bo v prihodnje
posvečena delovanju glasbenih mladin po svetu, nekoliko več
pozornosti pa posvečamo tudi projektom in poslanstvu Zveze
glasbene mladine Slovenije ter recenzijam knjig, ki so primerno
čtivo za nadaljnje glasbeno (samo)izobraževanje.
Za radovednejše bralce smo pripravili tudi prispevek o Matiji
Murku, enemu od začetnikov raziskovanja slovenske folkloristike
in etnomuzikologije, skladatelj Nejc Kuhar je razmišljal o razmerju
med tehniko in čutenjem v glasbeni umetnosti, pišemo pa tudi
o glasbeni komediji – žanru, ki ga v tem okolju morda še vedno
preslabo poznamo. Še naprej se bomo trudili biti čim bolj aktualni, da bi vas lahko obveščali o najpomembnejših glasbenih dogodkih, o novih odličnih ustvarjalcih in mladih glasbenih talentih.
Za konec vam želim le obilo užitka ob branju – do naslednje,
zimske praznične številke!
Benjamin Virc, urednik
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novice …
Naši glasbeniki v tujini
Alenka Bobek
in Eva Koprivšek: »Poleti sva
se kot slovenski
predstavnici
pridružili Svetovnemu zboru
mladih (World Youth Choir), ki se je odvijal v
Španiji. V tem času se je osemdeset mladih
pevcev iz 39 držav spoznalo z dvema vrhunskima dirigentoma, Ragnarjem Rasmussenom
(Norveška), ki je v prvem delu predstavil zborovsko glasbo 20. stoletja, ter z Josepom Vila i
Casañas (Španija), s katerim so v drugem delu
izvajali vokalno glasbo Mediterana. Alenka
(diplomantka glasbene pedagogike na AG) se
je pred tem s Komornim zborom Ave pod vodstvom dirigenta Andraža Hauptmana udeležila
tekmovanja za Grand Prix Evrope v Bolgariji ter
zborovskega festivala Voix du Prieuré v Franciji,
ki ga že vrsto let uspešno vodi maestro Bernard
Tétu. Eva (bodoča študentka viole na AG) pa se
je v Švici udeležila mednarodnega godalnega
orkestra Die Preisträger z zaključnim koncertom
v Tonhalle v Zürichu.«
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Luka Juhart: »Na junijskem solo koncertu v
Freib
Freiburgu
sem nemškemu občinstvu
v prvi vrsti predstavil slovensko
sodobno glasbo, s krstnima
izvedbama skladb Mateja Bonina in Petre Strahovnik. S Triom
Quo Vadis (Uroš Rojko – klarinet,
Klara Tomljanovič – kitara) smo
n Festivalu Radovljica občinstvu
na
pra tako predstavili tri krstne izvedprav
be – dve za trio, skladateljice Nane Forte
in skladatelja Uroša Rojka – ter skladbo istega
avtorja za duo kitare in harmonike. Koncert je v
živo prenašal radio ARS. Konec avgusta sem bil
zaposlen s poletno šolo za akordeon na gradu
Podsreda, kjer sem en teden vodil mojstrski
razred za mlade akordeoniste. Septembra sem
se pripravljal na projekt v Donauschingenu in
Freiburgu, kjer smo v začetku oktobra odigrali
predstavo Kralj David (Uroš Rojko) z ansamblom Avanture in zborom Anton von Webern.
Vzporedno pa so tekle priprave in vaje za

32. Mednarodna konferenca klavirskih pedagogov in pianistov Evrope
Slovenski sekciji Društva klavirskih pedagogov
Evrope (EPTA – European Piano Teachers' Association) je v letošnjem letu pripadla čast, da
organizira 32. Mednarodno konferenco, ki bo od
27. do 30. oktobra 2010 potekala v konferenčnih
prostorih Grand hotela Union v centru Ljubljane, ki se sicer vsako leto seli v drugo državo
članico.
Zgodovina združenja EPTA sega v leto 1978,
ko jo je v Veliki Britaniji ustanovila Carola
Grindea, lani preminula pianistka romunskega
porekla in za klavirsko pedagogiko pomembna
osebnost. Društvo ima danes približno 40 držav
članic, ne le iz Evrope, temveč tudi iz ostalih
kontinentov. Glavni cilji organizacije so dvigovanje standarda poučevanja klavirja in izvajalske

projekt z Vinkom Globokarjem: sredi oktobra
sem namreč sodeloval pri zelo odmevnem
projektu na enem izmed največjih festivalov
sodobne glasbe, Donaueschinger Musiktage.
Krstno smo izvedli delo slovenskega skladatelja
Vinka Globokarja, Radiografija romana (2010),
za orkester, zbor, »live« elektroniko in solo
akordeon ter solo tolkala. Pri projektu je sodeloval Simfonični orkester SWR Baden-Baden
in Freiburg, vokalni ansambel SWR Stuttgart,
eksperimentalni studijo SWR Freiburg ter
solista Jean-Pierre Drouet na tolkalih in jaz na
akordeonu. Koncert je dirigiral Rupert Huber.
Koncert je v živo prenašal SWR2. Do konca leta
imam na sporedu še nekaj koncertov in veliko
snemalnih terminov, saj bomo še v tem letu v
sodelovanju z Zavodom Sploh izdali zgoščenko
zame napisnih oziroma predelanih skladb. Prvi
promocijski koncert bo 26. januarja v klubu
Cankarjevega doma.«
LastDayHere: »Pred dobrim mesecem smo
se vrnili s krajše turneje po Avstriji, Nemčiji in
Nizozemski, v okviru katere smo se s finskimi
Before
the Dawn
ustavili
tudi v naši
prestolnici.
Za koncertiranje na
Nizozemskem pa smo tokrat imeli prav poseben razlog,
saj je od 10. septembra dalje mogoče kupiti naš
album From Pieces Created v vseh trgovinah na
Nizozemskem, v Belgiji in v Luksemburgu. Album
je preko založbe Graviton distribuiran s pomočjo
neodvisne založniške hiše Rough Trade. V naslednjih mesecih pa ga bo mogoče dobiti tudi v
trgovinah v nemško govorečih državah. Pravkar
je izšel tudi nov videospot, ki smo ga premierno
predstavili med koncertiranjem po Nizozemskem.
Videu za pesem Saved From Falling smo dodali
drugi del trilogije, in sicer videospot za pesem
Hide, ki se nahaja na albumu From Pieces Created.
Veselimo pa se tudi že snemanja drugega albuma,
ki je predvideno za začetek naslednjega leta,
nekaj pesmi pa že igramo tudi na koncertih.«

dejavnosti, ustvarjanje tesnih povezav med klavirskimi pedagogi in pianisti po vsem svetu ter
organizacija konferenc in delavnic, kjer se lahko
pedagogi spoznavajo, izmenjujejo informacije
in razpravljajo na odprtih forumih.
Tem smernicam sledi v svojem domačem
prostoru tudi Društvo klavirskih pedagogov
Slovenije EPTA, ki ga je leta 1998 ustanovilo 27
ustanovnih članov – profesorjev Akademije za
glasbo Ljubljana in učiteljev klavirja slovenskih
glasbenih šol. S pedagoškimi, izobraževalnimi,
umetniškimi, znanstvenimi in kooperativnimi
cilji se tako v društvu združujejo učitelji klavirja,
orgel in čembala na vseh stopnjah in smereh
izobraževanja, kot tudi poustvarjalci na teh
področjih ter študentje, ki te instrumente že
poučujejo. S svojim delovanjem društvo že vrsto
let uživa ugled med ostalimi članicami tega
združenja.
Klavirski dnevi, prijetna in poučna srečanja,
na katerih se vsakoletno srečujejo in izobražujejo slovenski klavirski pedagogi, so ena glav-

nih dejavnosti EPTA Slovenije. Društvo redno
sodeluje tudi z Mednarodnim združenjem za
proučevanje napetosti med nastopanjem –
ISSTIP, ki se ukvarja z vprašanjem psihološke
in medicinske pomoči glasbenikom, zelo pomembnim področjem, ki je marsikje v svetu že
del študija glasbe, pri nas pa je še vedno precej
zapostavljeno.
Pod okriljem društva že od leta 2000 poteka koncertni cikel Pianissimo. Namenjen je
mladim slovenskim akademskim pianistom in
prvonagrajencem državnih tekmovanj TEMSIG z
namenom ponuditi možnost pridobivanja nujno potrebnih in dragocenih koncertnih izkušenj
ter uveljavljanja v širšem okolju. Organizacijski
odbor mednarodne konference je želel idejo
Pianissima nadgraditi, zato je ob tej priložnosti
zastavil projekt Mednarodni Pianissimo. V juniju 2010 je tričlanska komisija avdicije za Mednarodni Pianissimo zapisala: »Kvaliteta celotne
avdicije je bila na izjemno visokem nivoju. Slišali
smo 8 izvrstnih pianistov, zato je bila odločitev
za izbor zelo težavna.« V okviru programa Mednarodne konference bomo slišali štiri mlade
slovenske pianiste, Ivana Ferčiča, Tadeja Horvata, Ano Šinkovec in Tjašo Šulc, ki se nam
bodo predstavili vsak s kratkim recitalom z deli
Chopina in deli slovenskih skladateljev.
O »poljskem velikanu« je bilo v jubilejnem
letu že veliko povedanega in napisanega, veliko
se je igralo njegovo glasbo, pa vendar ponuja
32. Mednarodna konference EPTA tudi druga
ozadja, povezana z njim. Med osrednje tematske sklope konference sodijo: narodni elementi
v glasbi, vprašanje avtentičnosti Chopina,
zdravje glasbenikov, Chopin kot učitelj in njegovi učenci, po inspiraciji Chopina in Pariza ter
Chopin in njegovi sodobniki.
Na konferenci se bo v celoti s kratkim predavanjem, recitalom oziroma s kombinacijo
obojega predstavilo okoli 40 posameznikov z
vsega sveta, med njimi tudi dijaki Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana in Umetniške gimnazije Koper ter študentje Akademije za glasbo
v Ljubljani.

Kot častni predavatelji bodo v gosteh: Dubravka Tomšič Srebotnjak, tudi častna članica
EPTA Slovenije, ki bo predstavila svoje študente,
Pawel Skrzypek (Poljska) s predavanjem o tempu rubatu, Aaron Williamon (Velika Britanija),
ki bo predaval o uravnavanju glasbenikovega
zdravja, počutja in sposobnosti za nastopanje;
Constance Himelfarb (Francija) s predavanjem
o Chopinu kot pariškem učitelju in Sijavuš Gadžijev (Italija, Rusija), glavni gost okrogle mize z
naslovom Delo z nadarjenimi otroci.
V okviru konference bodo trije večerni recitali, odprti tudi za širšo javnost: 27. oktobra bo
recital odličnega britanskega pianista Murrayja
McLachlana, 28. oktobra recital izstopajočega
slovenskega pianista Petra Milića in 30. oktobra zaključni koncert, na katerem bo nastopila
poljska jazz skupina Andrzej Jagodzinski trio,

ki bo konferenco v sproščenem slogu sklenila z
jazzovskimi aranžmaji Chopinove glasbe.
S tematiko konference Chopin in the Contemporary World (Chopin v sodobnem svetu) je
v jubilejnem letu Frédérica Chopina to največji
dogodek za klavirske pedagoge ne le v slovenskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Pritegnil
bo glasbenike, pedagoge in muzikologe in bo
gotovo navdihnil tudi marsikaterega ljubitelja,
sploh Chopinove glasbe. Konec oktobra ste
torej vabljeni v dvorane Grand hotela Union
v mednarodno družbo klavirskih pedagogov,
pianistov in strokovnjakov s področja zdravja
glasbenikov!

Za APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pomeni začetek študijskega leta predvsem pričetek nove koncertne sezone, pri tem pa velja
povabiti vse študente in študentke, da si svoja
študijska leta polepšajo tudi s kulturnim udejstvovanjem v enem najboljših zborov na svetu.
Tudi letos vabijo k sodelovanju vse študente, ki
imajo radi glasbo in želijo delovati v vrhunski
glasbeni zasedbi. Avdicije, na katerih preizkusijo muzikalno nadarjenost kandidatov, potekajo
v oktobru in novembru.

Lovorka Nemeš Dular in Ana Avberšek

je 24. septembra zakorakalo v svojo 48. sezono
neprekinjenega delovanja. Organizacija je
pravzaprav koncertna poslovalnica, ki je v svoji
zgodovini priredila skoraj 800 koncertov in se
kaže kot nepogrešljiv sooblikovalec kakovostne
kulturne ponudbe na slovenski Obali. Ob pomanjkanju profesionalne javne ustanove, ki bi
v Kopru skrbela za redno organizacijo sezone
koncertov klasične glasbe, to poslanstvo tako
vse od ustanovitve leta 1963 še vedno opravlja
Društvo prijateljev glasbe, in to v duhu prostovoljstva. Od novembra 2009 je predsednica
društva muzikologinja Helena Gardina.
Društvo prijateljev glasbe prireja dva cikla
koncertov: »Amabile« skrbi za prijetna glasbena doživetja v družbi odličnih domačih in
mednarodno uveljavljenih umetnikov, cikel
»Vivace« pa nudi živahni glasbeni žar mladih
interpretov. Koncerti potekajo tako v koncertni dvorani Pokrajinskega muzeja Koper kot v
dvorani Glasbene šole Koper.
Program Amabile 2010/2011, ki poteka v
soorganizaciji s KŠOK, obeležuje nekatere pomembne jubileje skladateljev in nastopajočih
zasedb, krstil bo več novih skladb in predstavil
uveljavljene slovenske glasbenike.
Nova, 48. sezona se je odprla s koncertom
Tria Zavoda aktivne kulture v zasedbi Žiga
Brank (violina), Katarina Jericijo (violončelo) in
Klemen Golner (klavir), ki je počastil življenjske
obletnice skladateljev: 200. obletnico rojstva
Roberta Schumanna, 240-letnico rojstva Ludwiga van Beethovna in 40. obletnico smrti Blaža
Arniča. Na drugem koncertu Amabile je 19.
oktobra nastopil Pihalni kvintet Slowind, ki
je predstavil vrsto novonastalih skladb in krstnih izvedb. 19. novembra se bo ob 10-letnici
delovanja predstavil obalni sestav Trio Julijus
(Robert Stanič – klarinet, Igor Švarc – violončelo, Bojan Glavina – klavir). Božično-novoletni
koncert bo 29. decembra v Gledališču Koper
oblikoval Slovenski oktet, 4. marca 2011 bodo
v triu nastopili Andrej Žust (rog), Benjamin
Ziervogel (violina) in Rok Palčič (klavir), sklepni koncert cikla Amabile pa bo 15. aprila, ko se
bo violončelist Luka Šulič predstavil s pianistom Simonom Krečičem.

MEDNARODNI USPEHI
APZ TONE TOMŠIČ
Sredi oktobra so pevke in pevci APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani dodali še 3 zlate medalje
v že tako bogato zbirko nagrad. Na mednarodnem zborovskem tekmovanju v italijanskem
Riminiju so osvojili zlato medaljo in prvo mesto
v kategoriji ljudske glasbe, z zmago v kategoriji
mešanih zborov pa so se uvrstili še v tekmovanje za Veliko nagrado mesta Rimini in tudi tam
premagali vso konkurenco.
Pod vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika
so v kategoriji ljudske glasbe izvedli skladbe
Speivaj nama Katica Andreja Missona, Jnjen
čeua jti gna' Pavleta Merkùja in Če bi jaz bila
fčelica Tadeje Vulc. V kategoriji mešanih zborov so izvajali Gallusov motet Vox clamantis in
deserto, Poulencov motet Salve Regina, Otče naš
Alfreda Schnittkeja in Izštevanko Nane Forte.
Zmaga v tej kategoriji jih je uvrstila v kategorijo
X – tekmovanje za veliko nagrado Riminija, kamor so se uvrstili najboljši zbori iz ostalih dveh
kategorij (iz kategorije enakoglasnih zborov ter
kategorije otroških zborov). Žreb jim sicer ni
bil naklonjen, saj so nastopili prvi, a z odlično
izvedenim programom jim je le uspelo dokazati
svojo odličnost. Veliko nagrado mesta Rimini so
osvojili z motetom Os justi Antona Brucknerja,
s skladbama Im Advent ter Weihnachten Felixa
Mendelssohna Bartholdyja in s skladbo Vodometi Tadeje Vulc.
APZ-jevci so koncertno sezono že pričeli
septembra z dvema koncertoma v Avstriji, s
koncertom v Škofji Loki ter s koncertom v Novigradu. Konec novembra pa se na povabilo
univerzitetnega zbora Collegium technicum s
Slovaške odpravljajo v Košice, kjer bodo v Slovaški filharmoniji izvedli Schubertovo Mašo v
As-duru. Prihodnje leto se nameravajo udeležiti
še tekmovanja v Corku na Irskem, odzvali pa
so se tudi na posebno povabilo prijateljskega
zbora s Filipinov, zato bodo koncertno sezono
zaključili prav tam.

●

Društvo prijateljev glasbe iz Kopra

KONCERTNA TURNEJA
IVANA SKRTA:
29.10.–27.11.2010
Pianist Ivan Skrt (1981) je diplomant slovitega moskovskega Konservatorija P. I. Čajkovskega. Svoje umetniške dogodke oblikuje
s premišljeno notranjo in zunanjo zasnovo,
ki tako zaživijo kot pravo življenje v malem. Lansko poletje je izvedel recital sonat
Chopina, Liszta in Skrjabina v sugestivnem
ambientu na prostem – na gladini reke Soča
pod kamnitim mostom v Kanalu ob Soči – in
očaral kar 2.500 poslušalcev. Nova intenzivna glasbena doživetja pripravlja na koncertni turneji po Sloveniji.
S skladbami Ginastere, Debussyja, Granadosa, Liszta, Ščedrina, Ravela in Skrjabina
bo tudi na prihajajočih koncertih Glasba
»risala« Življenje: od kaotičnega rojstva,
brezskrbnega otroštva ter zaljubljene mladosti, vse do prvih zastrašujočih skrivnostnih
predstav o smrti, strahu pred izginotjem v
temi, do osvobajajoče smrti, misli in popolne predaje, transcendence in na koncu do
samega bistva – zlitja v svetlobo in tišino.
Koncerti, na katerih želi Ivan Skrt ustvariti
srečanje z Glasbo, ki omogoča preskok v
človeški zavesti, bodo 29. oktobra v Avditoriju Portorož, 5. novembra v Grand Hotelu
Rogaška, 15. novembra v Narodnem domu
v Celju, 22. novembra v Unionski dvorani
Maribor in 27. novembra v Festivalni dvorani
v Ljubljani.
Program:
A. Ginastera: Argentinski ples št. 2 in 3, op. 2
C. Debussy: Arabeska št. 1
E. Granados: Španski ples št. 5, op. 37
F. Liszt: Mrtvaški ples, S. 525
R. Ščedrin: Basso ostinato
M. Ravel: Scarbo iz cikla Gaspard de la nuit
(Nočne prikazni)
Pavana za umrlo infantinjo
A. Skrjabin: 5 preludijev, op. 74
Sonata št. 9, op. 68

APZ Tone Tomšič
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Dirigentka Živa Ploj Peršuh in skladateljica Tadeja Vulc
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Dvourna okrogla miza na temo slovenske glasbe, izvrstno pripravljena
kantata Stara Ljubljana mlade slovenske skladateljice Tadeje Vulc,
koncertni program, oblikovan z deli slovenskih skladateljev in Béle
Bartóka – in še posebnost: taktirka v rokah mlade slovenske dirigentke
Žive Ploj Peršuh … Če ste zdajle pomislili na kakšen festival slovenske
glasbe oziroma koncert stanovskega društva v Sloveniji, ste se krepko
zmotili. Tako velika pozornost je bila namenjena slovenski glasbeni
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na jubilejnem 45. festivalu Vratislavia Cantans na Poljskem. Festival, ki je letos gostil še posebej izbrano
število mednarodno uveljavljenih glasbenikov, med katerimi naj
omenimo ansambel Gabrieli Consort, Akademijo za staro glasbo iz
Berlina, Collegium Vocale Gent, čembalista Trevorja Pinnocka, ter
pripravil veličasten program del od Bacha do sodobnosti, pri čemer
je bil verjetno eden najzahtevnejših in najambicioznejših projektov
postavitev Berliozovega Requiema z več kot 200 izvajalci na odru,
je v svoj program vključil tudi predstavitev slovenske glasbe. Poljski
festival – nad njegovim programom od leta 2006 bedi mednarodno
priznani dirigent Paul McCreesh – je sprejel pobudo posebnega projekta sedmih festivalov, imenovanega Music Masters on Air (MUSMA
– Glasbeni mojstri v »etru«).
Festival Ljubljana je skupaj s festivali v Španiji, na Portugalskem,
v Turčiji, Belgiji in na Češkem v letu 2010 zasnoval projekt na temo
»nova glasba in mladi poustvarjalci«. Posebnost projekta je temeljila tudi na edinstveni povezavi sedmih evropskih festivalov s sedmimi
evropskimi nacionalnimi radijskimi postajami. Vsak od izbranih festivalov, ki jih je v svojem programu Kultura podprla Evropska unija, je
v okviru svojih prireditev gostil projekt druge države in pripravil svoj
izvirni koncert za izbranega gostitelja projekta. Festival Ljubljana je
tako 28. julija letos gostil projekt festivala v Granadi. Koncert sodobne španske in južnoameriške glasbe je pripravil španski ansambel,
specializiran za sodobno glasbo, pred koncertom pa še kratko predstavitev skladb in opis njihovega delovanja. Koncert odkritij – tako
skladateljev kakor tudi poustvarjalcev – je žal izpolnil osrednji poletni
del programa in tako ni uspel nagovoriti prav velikega števila obiskovalcev, seveda pa bo posnetek koncerta omogočil poslušanje koncer-
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Tadeja Vulc

ta ne le v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah članicah Evropske
zveze radijskih postaj.
Slovenski projekt na Poljskem je bil s strani organizatorjev dobro
umeščen na začetek festivala, ki je hkrati zaznamoval tudi začetek prihoda študentov v znamenito staro univerzitetno središče, v Vroclav.
Izredno zanimanje študentov za okroglo mizo o slovenski glasbi, vodil
jo je urednik na poljskem radiu, sicer znan komentator in ocenjevalec
sodobne glasbe, Andrzej Chłopecki, je vsem gostom iz Slovenije vlilo
zaupanje v prihodnost slovenske glasbe tudi v mednarodnem prostoru. Osrednja pozornost pogovora je bila seveda namenjena slovenski
skladateljici Tadeji Vulc. Od standardnih vprašanj (študij, vplivi, načrti)
se je pogovor razvil v polemično diskusijo.
Ali imate Slovenci svojega Stravinskega? Kakšne so povezave s
skladatelji na Balkanu? Ali so slovenski skladatelji danes povezani z
balkanskim prostorom? Kako je s sodobnimi trendi? Kateri sodobni
slovenski skladatelji so najbolj znani na svetovnem glasbenem prizorišču? Kje se lahko pridobijo osnovne informacije o sodobni slovenski
glasbi? To je bilo le nekaj vprašanj, na katera ni (bilo) prav lahko odgovoriti.
Izhodišče za odgovore in s tem tudi umeščanje slovenske glasbe
v mednarodni prostor je sicer temeljilo na zasnovi koncertnega programa. Poljski program so sestavljala dela Marija Kogoja (suita Če se
pleše), Tadeje Vulc (kantata Stara Ljubljana) in Béle Bartóka (Plesna
suita). Glasba Marija Kogoja, popolnoma neznana in spregledana, je
obiskovalcem okrogle mize odkrila pogled na povezanost slovenskega prostora z Dunajem in srednjeevropskim prostorom, razprava o
Bartóku je logično vodila do raziskovanja ljudske glasbene dediščine,
do skladatelja Uroša Kreka in njegove vloge profesorja kompozicije
na Akademiji za glasbo v Ljubljani, pa vse do uveljavljenega skladatelja Uroša Rojka, Krekovega študenta in profesorja mlade skladateljice
Tadeje Vulc.
Tako kot se skladateljska pot Uroša Rojka razlikuje od poti njegovega profesorja Uroša Kreka, tako je povsem samosvoja tudi pot Tadeje
Vulc. Izhajajoč iz svojih izkušenj in vplivov okolja, je mlada skladateljica na okrogli mizi poudarila svojo zavezanost oziroma skoraj »mesijan-

MUSMA
GLASBENI MOJSTRI V ETRU

Festivalski projekt
sedmih evropskih festivalov

Dirigentka Živa Ploj Peršuh med vajo z Vroclavskim filharmoničnim orkestrom in z zborom iz Białymstoka

sko« vlogo pri odpiranju ter raziskovanju sodobne glasbene ustvarjalnosti širšemu krogu ljubiteljev glasbe. Prepad med obema svetovoma
je prevelik, da bi lahko ena stran razumela drugo. Njena kantata
Stara Ljubljana naj bi tako skušala ustvariti dva enakopravna zvočna
svetova, ki sobivata drug ob drugem. Z mislijo na izvedbo s pomočjo
amaterskih ansamblov je zborom namenila bolj tradicionalne prijeme
z lažje dostopnimi elementi glasbe našega časa, instrumentalni del pa
je razkrival vse plasti njenega globokega razumevanja tokov glasbe
21. stoletja. Originalnost zamisli ter uspešno uresničitev v izvirnem
delu so navdušeno sprejeli tudi študenti kompozicije vroclavske univerze, navzoči na okrogli mizi in pozneje na koncertu.
Poseben pogled na slovensko glasbeno stvarnost je podala tudi
dirigentka Živa Ploj Peršuh, ki je po tednu dni vaj z Vroclavskim
filharmoničnim orkestrom in zborom iz Białymstoka lahko opozorila
na razlike med dojemanjem glasbene stvarnosti v Sloveniji in v tujini.
Skozi različna obdobja slovenske zgodovine se je vedno ponavljala
ista želja – prestaviti tujo izkušnjo v slovenski prostor, ne glede na
izkušnje in tradicijo okolja. Ponos nad dosežki preteklosti in enkratnostjo ter posebnostjo slovenskega prostora je še vedno predmet
preštevilnih razprav.
Obiskovalce okrogle mize so seveda zanimala aktualna skladateljska imena, ki v največji meri odsevajo sodobno slovensko ustvarjalnost, hkrati pa razkrivajo njihovo vpetost v svetovne tokove. Nekateri
obiskovalci so poznali ime skladatelja Vinka Globokarja, vse ostalo
pa je še vedno dobro čuvana »slovenska skrivnost«. Žal spletnega naslova, ki bi v nekaj svetovnih jezikih razkril dosežke sodobne slovenske
ustvarjalnosti in omogočil dostop do spoznavanja partitur ter posnetkov najbolj uveljavljenih slovenskih skladateljev, ni bilo moč razkriti.
Na pragu 21. stoletja je slovenska glasba še vedno razpršena po različnih domačih naslovih posameznih skladateljev. Jasna predstavitev v
različnih jezikih, ki bi lahko preko enostavno vtipkanega naslova »slovenska glasba« približala glasbeno ustvarjalnost na Slovenskem, še ne
obstaja … Obiskovalci okrogle mize so zato dobili obljubo o paketu
partitur in posnetkov iz Slovenije, trditve o razvoju slovenske glasbe
pa naj bi seveda podčrtal tudi celovečerni koncert.

Koncert slovenske glasbe je uvodoma razkril slovenski poklon
poljski glasbi s suito Marija Kogoja. V drugem stavku, poimenovanem
Chopiniana, je bilo začutiti tesno povezanost poljskih glasbenikov s
tradicijo in dobro delo dirigentke Žive Ploj Peršuh. Osrednji del koncerta je pripadel projektu MUSMA – naročilu slovenske skladateljice
Tadeje Vulc. Kantata Stara Ljubljana je slovensko premiero doživela
na letošnjih 25. Slovenskih glasbenih dnevih, zato se je bilo težko
upreti vzporejanju dveh izvedb. Slovenske obiskovalce koncerta v
Vroclavu je navdušila izjemna zavzetost poljskega zbora. Pevci so
kantato peli v slovenščini, recitatorka pa se je besedilo naučila celo na
pamet. Mladost pevcev je spominjala na zborovsko zasedbo krstne
izvedbe v Ljubljani, šolani glasovi pa na dobro trenirani in glasovno
suvereni profesionalni zbor z dolgo tradicijo poljske kulture zborovskega petja. Radoživost pevcev, od katerih je skladateljica v partituri
zahtevala tudi scensko-gledališki angažma, se je na koncertu preselila
tudi med instrumentaliste. Besedilo Nika Grafenauerja, ki ga je bilo
v zajetni programski knjigi festivala poleg vseh življenjepisov skladateljev in poustvarjalcev moč prebrati tudi v poljščini, je skozi glasbo
slikovito približala zgodovino Ljubljane in njenih prebivalcev. Pod
taktirko mlade slovenske glasbenice, je partitura na Poljskem doživela
uspešno premiero. Teden dni vaj se je temeljito obrestoval. Aplavz
za Tadejo Vulc in dirigentko Živo Ploj Peršuh je bil navdušujoč, prav
tako pa iskrene čestitke študentov kompozicije skladateljici in vabila o
sodelovanju v prihodnosti.
Koncert s poudarkom na slovenski glasbi pod taktirko slovenske
dirigentke je sklenila Plesna suita Béle Bartóka. Vroclavski simfonični
orkester je to delo prvič uvrstil v svoj program prav na pobudo dirigentke Žive Ploj Peršuh in tako temeljito preizkusil svoje zmožnosti.
V poljskem tisku je slovenski koncert doživel lep odziv, v slovenskem
pa, kljub poslanim obvestilom in napovedim na tiskovni konferenci
Festivala Ljubljana, nobenega odziva. Tudi to je, verjetno, del tradicije
slovenske glasbene stvarnosti.
Veronika Brvar
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Oplajanje časa in prostora – tokrat z novo ploščo

Neisha

Iz novega albuma ene najbolj
uspešnih slovenskih glasbenic,
Neže Buh – Neishe, veje optimizem. Pravi, da ima balad
v repertoarju dovolj in da si je
zaželela hitrejših, bolj poskočnih ritmov. Kaj je navdahnilo
ploščo Krila? O svojem
nomadskem načinu življenja,
akademski karieri in rockerskih
navdihih Neisha z veseljem
veliko pove kar sama.

● Ravnokar se odpravljaš v Beograd. Promocijske obveznosti?
Tudi, ja. Zame je pomembno, da nastopam na
tujih televizijah, ker imam interes tam koncertirati in delati z določenimi ljudmi s tega
področja. Pomembno je, da čim več »brcam«
naokoli. Ampak s konkretnim namenom.
Grem pa odigrat par komadov kot gostja v
oddaji. Priletim dol, posnamem, se zaprem
v hotelsko sobo, grem spat, potem na letalo
in nazaj. Sicer pa, dlje kot potujem, bolj me
stvari zanimajo.
● Menda zadnje čase poslušaš veliko indie
rocka. Katere skupine so te pritegnile in
kaj te je pritegnilo k tej bolj alternativni
godbi?
The Script so mi res všeč, pa The Airborne
Toxic Event, Snow Patrol ... Blizu mi je ta
»songwriting«, način petja, način harmoniziranja. Ne gre toliko za smer produkcije, bolj za
določeno vrsto pesmi, vokalov. Sploh pevec
The Script, ki me zelo spominja na Stinga.
Sicer sem izjemno navdušena nad Bruceom
Springsteenom, Stingom, Petrom Gabrielom,
Zucherrom, Gibonnijem – to so zame veliki
ljudje, veliki avtorji. Prepričajo me zato, ker
so tako celostni v tem. Od žensk sta mi blizu
Alicia Keys in Sia, pa še kup starejših dam.
Nikoli pa nisem bila res zagrizena oboževalka

kakšnega glasbenika v smislu, da bi si po sobi
lepila plakate, ga posnemala, trpela in se na
koncertih metala na kolena.
● Zadnje čase tudi veliko sodeluješ z
rockerji. Igrala si na pred kratkim izdanim
prvencu primorskih Eskobars, na tvoji novi
plošči Krila zapoješ v duetu s pevcem Dan
D, Tokcom, skupina Nevember1 pa je nare-

dila priredbo ene tvojih starejših pesmi.
Torej rada zaigraš tudi kaj ostrejšega?
Jaz sem po duši rockerica. Moj prvi bend je
bil Ulixes, takrat smo igrali progresivni rock,
poslušali Yes, Genesis in Dream Theater, to!
Vedno smo viseli pri Rončelu, bili smo kot
inventar. Igrala sem klaviature, bila blazna
tehničarka, v tem sem videla velik izziv. Ko
pa sem začela peti, sem določene vrednote
in občutke ob glasbi naenkrat dojemala čisto
drugače. Ko pojem, se spremljam na klavirju,
ne gre vse samo skozi prste. Glas je še vedno
tisti primarni inštrument, ki se najbolj dotakne ljudi, ker je najmanj zmanipuliran. Vesela
sem, da lahko izrazim vsa ta različna stanja
in počutja skozi glas, da me ta uboga in da
ljudje to začutijo.
● Tvoj novi album Krila promoviraš kot
neko novo pozitivnost, poskočnost v svoji
glasbi. Saj ne, da so bile prej tvoje skladbe
posebno zamorjene, a že prvi singel Tiste
lepe dni z refrenom, da je najbolj pomembno »dobro se imet, spet in spet« priča o
velikem optimizmu. Od kod izhaja ta nova
pozitivna naravnanost?
Plošča je glasnejša, hitrejša, bolj rockerska,
bolj plesna, žurerska ... Tudi na odru več stojim, nisem samo za klavirjem. Ni več toliko
melodrame in moralk »malu tu, malo tam,
vedno ostaneš
osta
tam«. (Smeh.) Vesela sem, da
lahko bivši repertoar dopolnim s skladbami
z nove ploš
plošče in imam dve tretjini koncerta
lahko v h
hitrejšem tempu. Večina mojih največjih uspešnic so balade. Na novi plošči
sta ssicer dve baladi, a to ni veliko, glede na to, da sem napisala več kot 30
pesmi.
Zato sem lahko – po posvep
tu in sodelovanju s producentom
– naredila »jagodni izbor«.
● V kakšnem obdobju si
napisala teh 30 pesmi, med
katerimi ste izbirali najbolj
primerne za album?
To se je nabiralo skozi leta. Nekatere so stare, nekatere novejše,
g
gre bolj za to, kdaj jih zabeležiš in
rea
realiziraš. Pesmi pustim zoreti, nikoli
niče
ničesar ne mečem stran. A v tem letu
in pol, ko sem intenzivno pripravljala
material, sem izbrala tak koncept dela.
Sama sem doma prisilila demo do te mere,
da pesem kot pesem stoji. Drugi korak je bil
s producentom
d
Dejanom Radičevićem, ki je
moja desna roka, narediti predprodukcijo, se
odločiti za pravi tempo, nakazati aranžmaje.
Tam morajo biti vokalne linije in besedila
dokončno izpiljene, to je najbolj pomembno, ker brez dobrega teksta ni dobrega pop
komada. Potem šele pride na vrsto skupina.
Tokrat nismo bili skupaj z bendom v prostoru
za vaje in skupaj delali aranžmajev, se drli
drug čez drugega, se spraševali, naj kakšno

stvar narediti tako ali drugače. Tokrat je kar
padla direktiva. (Smeh.)
● Kako pa je potem potekal izbor?
Ko lansiraš izdelek, ga vedno pošlješ v neko
situacijo, nek prostor. Ne moreš biti sam
najbolj objektiven in trditi, da najbolje veš,
kaj je najboljše in kdaj, kje in kako je najbolj
pametno album izdati. Na to, kateri singel
bo izšel, vpliva veliko stvari: glasbene sheme,
potreba po določeni glasbi glede na kvote,
situacija na terenu, na sceni. To najbolje vedo
glasbeniki uredniki in založbe, zato smo delali
v dogovoru z vsemi. Urednikom smo dali
možnost glasovanja za single. Meni so vsi
všeč, pa vi izberite, kaj vam najbolj odgovarja.
To ne pomeni, da kakorkoli delam kompromise, a če imam takšen nabor pesmi, se dajmo
skupaj odločiti, kaj bo najbolj oplajalo ta čas
in prostor.
● Kaj pa se bo zgodilo z ostalimi skladbami, ki niso prišle na album?
Mogoče jih kdaj celo komu dam, ampak redko, pri tem sem zelo izbirčna. Želim, da se nič
ne meče stran, da ima pesem svoje življenje
in da je tudi izvajalec tehten.
● Koliko svojih pesmi pa si že dala drugim
izvajalcem?
Enega je dobila Tina, »back« vokalistka skupine Parni Valjak, enega sem naredila za Nušo
Derendo, delala sem šansone za Melito Osojnik, otroške pesmi, avtorsko glasbo za film,
teater, pa seveda ogromno simfoničnih aranžmajev. Odločam se, če bi naredila pesem za
Lino, zmagovalko šova talentov, ker so me za
to zaprosili njeni starši. Dala bi ji pesem, ob
kateri se lahko razpoje, ker je v tem odlična. A
pustimo to še pri miru. Nič pa ne bo izgubljeno, ker bom naredila še marsikateri stranski
projekt. Zaradi izjemnih interakcij, ki smo jih
kot glasbeniki in ljudje med sabo začutili Vlatko Stefanovski, Gibonni, Massimo in Oliver, bi
znala z njimi še kaj ušpičiti. Več o tem pa, ko
bo več želez v ognju. Trenutno sem potopljena v promocijo svojega albuma in poskušam
ne mešati jabolk in hrušk.
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● Da je tvoj album že v prvem tednu na
vrhu lestvice prodajanosti, zate verjetno ni
kakšno veliko presenečenje. Ali te je pred
izdajo vseeno vsaj malo skrbelo, če tvoja
glasba še vžge?
Ne vem, če bi rekla, da igram na preverjeno
formulo. Držim se ljudi, ki so mi zvesti, in svojega zvoka. Malo grem tudi na izlete. Na tej
plošči so razni »beati« in programiranje, prej
pa sem vztrajala na tem, da je bilo vse zelo
»kafansko«, občutek živega nastopa, da je veliko tonov, veliko igranja. Zdaj pa sem sužnja
pesmi – vsega, kar je najboljše za pesem in
kar pesem potegne iz mene. Ne potrebujem
pa v vsaki pesmi klavirskega sola. Pri tem, kar
delam, sem realist. Vem, kakšen domet imam

Fotografija: Lidija Mataja

in kakšna je »prepustnost terena«. A od prejšnje plošče so minila tri leta, in če ne drugega,
sem bila nekaj novega dolžna zvestemu občinstvu in tistemu kupu pesmi, ki se je nabiral
v predalu. Vmes smo veliko doživeli, med
drugim dosegli dno ekonomske krivulje, zato
tudi v tem obdobju nismo imeli veliko nastopov. V takih časih se človek zapre, se usede
za klavir ali vzame v roko kitaro in ustvarja
pesmi. Za realizacijo dobrih idej, ki postanejo
dobre pesmi, ne potrebuješ nobenega denarja, samo zbranost, disciplino in čas.
● Naslov albuma Krila namiguje na svobodo, prostost, neomejenost ...
Trenutno sem v fazi, ko ne poganjam korenin. Kot »ciganče« hodim okoli, živim bolj po
hotelih kot doma. (Smeh.) Najbolj uživam, ko
se premikam. Če dolgo nikamor ne grem, me
začne moriti. Sploh če dolgo ne potujem v
tujino. Ko sem na poti, sem najbolj pomirjena.
Če bi zadela glavno nagrado na loteriji, si ne
bi kupila vile z bazenom, ampak potovanje
okoli sveta. Sem človek, ki rad odkriva in
spoznava, kako so stvari lahko lepe, če dejansko vstaneš in nekam greš. Velikokrat ljudje
vsi betežni sedijo doma in čakajo, da bo sreča
sama potrkala na vrata.
● Prej si omenila sodelovanje s kitaristom
Vlatkom Stefanovskim. Kitaristi so znani
po tem, da so zelo navezani na nekatere
svoje kitare. Ali taka navezanost na glasbilo obstaja tudi pri vas pianistih?
Seveda. Jaz sem lahko navezana celo na
določen »sample« na klaviaturah. Glede na
to, da imam glasbenega sponzorja, bi imela
lahko na odru skoraj kakršnekoli klaviature, a
že dolga leta uporabljam starejši model, ker
so po tej seriji zamenjali vse »sample«. Zato,
ker mi je všeč, že leta vlačim okoli ta model,
pa čeprav že razpadajo po šivih. Nikoli ne
gledam na to, da morajo stvari ne vem kako
izgledati. Čisto mahnjena pa sem na »grand
piano«. Če je na odru veliki klavir, je moj koncert kar naenkrat trikrat daljši, vmes imam
solo vložke, ki jih prej sploh ni bilo. (Smeh.)

Neisha
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● Kdaj si dobila svoj prvi klavir?
Še preden sem se rodila je bil v sobi. Nikoli se
nisem spraševala, kateri inštrument naj igram.
Že kot zelo mlada sem začela igrati, kar pručko so mi dali pod noge. (Smeh.)
●

Neisha – na krilih kar za klavirjem

Klavirji so med dražjimi glasbili,
kakšnega imaš zdaj?
Ker se veliko selim, sem ponavadi najemala
pianino za kakšno leto. Drugače so cene najboljših klavirjev res visoke. To je podobno kot
pri avtomobilih. Vrhunskost je že od nekdaj
domena določenih znamk. Ali pa če vzameš
za primer violine, ki pa z leti pridobivajo na

vrednosti, medtem ko je pri klavirjih ravno
obratno. Dobre stvari veliko stanejo – kolikor
denarja, toliko muzike. Zame ni poanta, da
bi imela v prostoru, kjer vadim, parkiran svoj
klavir, saj ga ne morem voziti s sabo naokrog.
● Prihajajoči hladni meseci ne vplivajo
dobro na tvoj glas, menda si imela že prej z
njim nekaj težav …
To je zaradi vozličkov na glasilkah, posledica
težav z želodcem, ki pa stagnirajo. V bistvu so
mi prav všeč. Ne bi več imela tistega »tankega«, visokega glasu kot prej. Prav te anomalije
dajejo specifiko mojemu glasu. Sicer sem zato
izgubila najvišjo oktavo, a mi je čisto vseeno,
saj se mi je odprla najnižja, pridobila sem tudi
na moči, na registrih, na prezenci … Z leti
sem dobila neko odpornost, moč in kontrolo.
Všeč mi je, kar imam in s tem se »igračkam«.
Zato to vzdržujem.
● Na akademiji si študirala kompozicijo
in klavir. Si s tem dobila tudi praktično
znanje, da lahko zavestno ustvariš
uspešnico, da veš, kaj bo ustrezalo širšemu
občinstvu? Ali gre bolj za teoretično
znanje?
Znanje je tvoja hrbtenica in tega ti ne more
nihče vzeti. To naredi dejansko razliko. Lahko
kdo reče, da imam grd glas ali da »fušam«, a
vem, kaj znam. Že kot otrok sem imela v glavi
velike, grandiozne ideje, zato sem si želela
čim prej dati skozi šole, da bi dobila tehnično
znanje. Tako sem lahko iz svoje glave prepisala, kar sem želela povedati. Ne moreš kar
mahati z rokami in reči, ti pihni tole, ti brenkaj
takole. Vedela sem, da hočem biti v glasbi,
zato sem si tudi izbrala tako šolo.
● Ali tvoji akademski kolegi kdaj vihajo
nosove nad tvojo posvetno »mainstream«
dejavnostjo?
Eh, manj se ubadam z drugimi, manj se mi
zdi, da se oni z mano. To je enako kot če misliš, da vsi buljijo vate. Ne glej jih, pa bodo
nehali. Jaz v svojem »kokonu« prav uživam.
Zaradi moje posvetne dejavnosti pa prej
kot vihanje nosov dobim kako pohvalo. Če
bi morala koga izpostaviti, sem hvaležna za
podporo v vsem, kar počnem, prav svojemu
profesorju kompozicije na AG Ljubljana, Janiju Golobu.

Blaž Tišler

recenzija

Nove knjige o ameriški glasbi

Glede na izobraževalno naravnanost revije
Glasna, ki je med drugim namenjena tudi
glasbenim podagogom in vsem navdušenim
samoukom, je prav, da vam v njej predstavljamo tudi ameriške knjige, ki so v bistvu
učbeniki, namenjeni poustvarjalcem. Te izdaje praviloma prinašajo biografije, intervjuje,
diskografije, razlage določenih glasbenih
(pod)slogov in notne zapise ter tablature za
glasbeno nepismene, knjigam pa so velikokrat priložene tudi laserske plošče, veseli jih
bodo glasbeniki, ki so jim te knjige v prvi vrsti
pisane na kožo.
Pregled aktualnega glasbenega tiska iz ZDA
tokrat začenjamo v katalogu založbe Mel Bay
(www.melbay.com). Ta je končno izdala knjigo
o pokojnem kitaristu Johnu Faheyju. Delo
Fingerstyle & Slide Guitar in Open Tunings:
taught by John Fahey prinaša izbrano diskografijo, intervju s tem nenavadnim umetnikom
iz leta 1982 in glasbenikov portret izpod
peresa Marka Humphreyja, zanesenjaka,
znanega v svetu bluesa in predvsem, kar ve
le malokdo, velikega ljubitelja kirgiške glasbe
in drugih manj znanih glasbenih praks. Faheyjeva biografija je polna neverjetnih zgodbic,
zato boste gotovo uživali v branju, čeprav ima
zadeva pravzaprav žalosten konec, saj je Fahey
(1939–2001) pred slabim desetletjem umrl
obubožan in pozabljen od glasbenega sveta.
Kakor je pri založbi Mel Bay v navadi, prinaša
izdaja tudi notne zapise in tablature nekaterih najbolj znanih Faheyjevih posnetkov. Za
nameček so knjigi priložene kar tri zgoščenke,
na katerih Fahey sam razčlenja svojo glasbo,
predstavi svoje odprte kitarske uglasitve in
razkrije marsikatero skrivnost, ki bi brez te
knjige šla z njim v prerani grob. Če morebiti
Faheyja še ne poznate, vam bo v spodbudo k
poslušanju podatek, da gre za enega največjih
poznavalcev zakladnic Charleya Pattona, Bookerja Whita, Johna Hurta in drugih legend.
Fahey pa glasbenih izrazov omenjenih glasbenikov nikoli ni oponašal, ampak je raje vse
skupaj spremenil v prave drzne instrumentalne odisejade. Bil je namreč instrumentalist
in ni prepeval, njegov vpliv pa je danes čutiti
pri zelo različnih glasbenikih od skupine Sonic Youth do Lea Kottkeja. Glasbeni kritiki so
ga hvalili kot enega najbolj ekscentričnih in
inovativnih kitaristov, katerih ušesa so po eni
strani uperjena v davno preteklost in tradicijo,
po drugi pa hrepenijo po nečem novem in
še ne slišanem. In da ne bo pomote: Fahey ni
igral samo bluesa, tako boste lahko slišali, kako
odločno se je spopadel z znamenito božično
temo Silent Night, Holy Night. Vsekakor izdaja
za glasbene sladokusce in izkušene kitariste,
željne novih znanj.
Založba Alfred (www.alfred.com) je pred
kratkim izdala niz glasbenih knjig o glasbenikih, kot so Blind Blake, Reverend Gary

Davis, Blind Boy Fuller, Mississippi John Hurt
in tokrat aktualni Lonnie Johnson. Cikel je
pripravil znani kitarist in muzikolog Stefan
Grossman. Gre za zbirko, ki na pronicljiv in
skrajno poznavalski način razkriva korenine
sodobnega bluesa in ragtimea. Knjiga, ki jo
tokrat predstavljamo, ima naslov Early Masters of American Blues Guitar: Lonnie Johnson in je naletela na odlične kritike po vsem
svetu. Zanimiva je že uvodna beseda, v kateri
Grossman podaja več spoznanj o Johnsonovi
glasbi, pusti tudi vrsto neodgovorjenih vprašanj (zakaj je Lonnie Johnson skozi desetletja
svoje kariere tako drastično spreminjal svoj
glasbeni slog, kakšne kitare je uporabljal
na snemanjih, s katerimi prsti je igral v t. i.
»fingerpicking« slogu in zakaj je pozneje
začel uporabljati trzalico), predvsem pa
odstira tančice skrivnosti vizionarskega
glasbenega sloga, s katerim je Lonnie
vplival na legendarnega Roberta Johnsona in druge umetnike. Kot zanimivost
naj omenim, da v prvem delu svoje avtobiografije Bob Dylan vzneseno opisuje,
kako ga je Lonnie učil igranja na kitaro.
Med drugimi boste lahko pobliže spoznali skladbe, kot so Away Down In The Alley Blues, I'm So Tired of Living All Alone ter
Blue Ghost Blues. Sicer pa Lonnie Johnson
sploh ni igral samo bluesa, rad je imel
tudi gospelovske melodije in jazzovske
standarde, kar v portretnem delu te knjige duhovito opisuje Jas Obrecht.
Če poslušate Charleya Pattona,
Tommyja Johnsona, Sona Housa, Willija
Browna, Roberta Johnsona in Skipa Jamesa, vas bo gotovo razveselila knjiga
Oak Anthology of Blues Guitar: Delta
Blues, pod katero se je (že spet) podpisal
neumorni Stefan Grossman (založba
Oak Publications; www.musicsales.com).
Gre za zbirko intervjujev in notnih zapisov terr
analiz 26 skladb, ki sodijo v srčiko deltskega
bluesa, čeprav moramo vedeti, da je težko
govoriti o deltskem slogu akustičnega bluesa,
prej je namreč šlo za kolaž načinov igranja
(primerjajte, denimo, glasbene izraze Johna
Hurta in Roberta Johnsona in opazili boste
številne razlike, ti muzikanti pa so velikokrat
igrali tudi drugo glasbo in niso vztrajali zgolj
pri bluesu, a so področja skladb hokuma in
drugih zvrsti še neraziskana in še težje določljiva kot sam blues). Glasbeniki so torej
imeli zelo različne načine igranja in niso sledili
namišljenemu deltskemu prototipu, ki so si ga
v veliki meri zamislili neuki novinarji, glasbeni
kritiki in kajpak glasbena industrija. Grossman
ima tu določene zastarele poglede in rad tudi
malce romantizira, ko goreče razlaga, kako
je imela Delta svoj zvok, ki se je razlikoval od
tistega v Teksasu, Atlanti, Louisiani in v obeh
Karolinah. V nizu z naslovom Oak Anthology of
Blues Guitar sta še knjigi Ragtime Blues Guitar
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(tu spoznamo glasbenike, kot so Lemon Jefferson, Rev. Gary Davis in Big Bill Broonzy) in
Texas Blues Guitar (Mance Lipscomb in Lightnin' Hopkins).
Če Grossmanu očitam romantiziranje, pa
tudi sam težko prikrijem navdušenje nad novo
bendžoistično izdajo založbe Hal Leonard
(www.halleonard.com). Gre za delo s preprostim naslovom Béla Fleck and The Flecktones.
Fleck je danes prejkone najboljši bendžoist in
vesel sem, da smo ga slišali pri nas (Festival
Lent 2000), nič pa ne bi škodilo, če bi Flecka
slišali še na ljubljanskem festivalu jazza, a kaj
ko v našem kulturnem prostoru »uživa« vlogo
obskurneža, pa čeprav ima lepo zbirko grammyjev in drugih priznanj. Verjetno je edini
glasbenik, ki je bil za grammyja nominiran v
kategorijah jazz, bluegrass, pop, country in
world music. V vseh teh glasbah se je namreč
več kot uspešno preizkusil (grammy pa seveda

sam po sebi ni garant za kakovost). V knjigi
lahko najdete natančno analizo petindvajsetih
Fleckovih skladb, izdanih na šestih albumih
založbe Warner. Gre za izjemno zahtevno glasbeno gradivo in če bi radi slišali bolj preproste
posnetke tega odličnega muzikanta, vam priporočam tudi druge starejše Fleckove izdaje
pri omenjeni založbi (denimo DVD in knjižico
s 6 cedeji z naslovom Banjo Picking Styles
Taught by Béla Fleck). Flecka sam uvrščam
ob bok stilistom, kot so (bili) David Grier, Clarence White in Jerry Garcia – torej v družbo
umetnikov, ki iz prihodnosti zrejo v preteklost.
Takšnih vizionarjev, kot je Fleck, je danes malo
in glejte, da ga boste pravočasno odkrili. Obstaja nešteto definicij jazza; ena izmed njih bi
lahko bila, da je to glasba, kakršno izvaja Béla
Fleck. No, vendar predalčkanje in konstrukcija
slogov ni moj namen. Fleck nadaljuje tam, kjer
je končal Charlie Poole.
Jane Weber

kritična misel

Florence Welch

Zakaj je Amerika gluha
za britansko glasbo?
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Velika Britanija je od šestdesetih let naprej narekovala glasbeni okus
celemu svetu. Gre za državo, ki je rodila modno kulturo, punk, novi val,
britpop in postavila trende v popu, zgodnji elektroniki ter psihedeliki
v sedemdesetih letih. Kljub zgodovinskemu pomenu Velike Britanije
na glasbenem področju, pa se danes zdi, da so glasbeni izdelki Otoka
pogosto spregledani s strani največjega glasbenega trga, Amerike.
Ko je pred kratkim Florence Welch, bolje znana kot Florence and
the Machine, nastopila na Video Music Awards, je bila na nogah vsa
glasbena Britanija. Kako tudi ne, na ameriškem odru je končno stal
eden izmed »naših« in še več: Američani so Florence jedli z roke. Ponosen trenutek za Veliko Britanijo. Za primerjavo pa se na drugi strani
luže zdi, kakor da nikogar ne zanima, koliko priznanj so domov odnesli
Američani na podelitvi Brit Awards.
Kdaj je Amerika postala tako ravnodušna do vsega, kar se dogaja v
Veliki Britaniji, in kdaj se je na največjem glasbenem trgu razvilo prepričanje, da je vse, kar je prišlo z Otoka po letu 1994, povsem zanič?
Res je, da je skupinam, kot so U2, Radiohead in Coldplay, uspel veliki
met, vendar pa niti ti prehodi niso minili brez vihanja ameriških nosov
nad uspehi Britancev.
Britanci se v Ameriki slabo prodajajo in praviloma nimajo močnega
občinstva, ampak to britanskim glasbenikom ne prepreči poskusov
naskakovanja ameriškega »svetega grala«. Kljub vztrajnosti in različnim marketinškim prijemom pa se seznam imen, ki niso naredila
vtisa ameriškega občinstva, samo daljša. Za Ameriko ni pomembno,
kako velika riba si doma, pri njih vsi začnejo z enakih startnih pozicij.
Libertines tako v Britaniji lahko za dva festivalska nastopa organizatorju izstavijo račun v vrednosti skoraj dveh milijonov funtov, pa so na
ameriškem trgu prodali komaj 196.000 albumov. Podobno neuspešno
so Klaxons z albumskim prvencem v Ameriki dosegli »le« 50.000 ušes,
Paul Weller pa skozi svojo celotno kariero »samo« nekaj čez 300.000. V
žargonu glasbenega »mainstreama« pa to pomeni britanski glasbeni
polom.
Nesmiselno bi bilo trditi, da Britanci v Ameriki propadajo, ker s
svojo glasbo ne dosegajo ameriške, saj gre le za vprašanje zasičenosti
ameriškega trga z lastno produkcijo. Američani imajo dosti svojega in
ne potrebujejo Britancev, da bi jim hodili v zelje. Za vsake Oasis imajo
svoje Kings of Leon, za vsakega Robbija imajo svojega Justina in za
vsake Girls Aloud imajo ducate dovolj dobrih pop starlet. Uvažali bodo
samo tisto, za k(og)ar ne bodo našli svojega nadomestka. In medtem
ko se zdi, da Velika Britanija izvoha vsako obskurno indie zadevo, ki se
začne v Ameriki, so Američani, ki se jim ljubi v detajle ukvarjati z britansko glasbeno sceno, zgolj redki in čudaški anglofili.
Lucija Natek

Libertines

… še novice
Vrhunski koncert – Eros
Ramazzotti
Če bi me prijatelj tistega poletnega dne povabil »samo« na koncert znanega italijanskega
slavčka Erosa Ramazzottija, bi kratkomalo
rekla ne, saj nikoli nisem poslušala njegove
glasbe (poznala sem ga le s komercialnih radijskih postaj). Ko pa mi je bilo v paketu obljubljeno še druženje z ekipo, tj. z glasbeniki, sem
pristala in pustolovščina v bližnji Celovec se je
pričela 7. avgusta.
Najprej sva se ustavila v njihovem hotelu, kjer naju je pričakala menedžerka, prava
rockerica. V hotelskem lobiju je z nama delila
zanimive, vesele in bridke zgodbe, ki jih je
doživljala (in jih še vedno doživlja) s svojimi
»varovanci« (med njimi tudi nekaj čisto pravih
zvezdnikov – od vseh mi je najbolj ostal v
spominu kralj popa, Michael Jackson, s katerim je delala še nekaj let nazaj). Poslušanje o
dogodivščinah in kapricah glasbenikov je bilo
tako zanimivo, da je ekipa vmes odšla na tonsko vajo, mi pa smo skoraj zamudili koncert.
Ko smo zadnji hip prispeli na prizorišče, je bila
publika zbrana na idiličnem kraju ob jezeru –
Maria Wörth am Wörthersee. Kot ponavadi
so sledili pričakovani zapleti z vstopnicami za
zaodrje (zakaj se to vedno dogaja?), vendar je
minuto pred začetkom eden izmed Erosovih
menedžerjev primahal z njimi in že smo bili v
prvi vrsti. Kar je sledilo, je bilo zame veliko fantastično glasbeno presenečenje, polno smeha
ob glavni zvezdi večera.
O Erosu Ramazzottiju sem (v urah pred
koncertom) slišala veliko zgodb – tudi o njegovih »muhah« na odru (pogosto prekinja
skladbe, če ni vse tako, kot bi moralo biti),
vendar nas je tokrat vse presenetil. Bil je neizmerno duhovit, dobre volje in poln energije,

da smo se ves čas smejali. Možakar dobro poje,
ko pa se mu glas utrudi in ga začne v visokih
registrih zmanjkovati, se iz sebe norčuje ali pa
pokliče koga iz publike k odru, da mu pomaga
kaj odpeti. Ob strani so mu stale tudi »back«
vokalistke, ki so nadomestile Cher, Tino Turner in Anastacio. Tri Italijanke so svojo funkcijo pevsko dobro opravile, nekoliko bolj klavrna
je bila njihova »koreografija«. Vendar je tudi ta
del zapolnil že skoraj 50-letni pevec in kitarist,
ko je navdušeno mahal in pozdravljal tudi
poslušalce, ki so koncert poslušali na vodi, v
svojih čolnih in na jahtah. Koncert je stekel od
začetka do konca vrhunsko – z odličnim zvokom ves čas in dobrimi glasbeniki (Ramazzotti

je za to turnejo izbral legendarnega basista,
Reggieja Hamiltona, ki je tudi tokrat dokazal,
zakaj ga želijo vse največje zvezde ob sebi).
Po koncertu je Ramazzotti odbrzel na svoje
zasebno letalo, svoje glasbenike posadil na
avtobus, in teden dni kasneje v Monaku zaključil svojo turnejo »ALI E RADICI WORLD TOUR
09/10«, ki jo je začel lanskega oktobra v Italiji.
Če ga ujamete v živo na kakšni izmed naslednjih turnej, vam vsekakor ne bo žal (čeprav so
vstopnice precej drage – v Avstriji so se gibale
od 80 evrov dalje), saj gre za koncert, ki jih je
po mojem mnenju (pre)malo, sploh v kategoriji kvalitetne popularne glasbe.
Wild Child

Je res lepše biti »na svojem«?
Zgodovina glasbene industrije je polna glasbenikov, ki so slavo našli pod
okriljem skupine, pa se potem na neki točki odločili, da bodo srečo poskusili še na lastno pest in s svojo lastno glasbo. Člani bendov se cepijo od
svojega matičnega jedra iz tega ali onega razloga, v tem ali
onem žanru in s takšnimi ali drugačnimi rezultati. Določena
mera skepticizma je pri vsakem takšnem podvigu povsem na
mestu, saj se je že večkrat izkazalo, da ti samostojni poskusi
niso nič več kot samo poskusi, in da je glasbenik brez skupine,
s katero je delal dobro glasbo, samo veliko ime, ki pa potrebuje skupino, da od sebe lahko spravi kakršenkoli kvaliteten
zvok.
Vsako pravilo ima seveda svoje izjeme. Ozzy Osbourne je
znal biti rock zvezda brez Black Sabbath, Gwen Stefani je zasijala kot bona fide pop ikona brez No Doubt, Paul Simon je dokazal, da
njegova briljantnost ne potrebuje Arta Garfunkla, in tri četrtine Beatlov
je zvozilo uspešne in odlične glasbene kariere, ko je skupina nehala delovati. Kljub temu se zdi, da so uspešni samostojni poleti samo izjeme, ki
potrjujejo pravilo, saj je skoraj na vsak dobro izpeljan prehod od skupine
v solo kariero deset takih, ki se končajo s katastrofo. Spomnimo se Micka Jaggerja. Spomnimo se Richarda Ashcrofta. Še posebej se spomnimo
članov skupine Kiss in njihovih visokoletečih ambicij o štirih hkrati izdanih solo projektih vsakega posameznega člana, kar je rezultiralo v štirih
albumih, ki se ne bi smeli nikoli zgoditi. In roko na srce, tudi tako velika
osebnost, kot je Morrissey, sama ne dosega imenitnosti Smithsov.
Med razloge, zakaj so prehodi od skupine v samostojno kariero tako
težavni, bi lahko prišteli veliko dejavnikov in vsak od njih igra svojo vlogo:

11
navajenost občinstva, da glasbenika posluša v skupini, ali pa prevelika
želja novopečenih solo izvajalcev, da bi nova glasba zvenela kot nekaj
povsem drugega kot tisto, kar so prej počeli v skupini, ali pa morda zgolj
vprašanje
vp
kreativne energije znotraj skupine, ki izgine, če skupin odstraniš.
pino
Dejstvo je, da nekaterim glasbenikom prehod lepo uspe,
kar
ka je dokaz, da ni nemogoče. Vse, kar je potrebno, je sposoben
b in kreativno večplasten glasbenik, ki je s svojo ustvarjalnostjo
st sposoben in pripravljen zavzeti novo glasbeno identiteto
in s tem postati samostojna entiteta na glasbenem zemljevidu.
v
Za njegovo lastno dobro torej upajmo, da se bo Chris
Martin
M
vedno držal Coldplayjev. Pred kratkim se je z veliko
medijskega pompa osamosvojil še en »frontman«. Brandon Flowers,
medijske
vokal skupine The Killers, je septembra izdal glasbeni solo prvenec Flamingo, s katerim je pobral prvo mesto v Veliki Britaniji in s katerim se bo
podal, na – tako kaže zaenkrat – svetovno turnejo. Kljub lepim številkam,
ki jih je Flowers dosegel s Flamingom, pa je album daleč od glasbenega
presežka. Še več, niti ne gre za kakršenkoli omembe vreden premik od
zvoka, ki smo ga bili vajeni pri The Killers. Pesmi so točno takšne, kot bi jih
pričakoval od skupine, ki je trenutno na počitnicah, le da zdaj na albumu
namesto »The Killers« piše »Brandon Flowers«. Nič nenavadnega, saj je
Flowers priznal, da je komade začel pisati za skupino, ki ga je, potem ko so
že bili napisani, obvestila, da je utrujena in potrebna premora. Ambiciozni
Flowers jih je tako sam odpeljal v svet, z blagoslovom skupine in z obljubo, da to ni konec Killersov. Glede na to, kakšen je Flamingo, za to ni nobenega dvoma, vprašanje je samo, kdo se bo podpisal pod naslednji album.
Lucija Natek

kritična misel

Solo album – potreba

po intimi ali »egotrip«?

Solo albume najdemo v diskografijah izvajalcev praktično vseh glasbenih
zvrsti. A kaj predstavljajo v rock glasbi? Gre nemara za intimen vpogled v
globine osebnosti avtorja – ali le za precenjen »egotrip«, ki ga omogoča
uveljavljenost matične zasedbe?
Klišejsko si pod rockerskim solo albumom morda predstavljamo nenadoma razneženega »frontmana« neke skupine, ki svoje izlive podaja z akustično kitaro na barskem stolčku. Temu pa ni nujno tako. V zadnjih letih
doživljajo razmah tudi malce drugačne solo plošče vokalistov neodvisnih
rock zasedb. Spomnimo se le obeh lanskih Julianov: Casablancas iz The
Strokes se je bil primoran izraziti že zato, ker so si praktično vsi njegovi
»sobendaši« omislili sekundarne zasedbe, Plenti pa je le psevdonim Paula Banksa iz skupine Interpol. Oba sta na neki zvočno bogat način, bolj
ali manj uspešno, skušala kreativno sčistiti svoji glav in s tem omogočiti
kvalitetno nadaljnje ustvarjanje svojih skupin. Skrivnostim solo albuma se
bomo v okviru tega članka torej poskušali približati preko štirih takšnih albumov, izdanih pred kratkim: pogledali bomo, kaj ti albumi so in kaj niso,
zakaj so nastali in kaj poslušalcu nudijo.

Brandon Flowers – Flamingo
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Pričnemo lahko s prvim možem lasvegaških The Killers, ki so pri nas lani
doživeli umetno orkestrirano injekcijo popularnosti. Njegovemu Flamingu lahko posili pripišemo pridih intime zaradi dejstva, da naslov stoji za Flamingo Road v delu Las
Vegasa, kjer je Flowers bojda odraščal. A naslovna
živopisna ptica prav tako dobro ponazarja zvočno
estetiko osemdesetih, ki prav kakor na Day & Age,
zadnjem izdelku Killersov, spet preveva album. Za
mešalno mizo so se izmenjali mogotci Stuart Price,
Brendan O'Brien in Daniel Lanois, slednji je tudi soavtor štirih kompozicij. Uvodna Welcome to Fabulous Las Vegas se kompozicijsko giblje med Romeo in
Juliet Dire Straitsov, ki so ga Killersi že priredili, ter
njihovim lastnim pretirano čustvenim ognjemetom A Dustland Fairytale. Mark Knopfler in Duran
Duran se nasmihajo izza kulis tipično velikopoteznih refrenov, polnih pretiravanj. Tako bo Flamingo
najbolj povšeči vsem, ki so za svojega vzeli že Day & Age, in je v tem smislu
nadaljevanje, če že ne stagnacija v opusu skupine The Killers. Čeprav gre
za pravzaprav všečen pop izdelek, dodane vrednosti v smislu solo albuma
vsekakor nima, saj ga s preprostim poslušanjem kot takega ni mogoče
identificirati. Le Flowersov bend se je odločil za ustvarjalni premor, saj so
bojda svoj uspeh pilili nepretrgoma celih šest let.

Brandon Boyd – The Wild Trapeze
Za razliko od The Killers pa Incubus, splošno poznana kalifornijska rock
peterica, albuma ni izdala že od leta 2006. Skrajni čas torej, da se ponovno
odpravijo v studio – a ne, preden njihov vokalist in poklicni »sunny boy«
Boyd ne vpade v javnost s prvim lastnim ploščkom. Saj je v živo že poprijel za kitaro pri kakem Incubus sentišu, sicer pa je bil Boydov samostojni
»output« doslej omejen na knjige poezije in risb, oboje prijetno in všečno.
Tudi nasploh so sporočila, ki jih ta šarmer podaja, precej pacifistična, če
ne že hipijevska. Da je ta album med vsemi tukaj obravnavanimi najbolj
»klišejsko« solo album vokalista z akustično kitaro, torej
ne preseneča, vseeno pa skriva nekaj zanimivosti. Umazana akustična kitara daje podlago večini pesmi, ki jih
Boyd plemeniti s svojim tipičnim vokalnim izrazom, torej tistim, ki je poleg tekstov njegova edina zadolžitev
v matični zasedbi. Tukaj pa je končno »tip v sobi, polni
igrač, z nesmrtnim navdušenjem nad ugotavljanjem, kaj
se z vsako izmed teh lahko počne.« Tako pravi sam in
ima s tem v mislih svoje multiinstrumentalno udejstvovanje. To pa v Divjem trapezu žal ne preseže
klasičnega rock instrumentarija z nekaj zvončkljajočimi dodatki. Praktično vse razen nekaj sintičev
(s strani producenta Dava Fridmanna) je Boyd sicer

odigral sam. Pomanjkanja virtuoznosti mu ob tako namensko zreduciranem pristopu ne moremo očitati – le precejšnjo podobnost posameznih
pesmi, ki se ne dvignejo iz nekega povprečja, a tudi to je v tem primeru
bržkone čisto v kontekstu ploščka.

Tim Kasher – The Game of Monogamy
Precej bolj sofisticirane
igračke si je na svojem
solo izdelku privoščil Kasher, vodja razgrajaških
post hardcore mislecev
Cursive. Seveda jih ni odigral sam, je pa ob pomoči
članov Cursive in celo simfonikov poskrbel za harfo,
oboo, godala, in še kaj bi
se našlo. Nekateri teh instrumentov so tekom let
že spoznali »žagaste« kitare iz Cursive, obenem pa
Kasherju tudi sicer niso tuji
glasbeni skoki čez plot. The Game of Monogamy je le njegov prvi izdelek
pod rojstnim imenom, sicer pa je z The Good Life izdal že štiri albume bolj
folkovsko orientiranega gradiva. Ta zasedba je bila sprva zasnovana kot
solo projekt za melodije in liriko, ki ne sodijo v kontekst Cursive, nakar se
je razvila v stalno formacijo, a ohranila zvezno, bolj zadržano zvočnost. Zakaj torej »še en« solo izdelek, le pod drugačnim jamborom? Kasher otvori
album podobno kot zadnjo Cursive ploščo – a instrumentarij je tisti, ki je
tokrat bolj odprt, bolj zadržan, a bogatejši. Glasba Cursive z drugačnimi
sredstvi, a brez slogovnih omejitev, ki so The Good Life sprva ustvarile, nato
pa morda ogradile? Tudi lirično Kasher nadaljuje tematiko, o kateri je že
velikokrat razglabljal – vloga moškega v svetu in monogamnem razmerju ter vse finese dobrega in slabega, ki jih tako življenje prinaša. Vendar je
povsem v skladu z glasbeno podlago bradatež tokrat manj v sporu s celotnim vesoljstvom in se pokaže v melanholični, celo lomljivi luči; občutek,
katerega tesnoba skozi ploščo le narašča.

Kele – The Boxer
Če je Kasher nekdo, ki je dober in drugačen album ustvaril brez prehudih
odklonov od svojega dosedanjega opusa, je Kele Okereke iz Bloc Party
nekdo, ki je za dober in drugačen
album moral poseči po precejšnjem
odklonu od do sedaj slišanega. Saj
so Bloc Party, eni prvih znanilcev
plesnega vala britanskih indie zasedb, že od zmeraj nosili elektronski element. Tega je od plošče do
plošče najbrž po stopnjah vnašal
prav Kele, a po dveh albumih in
odličnem, nenavadnem, jasno in
glasno plesnem singlu Flux je tretji album Intimacy kljub dobrim
nastavkom razočaral. Prav zaradi
neskladja interesov so pesmi mutirale v zmazke, ki jim je manjkal čar
poprejšnjega indie rocka, pa tudi neposrednost Fluxa. In kaj storiti, ko je
zasedba, s katero tako ali tako ni moč najti skupnega jezika, na odmoru za
nedoločen čas? Seveda, izživeti svoje skrite fantazije iz podzemlja londonskega klubovja. The Boxer ponosno otvori smer svojega marša z vojaškim
»I don’t know what you’ve been told, but this starts now: walk tall, walk
tall.« In nato: »pozabi, kje si bil, poreži vezi s preteklostjo in ji pomahaj v slovo.« Glasbena podlaga je všečna »up-tempo« soul ektronika, koketiranje s
popularnim nabijaškim grimom in skoraj popolna odsotnost kitar v klasičnem smislu. Zelo plesno, seveda ob prepoznavnem vokalu (kakor velja za
vse tukaj omenjene izvajalce), ki pa se v tem primeru še največkrat skrije za
prepričanje v svoj glasbeni prav.
Okoliščine, ki so rodile zgornje albume, so torej očitne. Najsi bo to glasbeni
material, ki ga je treba deliti s svetom, slogovni odmik od sicer znanega ali
le razširitev lastne zvočne podobe – rezultati so in zmeraj bodo polarizirajoči, predvsem za privržence matičnih zasedb. Poslušajte in presodite sami;
tovrstnih ploščkov ne bo zmanjkalo – vsaj dokler še obstajajo glasbene ambicije, skupinske ali v solo igri glasbene »pasjanse«.
Matej Holc

recenzija plošče
R. E. M.
Fables of the Reconstruction
I.R.S./Capitol, distribucija Dallas, 2010 (1985)
Pri založbi Capitol je letos izšla plošča skupine R.E.M. z na-slovom Fables of the Reconstruction. Gre za tretji, leta 19855
posneti, album te danes tako hvaljene in vplivne rock zased-o
be iz Georgie z juga ZDA. Moram priznati, da me na to glasbo
vežejo prijetni spomini. Skupino R.E.M. sem začel poslušati že
uleta 1981 ob prvi mali plošči in takoj sem v njej začutil neslučni
ten potencial, čeprav je trajalo kar nekaj let, da so ti simpatični
em
fantje dejansko zasloveli. Sem že moral imeti ušesa na pravem
kumestu! Še več, kakšno leto prej se mi je podobno zgodilo s skuhv
pino U2, katere pevec Bono je v zgodnjih osemdesetih letih
nekem intervjuju na vprašanje, kakšno glasbo posluša, povedal, da posluša predvsem starinski blues in gospel ter mlado ameriško skupino R.E.M. To
je bila še ena potrditev, da se kompas vrti v pravo smer. No, da vse skupaj
ne bo zvenelo pretirano hvalisavo, mislim, da danes nimam več takšnega
občutka za krmarjenje po sodobni popularni glasbi in v razbohoteni novi
produkciji bi prejkone težko ločil zrnje od plev. Naj bo dovolj o osebnem
okusu!
R.E.M. so k sodelovanju pri nastanku te plošče povabili Joeja Boyda,
legendarnega producenta, znanega po delu s številnimi angleškimi folk
rockovskimi skupinami in kantavtorji (na čelu z nepozabnim Nickom Drakom). Pridih nekoliko mračnjaških poglavij angleške glasbe je čutiti skozi
vso ploščo, ki ključno odstopa od prvih dveh striktno ameriško obarvanih
plošč Murmur in Reckoning. Tako je slišati odmeve s plošč skupin The Incredible String Band in Fairport Convention, Peter Buck okusno posega po
električni kitari v rahlo psihedeličnem slogu kakega Richarda Thompsona
in podobnih eklektikov, v najbolj ostrih trenutkih pa napoveduje tudi poznejše odklone v smeri bolj »trde rockovske« glasbe, kakršno smo potem

slišali
sliš na albumih Green in Monster in kakršni
so R.E.M. na nek način zavezani še danes. To je
en od prelomnih plošč R.E.M., saj trga vezi z
ena
za
začetki
in napoveduje nove izlete v neslutene
gl
glasbene
svetove in uvrstitve na vrhove glasb
benih
lestvic, ki smo jim bili dokončno priča
le 1991 z uspešnicami s plošče Out of Time.
leta
S člani R.E.M. sem imel več intervjujev in
m
mogoče
ne bo odveč tale zgodbica: z glasbeniki smo se tako
takoj ujeli, se večkrat srečali in se dobro razumeli
vse do trenutka, ko sem Petru Bucku dejal, da bi morali R.E.M. sodelovati na prihajajoči plošči v spomin Genu Clarku in posneti vsaj eno njegovo
skladbo. Buck se je dobesedno nakremžil. Že res, da poeziji Michaela Stipa
in Gena Clarka nimata veliko stičnih točk in na svet gledata z različnih zornih kotov, je pa zato toliko več podobnosti v zvoku kitar (spomnimo se na
Clarkovo matično zasedbo The Byrds) in predvsem v glasovih teh dveh pomembnih pevcev, kar je ključno. Buck je resda vedno poudarjal, da ni veliko
poslušal Byrdsov in da se je učil ob Alexu Chiltonu in njegovi skupini Big
Star. A glasbenik lahko pride do istega estetskega prepričanja po različnih
poteh. Kakorkoli, menim, da sta si glasbeni viziji skupin Big Star in R.E.M.
mogoče najbolj blizu prav na tej plošči.
Naj za konec zapišem, da nova izdaja prinaša remasterizirane originalne
skladbe in dodatno zgoščenko s poskusnimi demo posnetki in še neizdano
skladbo Throw Those Trolls Away. Vsekakor vam v poslušanje priporočam
tudi druge plošče te vplivne skupine, ki smo jo lahko slišali tudi na naših
odrih. Bilo bi lepo, če bi nekaj tega enormnega vpliva R.E.M. pljusknilo tudi
k nam. Ja, ne morem verjeti, da je bila ta plošča posneta pred četrt stoletja.
Jane Weber

Med vrnitvijo glasbene legende in rožljanjem
okostnjakov iz omare

reportaža

Boy George
Hala Tivoli, 23. september 2010
Včasih se zdi, da Slovenija vedno pogosteje postaja nekakšno smetišče za
odslužene zvezdnike. Čarobni kraj, o katerem izvajalci sedemdesetih in
osemdesetih let spoštljivo šepetajo med seboj, saj naj bi tam, kot pravijo
legende, peroksidni Billy Idol in zdaj že res pretirano hripavi Joe Cocker,
zlahka napolnila kar célo večtisočglavim množicam namenjeno dvorano.
Govorice so očitno dosegle tudi Georgea O'Dowda, bolj znanega pod umetniškim imenom Boy George, ki so ga pred skoraj tridesetimi leti hotele
posvojiti žene in matere širom sveta, zadnja leta pa je bolj znan po incidentih z drogami in, kakopak, z radiatorji. Nedvomno je med svojo kariero v
skupini Culture Club v glasbeno zakladnico prispeval nekatere zimzelene
hite, na primer nepozabno Karma Chameleon (skupaj z božjastno pisanim
videospotom), ali pa prav tako zelo uspešno Do You Really Want to Hurt Me?,
zato mu ne gre očitati poskusov, da bi na jesen na račun svoje glasbene
kariere želel prislužil še kakšen dinar, pardon, evro.
Obe zgoraj omenjeni pesmi smo seveda lahko slišali tudi v žalostno prazni Hali Tivoli, kamor so organizatorji v obupanem poskusu, da bi napolnili
prizorišče, z vsako vstopnico v dvorano spustili kar dve osebi. Kljub temu se
je pod odrom zbralo borih petsto ljudi, so bili pa zato vsi, tako kot tudi Boy
George in njegova spremljevalna skupina, izjemno prešerne volje in človeku srce kar ni dalo, da se ne bi nalezel vsaj nekaj tega čudaškega optimizma.
Tudi sicer so koncert ves čas spremljale organizacijske težave. Najprej je
za vznemirjenje med obiskovalci poskrbel kar Boy George sam, ko je dan
pred koncertom na Twitterju objavil novico o njegovi odpovedi. Organizatorji so sicer hitro posredovali in trditev demantirali, ostala pa sta zmeda
glede ure pričetka koncerta in čudaško dostopanje v dvorano kar skozi nekakšen bife, kar pa je bilo sicer povsem v skladu z izbiro predizvajalca, ki ga
mnogi poznajo kar z ljubljanskih ulic. Pa to še ni vse. Če ste preživeli nastop
uličnega umetnika in se med tem celo junaško prebili do oddaljenega kozarca piva, vas je za nagrado čakalo obupno ozvočenje in še slabša osvetlitev,
tega večera na žalost stalni spremljevalki ubogega glasbenega kameleona.

Gospod so oder zasedli šele ob deseti uri, za kar
pa naj bi bil znova kriv organizator, saj je Boy George kasneje zatrdil, da on že ni nekakšna diva, ki bi
pustila občinstvo čakati. Kakorkoli že, v spremstvu
sedemčlanske zasedbe je izjemno simpatični pevec ponudil pričakovano paleto hitov skupine Culture Club, pa nekaj manj poznanih pesmi iz samostojne kariere (novi singel Amazing Grace je bil še posebno toplo sprejet) in
sodelovanja z drugimi skupinami, vmes pa smo lahko uživali tudi v kakšnem
gospel komadu ali priredbi. Njegov glas je bil v nasprotju s siceršnjimi nastopi
starejših zvezdnikov presenetljivo močan in ob spremljavi uigranega benda
je bil koncert, grozljivim pogojem navkljub, pravzaprav povsem soliden. Z
nepogrešljivim klobukom na glavi in prav tako legendarnimi ličili na obrazu
je Boy George koncertiral slabi dve uri, ob tem pa smo se za ušesa res močno
držali zgolj enkrat (kar je bilo glede na stanje ozvočenja pravzaprav presenetljivo) in sicer med konkretno neuglašenim komadom The Crying Game. Roko
na srce, mali mož nas je pred tem sam opozoril, da pesem le redko izvaja in da
bomo kmalu slišali, zakaj je temu tako. In smo res.
Vse težave pa niso prišle do živega večini obiskovalcev, ki so veselo poplesavali po napol praznem prostoru in tudi Boy George sam je deloval kot
pravo sončece. Po koncertu se je prijazno rokoval in fotografiral z oboževalci
in prenekatera solza se je utrnila nekoliko starejšim gospem, morda od žalosti, ali pa od sreče, ker niso uresničile svojih mladostnih sanj in se poročile z
njim. Svoji nekoliko zlobni reportaži navkljub moram priznati, da Boy George še ni čisto za med staro šaro in da bi se koncert na primernem, manjšem
prizorišču in z boljšim ozvočenjem ter osvetlitvijo lahko kosal s podobnimi
nastopi danes popularnih zvezdnikov. Ti čez trideset let nikakor ne bodo več
sposobni pripraviti takšnega šova, kot nam ga je ponudil Boy George. Tokrat povsem drži znan slovenski pregovor, da »starega gasilca ne gre špricat'
učit«. O radiatorjih pa slovensko izročilo modro molči.
Anamarija Šporčič
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kritična misel

Cock´n´Roll

ali zakaj so Kings of Leon U2 generacije Černobil

Že sedem let je minilo, odkar
so bratje in bratranec Followill
s svojim statusom župnikovih
sinov, predvsem pa s svojim
suhim, direktnim, da ne rečem iskrenim pristopom do
rokenrola pričeli navduševati
poslušalstvo. V času Strokesov in White Stripesov je bila
v podzemlju garaža pač precej cenjena, njihov prvenec
Youth & Young Manhood pa
je ena sama hedonistična
južnorockerska zabava, ki
se zaradi biblijskega pridiha povrhu vsega še posluša
kot prepovedan sadež.
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Tlesk s prsti, trezen preskok v jesen 2010. Po portalu
Youtube straši pedofilski videospot za najnovejšo stvaritev družinske
institucije: komad Radioactive s prihajajočega petega albuma Come
Around Sundown. Posnetek poskrbi za nemalo trenutkov nejevere:
zakaj se štirje kavbojski rockerji podijo po večnem sončnem zahodu
z gručo afriških otrok, jih škropijo z vodo, jim prikazujejo trike čarodejev? Frontman Caleb sredi skednja (morda kot poklon ruralnemu
izvoru?) vihti akustično kitaro v »slashevski« pozi, v očeh pogled obsedenega s hudičem.
Ob tem pa se je vse začelo tako dobro. Iz albuma v album so nam Kingsi servirali nebrzdane
rokenrol tirade, polne pesniško zamaskiranega
samopoveličevanja, razuzdanih zabav in mehkih spolnih udov. Youth & Young Manhood, Aha
Shake Heartbreak in Because of the Times so nosili umazan zvok kljub čistim kitaram ter svežino
kljub klišejem. Kdaj in zakaj so fantje razpuščene
rockerske »čupe« torej zamenjali za dizajnerske
frizure, bradate obraze pa za »fotošopirana« ma-nekenska obličja? In še bolj pomembno: zakaj na-mesto divjih kitar danes na njihovih ploščah slišimo
o
spolirano rockersko produkcijo, tako neprijetno, daa
draži želodčno sluznico?
Kakorkoli se že glasijo pravilni odgovori na zgornjaa
vprašanja, skupni imenovalec je predvsem eden:
Only by the Night. Album iz leta 2008, ki je Kingse
e
predstavil široki publiki. Kaj široki – najširši. Danes celi svet enoglasno
kruli stadionske himne, ki so se prikradle v opus rokenrolerjev, ter pred
festivalskimi odri pohlepno zahteva uspešnici Use Somebody in Sex
on Fire. Ironično: slednja je skupini lani priigrala prvi Grammy, čeprav

album, ki ju nosi, sicer ponuja najslabši
material pod zastavo Kings of Leon doslej.
Kaj je torej drugače? Prva in najočitnejša
razlika je zvočna. Kjer je preprost rokenrol
prej dopuščal prostor za dihanje in je po ramenih majicam brez rokavov navkljub tekel
pot, celotno substanco danes polnijo klinično sterilne kitare. Prav lepo po U2-jevsko
se je njihova glasba napihnila kot orjaški
balon, poln hladnega plina, ki sili v vse stene
dojemanja, tudi ko se nima več kam širiti. Pa
naj jim bo oproščeno; kako bi sicer upravičili
v videih pojavljajoče se eksplozije, pepel na
činelah, zapuščene stranske ulice in vse ostale rock klišeje, ki se jih sploh lahko spomnite?
Zanimivo: tovrstne skupine v svet ponavadi
eksplodirajo iz »0« na MTV, odmev uspešnice
prevevajoč vesoljno radijsko sfero. V primeru
Kings of Leon temu ni tako. Velika založba
RCA, eden od stebrov Sonyja, je Kingse že leta
2002 kot najbrž še malo zmedene fante speljala osmim konkurentkam. Seveda se pobje, ki so v mladosti krožili
po ameriškem jugu z ortodoksnim katoliškim potujočim župnikom za
očeta, niso prehudo upirali skušnjavam slave in uspeha. Že naslednje
leto je založba izdala njihov debitantski EP in album – sprva z malo
do nič uspeha doma, v ZDA. Šele z leti so se iz skoraj sramežljivih,
kosmatih pobov, ki so zadeli glasbeno loterijo, oblikovali voljni akterji
svet
svetovnega »mainstreama«. Posledice danes so
sled
sledeče: skupina zapusti oder v ameriškem St.
Lou
Louisu po treh odigranih komadih, bojda zaradi m
masovne defekacije golobov izpod strehe
vd
dvorani. Skupina lansira lastno kolekcijo
diz
dizajnerskih oblačil – ker oboževalci in ostali
mo
modno osveščeni osebki pač potrebujejo
Ki
Kings of Leon dizajnerski klobuk za 170 funto
tov. Skupina v domačih ZDA končno dosega
e
enako visoke številke prodanih albumov kot
v Združenem kraljestvu, kjer jih publika ceni
žže od samih začetkov.
D
Da pa ne bomo prehudo kritični: včasih
uspeh pritiče prav tistim, ki ga iščejo, in to v
prav takšni obliki, kot si ga zaslužijo. Saj so
Followillovi mladci namreč že ob začetku
svojega prodora trdili, da so bend v bistvu
ustanovili zato, d
da bi se zanje zanimale punce – najmlajši
J d pa se jijim jje pridružil,
id žil da bi smel s preostalimi kaditi travo. Ne
Jared
dvomim, da imajo obojega sedaj v izobilju.
Matej Holc
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Festival Maribor:

10. koncert »Množice«
in 14. koncert »Poetov urok«
Post festum: od ponovnega
vznika glasbenega subjekta
do zvočne magije

8./10. september 2010 ob 19.30,
Velika dvorana SNG Maribor/Dvorana
Union

Koncert »Množice«, Velika dvorana SNG Maribor

Če bi moral izpostaviti katerega od koncertov, ki mi je v sklopu letošnjega Festivala Maribor ostal še v prav posebnem spominu, potem bi
le stežka pozabil na glasbeno izkustvo koncerta z naslovom Množice,
ki je s pertinentnim avdio-vizualnim pristopom poskrbel za sorodno
estetsko in semiotsko zgostitev, kakršno ponavadi srečamo v prepletu
glasbe s filmsko umetnostjo; zanimivost izkušnje pa zaokroža tudi
koncert Poetov urok, na katerem smo imeli priložnost slišati izvrstne
glasbenike, kot sta pianista Boris Berezovsky in Aleksej Petrov ter
tenorist Nicholas Mulroy. Odločitev, da se 10. koncert festivala izvede
v Veliki dvorani SNG Maribor, se je izkazala za ustrezno, saj je celoten
projekt zaradi svoje kontinuitete, ki jo je nakazala uvodna prepoved
vmesnih aplavzov, zahteval velik zaslon, na katerega so se med izvajanjem skladb projicirale podobe množic, večinoma z nogometnih
tekem, krajev demonstracij in drugih urbanih prostorov, denimo javnega transporta, podzemnih železnic itd.
Vprašanje, ali ima glasba potenco, da s svojo govorico, ki je strukturirana na način, kakor ga definira njen zunanji oblikovalec – v lacanovski psihoanalizi gre za t. i. fluidni (falični) označevalec –, nagovori
neglasbeno, je tukaj odvečno, tavtološko vprašanje: seveda lahko
glasba via mimesis pokaže, zvočno demonstrira ali celo stimulira serijo
dogodkov, ki nimajo z določenim zaporedjem tonov nobene zveze ali
pa je ta naključna. Spomnimo se le primera, ki zgovorno ilustrira, kaj
usodnega neki bi lahko za sodobnega poslušalca imela t. i. Beethovnova fatalistična téma iz prvega stavka njegove Pete simfonije? Glasbeno
izkustvo nekega subjekta, četudi je podvrženo posebnim okoliščinam
povečane interakcije z drugimi subjekti, je vselej individualno – česar
pa ne velja trditi za vedenjske vzorce množic, ki so predstavljali zanimiv objekt preučevanja psihologu in sociologu Gustavu le Bonu, katerega vizionarsko misel o naraščajoči moči množic, ki naj bi definirala
novo ero človeštva, smo lahko prebrali tudi v programski knjižici.
Morda ni naključje, da sta le Bonove izsledke zlorabila tudi velika
mojstra masovne manipulacije, Mussolini in Hitler, od katerih je prvi
le Bonovo knjigo z naslovom La psychologie des foules (iz 1895) bojda
vestno prebiral pred spanjem, drugi pa je v svojem literarnem opusu,
napisanem v zaporu in pregnetenem s totalitarno ideologijo, seveda
gre za razvpiti Mein Kampf, ekstenzivno opisoval tehnike propagande,
omenjene v le Bonovi knjigi. Nedvomno lahko pridemo do zaključka,
da je imel koncert svojo didaktično namero predvsem v ozaveščanju
pomena lastne individualnosti – tiste edinstvene drugačnosti, ki tudi

navzven definira naš subjekt –, med postranske zanimivosti koncerta
pa spada tudi dejstvo, da je bilo prvič izvedenih veliko novitet, še
največ jih je nastalo izpod peresa umetniškega vodje festivala, Richarda Tognettija; slišali pa smo tudi skladbe, ki le poredkoma zaidejo na
slovenske koncertne sporede – v mislih imam dela Georga Crumba
(Kosti in flavte iz cikla Črni angeli), Mortona Feldmana (Počasni valček iz
cikla Trije glasovi), Bretta Deana (Razkropitev) in Jóna Leifsa (Kvartet III,
op. 64 – »El Greco«, 4. stavek).
Navkljub sodobnemu in zdaj že splošno razširjenemu pristopu
h glasbeni poustvarjalnosti, ki se zaradi krepitve svojega estetskega
koda ne sramuje uporabe tudi izrazito vizualnih elementov, sicer bolj
značilnih za filmski milje, pa so se nekatere glasbene postaje (stavki
posameznih skladb) izkazale za manj učinkovite – v mislih imam predvsem dela iz obdobja zgodnje (in vzpenjajoče se) romantike in impresionizma (1. stavek Schubertove Osme simfonije in Siringa Clauda
Debussyja, pa čeprav jo je mlada glasbena gostja Eva Nina Kozmus
tako rekoč brezhibno odigrala). Tudi vizualna podoba je bila glede
na siceršnji pluralizem množic nekoliko preveč fokusirana na športno
fenomenologijo, ne pa toliko na demagoško totalitarni kontekst, ki je
bil nakazan v programu. Ambivalentnost koncerta Množice nedvomno
ostaja – če ne drugje, v lastni (de)konstrukciji. Je bil koncert resnično
zamišljen kot prepoved ploskanja, kot nekakšen poetski asemblaž ali
pa kot eksperiment, s katerim je nekdo želel dognati, ali bi se v njem
slepo izvršilo le še eno od zapovedanih pravil?
Povsem drugačno doživljajsko perspektivo je uvajal koncert Poetov
urok, na katerem smo slišali dokaj pester nabor del, od poznega baroka (Bach), sinestetične glasbe Skrjabina, poznoromantičnega eklekticizma Rahmaninova pa vse do angleškega modernizma (Britten).
Pravzaprav se je zdelo že samo po sebi težko verjetno, da bi en sam
koncert lahko uspel s tako divergentno »zapakiranim« programom,
ne da bi pretirano zmedel občinstva. A publika se je očitno z veseljem
prepustila smelemu eksperimentiranju, kar je dokazala z burnim
aplavzom po tako rekoč vseh izvedbah. Za uvodno glasbeno epizodo,
ki je izpadla le kot vmesna postaja do nečesa bolj konkretnega, je
poskrbel ruski pianist Aleksej Petrov, ki je izvedel Skrjabinovo Sonato
za klavir št. 5 (op. 53) – predvidena je bila sicer Tretja sonata v fis-molu
(op. 23). Peto sonato, ki sledi bolj Lisztovim zgledom rapsodičnega
glasbenega raziskovanja, velja v formalnem smislu primerjati s kakšno
vlakovno kompozicijo, pri čemer so posamezni odseki karakterno
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intervju

Pianist Boris Berezovsky, dirigent Richard Tognetti in orkester Festivala Maribor
so navdušili slovensko glasbeno občinstvo.
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precej diferencirani – vseskozi sicer nihajo med pianizmom, prežetim
z nevrozo, in rahločutnimi kantilenskimi vzdihljaji, ki so sproti postajali
nekakšni »akustični negativi«.
Bachova kantata za tenor in štiriglasni zbor »Ich armer Mensch,
ich Sündenknecht« (»Jaz ubogi človek, suženj greha«), BWV 55, navidezno reprezentira historični zdrs v religiozno semiosfero, čeprav smo
bili priča precej dobri tonski artikulaciji tenorista Nicholasa Mulroyja,
podkrepljeni z razmeroma avtentično (visoko) nemško dikcijo, z vzdržljivim fraziranjem in s »sočnostjo« nezvenečih končnic. Petstavčna
kantata, sestavljena iz dveh arijskih in dveh recitativnih delov (s koralnim »quodlibetom« na koncu), se je navkljub kompleksnosti razpletla
tako hitro, da se je na trenutke zazdelo, da ustvarja predpisan premor
nepotrebno doživljajsko ce(n)zuro. Pa tudi sicer smo bili z izjemo
odstranitve izvajalca generalbasa in zbora priča razširitvi izvajalske
zasedbe na godalni orkester s sedmimi obligatnimi instrumenti, kar bi
od nastopajočih terjalo le nekaj premikov na odru.
Nokturno za tenor in orkester Benjamina Brittna (op. 60), ki ga
je skladatelj napisal za svojega dolgoletnega življenjskega partnerja,
Petra Pearsa, je v primerjavi z Bachovo kantato osredotočen predvsem
na ustvarjanje prepričljivega patosa, razprtega v elegičnomelanholični
dialog med orkestrom in pevcem, ter predvsem na odnos pevca do
(lastnega) lirskega subjekta, ki ga anticipira poezija. V sosledju osmih
stavkov se tako zvrsti kongenialno nastala kompozicija na antologijo
pesmi Shakespearja, Owna, Coleridgea, Keatsa, Wordswortha, P. B.
Shelleyja, Tennysona in Middletona, zadnja od njih pa naj bi bila (tako
G. Pompe v programski knjižici) Brittnova ljubezenska izjava za Pearsa
in obenem tudi nekakšna istospolna ljubezenska »šifra«, če sledimo
glasbenemu citatu iz finala zadnje, Patetične simfonije, Čajkovskega.

Predikat »istospolen« se v razčlembi do glasbene materije izkaže kot
nepertinenten pojem, še posebej če skušamo poiskati njegov »raznospolen« korelat (gre bržkone za floskulo, ki naj bi označevala senzibilnost) – Britten je, ne oziraje se na družbeno stigmatizacijo, navsezadnje skladal za (svojo) ljubezen, njena seksualna specifičnost pa je, če
sledimo angleški diskretnosti, prežeta z neredkimi sentimentalnimi
gestami, kar kaže le na skladateljevo visoko etično pozicijo, osebnostno iskrenost in potrebo po intimni ekspresivnosti, ki je neodtujljiva
pravica vsakega človeka. Če se še nekoliko pomudim pri izvedbi: tenorist je, morda iz globljih osebnih vzgibov, Nokturno podajal z velikodušnim liričnim zanosom, mestoma celo tako angažirano, kakor da bi s
svojim glasom želel skladatelju in njegovemu ljubimcu postaviti svoj
glasbeni epitaf.
In nato še epilog, Rapsodija na Paganinijevo temo v a-molu (op.
43) Sergeja Rahmaninova. Kompozicijo s 26 enotami (uvodom, temo in
24 variacijami) odlikujeta zahteven klavirski part in ne pretirano rutinizirana spremljava s strani orkestra. Čeprav sta solistični in orkestrski del
uravnotežena, pa je vseeno glavni del »dogajanja« usmerjen v razkazovanje pianistične virtuoznosti, a z veliko manj samozadostnega temperamenta, kot ga zasledimo denimo pri Lisztu. Solist Boris Berezovsky
je ponovno dokazal, da je pianist z izredno dobrim glasbenim spominom, čvrstim, a gibkim prijemom, polno zaokroženim tonom (četudi
z včasih pretirano rabo pedala, ki »maže« harmonsko natančnost) in
poskočno vzdržljivostjo. Prav ta, kakor tudi nespregledljiva komunikacija z občinstvom, sta bržkone botrovali k temu, da se je po burnem
aplavzu (tako rekoč stoječih ovacijah) pianist odločil ponoviti sklepni
odsek variacij, ko se virtuozno razkošje le še stopnjuje do zmagoslavne
zvočne eksplozije. Pa nasvidenje do naslednjega septembra!
Benjamin Virc

MLADI VIRTUOZI
Festival Ljubljana je zakorakal v nov glasbeni
cikel Mladi virtuozi za sezono 2010/2011. Tudi
letošnji bo, enako kot lanski, mednarodno
obarvan. Odprli so ga z Godalnim kvartetom
Ragazze z Nizozemske, ki je v Sloveniji pripravil koncert in glasbeno delavnico, na svojem
večeru gostil mlado slovensko plesalko Petro
Pekolj in slavnostno naznanil novi koncertni
ciklus Mahler v Ljubljani. Ciklus Mladi virtuozi
se bo nadaljeval z recitalom srbskega pianista Vuka Jovanovića, v duhu Chopinovega
leta pa bosta izzvenela še koncerta izvrstnih
slovenskih pianistk, Pascal Vehovec in Sare
Rustja. Ubrano praznovanje bo na vrsti 3. decembra s Triom Gud in violinistom Domnom
Lorenzem, ciklus pa bo gostil še ambiciozni
Godalni kvartet Ragazze

projekt mladih diplomantov Akademije za
glasbo, ki bodo izvedli Schubertov Oktet.
V letu 2011 se bodo organizatorji spomnili
na izjemen letošnjo zmago flavtistke Eve
Nine Kozmus na evrovizijskem tekmovanju
mladih glasbenikov na Dunaju, sezono Mladi
virtuozi pa bo sklenil pevski večer, na katerem
bodo zazvenela dela znanih skladateljskih
parov, brata Felixa in njegove sestre Fanny
Mendelssohn ter Roberta in Clare Schumann
v interpretaciji letošnjih nagrajencev državnega tekmovanja TEMSIG – Nine Fras, Martina
Sušnika in Andreja Makorja. Šest koncertov
mednarodnega glasbenega ciklusa bo v
Viteški dvorani ljubljanskih Križank, prvega
bo gostil Ljubljanski grad.

glasbena kritika
1. koncert GM ODER – Kvartet rogov Akademije za glasbo Ljubljana

Glasbena dota za prihodnje generacije
Dvorana Slavka Osterca Slovenske filharmonije, 20. september 2010

Letošnji koncertni ciklus mladih izvajalcev »GM
M
Oder« se je pričel z nastopom Kvarteta rogov Akadeemije za glasbo Ljubljana, in sicer v torek, 20. septemmje
e Kvartet,
Kvarte
et kkii delu
d
eluje
je
bra 2010, v Osterčevi dvorani Slovenske filharmonije.
deluje
pod mentorstvom prof. Boštjana Lipovška, sestavljajo Jasna Komar,
Klemen Glas, Mirko Marić in Jože Rošker. Izvedli so Fanfare Kerryja
Turnerja, Gigue, Fugue Johana Sebastiana Bacha (priredba Nancy Becknell), Kvartet v B-duru Friedricha Konstantina Homiliusa, Madžarski ples
št. 5 Johannesa Brahmsa (priredba Leigh Martinet), Kvartet Lojzeta Kranjčana ter izbor štirih skladb iz suite Rojen za rog Wernerja Pirchnerja.
Kvartet rogov redko srečamo na koncertnem odru, pa tudi izvirne literature, zlasti iz starejših slogovnih obdobij, za to zasedbo ni prav veliko.
Program je bil kljub temu zanimiv in pester, saj smo se srečali z izvirnimi deli treh sodobnih skladateljev in le z dvema priredbama, ki pa
sta upravičili svojo uvrstitev na spored tudi zaradi slogovne raznolikosti
sporeda in ne le iz študijskih potreb.
Mladi izvajalci so z nastopom potrdili svoje dosedanje uspehe, kamor sodi predvsem prva nagrada na tekmovanju TEMSIG 2010 in nagrada Glasbene mladine Slovenije. Odlikujejo se z dobrim tehničnim
znanjem in obvladovanjem velikega dinamičnega razpona, pri tem velja posebej izpostaviti jakostno izenačenost inštrumentov pri dinamičnih spremembah. Na visoki ravni je tudi njihovo hitro in inteligentno
intonančno prilagajanje in uravnavanje, saj se je na koncertu ansambel
ob vsakem intonančnem zdrsu takoj ponovno ujel in pri tem pokazal
veliko suverenost. Medsebojno komuniciranje nastopajočih v strogo
inštrumentalnem pogledu je bilo odlično.
V prihodnosti pa bo potrebno poleg obvladovanja inštrumentov in
temeljev skupne igre več pozornosti posvetiti vsebinski plati izvedbe
skladb in medsebojnemu muzikalnemu sporazumevanju. V polifono
grajenih skladbah (npr. Turner in Bach) so posamezni glasovi resda
samostojni in enakopravni, vendar ves glasbeni material ni enako pomemben, zato terja jasna predstavitev materiala ponekod bolj »solističen« pristop ob hkratnem zavedanju funkcije vsakega od glasov. Faktura, zlasti v delih brez izrazitega tematskega materiala (npr. mostovi v
fugi), je bila večkrat nepregledna, kar pa gre pri takem sestavu verjetno
na račun premočne akustike Osterčeve dvorane.

Kva
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Kvalitete
izvajalcev so prišle bolj do izraza v
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pretežno
homofono strukturiranih skladbah,
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bo tudi tu potrebno posvetiti več pozorn
zo
nossti formalni
for
orma
maln
ln
ni strukturi
sttrukt
kttu (obliki) skladb. Tu gre predvsem za jasno
zornosti
interpunkcijo, tako v fraziranju kakor tudi v večjih oblikovnih odsekih. S
terminom interpunkcija je mišljeno (podobno kot v govorjenih stavkih)
postavljanje glasbenih ločil, kot so dih, cezura, različni poudarki ipd.
Dih je ponekod treba umiriti in pred začetkom, zlasti večjih oblikovnih
enot, si je preprosto potrebno vzeti več časa, saj lahko postane nenehni
quasi agitato hitro monoton. Jasna interpunkcija bi povečala oblikovno
preglednost pa tudi poudarila kontrastnost (npr. v Humiliusovem Alla
Marcia). V spevnih umirjenih stavkih (Humiliusov Andante in Cantabile
pri Kranjčanu) bi bilo potrebno prav tako bolj diferencirati tematiko v
smislu solistične izvedbe, njenega podajanja oziroma prehajanja med
različnimi glasovi ter hkratnega muzikalno utemeljenega prilagajanja
ostalih glasov. Posebej pa bodo morali biti pozorni na pulz, ki se je zaradi nezavednega nenehnega agitata mestoma zamajal, še zlasti v mirnih
stavkih (npr. Humiliusov Andante).
Izvedba Madžarskega plesa je bila najmanj posrečena. Navkljub
priredbi je Brahms še vedno naveden kot avtor, zato bi bilo potrebno
upoštevati vsaj splošne karakterne značilnosti Brahmsove glasbe, če že
ne izvirnika. Najprej je zmotila tema s pavzami namesto punktiranih
not (gre za ritmične in ne le artikulacijske spremembe!), spremljava je
bila okorna in robata, pa tudi tu bi si veljalo (vsaj med posameznimi
oblikovnimi deli skladbe) vzeti čas za dih.
Vrhunec večera so po mojem glasbeniki dosegli v skladbah Wernerja Pirchnerja. Tu niso pokazali le visoke tehnične ravni izvedbe, pač
pa tudi največjo muzikalno sproščenost in posledično prepričljivost. S
Pirchnerjevimi skladbami so tako duhovito zaključili uspešen večer.
Delovanje mladih glasbenikov v kvartetu rogov predstavlja neprecenljivo izkušnjo in »doto« za igranje v orkestru, kakršnih v večini šol ni
mogoče pridobiti. Tu nikakor ne moremo mimo mentorja in njegovega
izjemnega dela, ki ga opravlja za slovensko glasbeno poustvarjalnost.
Na inštrumentalnem in orkestrskem področju namreč generira velik
napredek in »naložbo« z dolgoročnim pozitivnim vplivom in posledicami. Prepričan sem, da tega (še) ne znamo ceniti v zadostni meri.
Borut Smrekar
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glasbena kritika
Festival Unicum, Ansambel MD7 in Steven Loy (dirigent)

MD7 V MEDIJSKIH SOOČENJIH S SODOBNO GLASBO
4. oktober 2010, Hotel Mons, Ljubljana

Festival Unicum, ki ga organizira Društvo slovenskih skladateljev, umetniško pa oblikuje Pavel Mihelčič, letos povezuje glasbo z različnimi mediji. Tako so na prvem koncertu jazzovski glasbeniki improvizirali glasbo
kot podlago za nemi film. Simfoniki RTV Slovenija so izvedli koncert v
živo za radijski in prenos po spletu, brez prisotnosti občinstva. V ponedeljek, 4. oktobra 2010, pa je v Plečnikovi dvorani hotela Mons nastopil
kultni ansambel festivala, septet MD7, medijsko soočenje se je zgodilo
v povezavi glasbe in slike, saj sta pri dveh skladbah sodelovala dva vizualna oblikovalca, Jasna Spačal in Janez Meglič. Glavno vlogo je vendarle
imela glasba.
Poslanstvo ansambla MD7 je izvajanje zanj napisanih del. Umetniški vodja ansambla Pavel Mihelčič je občinstvu v premoru povedal, da
je število novitet doseglo številko 70, vsega spoštovanja vredno dejstvo. Mikavna zasedba flavte, klarineta, pozavne, tolkal, klavirja, viole
in violončela je sestavljena iz odličnih glasbenikov, ki se pod vodstvom
dirigenta Stevena Loya suvereno spopadajo z izzivi sodobne glasbe,
tako v ritmično zapletenih situacijah kot pri izvabljanju za instrumente
neobičajne zvoke. Vsak skladatelj se lahko nadeja res dobrih izvedb. Se
pa seveda ob tem pojavlja problem, v kolikšni meri dela skladateljev, ki
pišejo za ansambel MD7, resnično obogatijo repertoar komorne glasbe,
ali pa gre samo za proizvodnjo novih del, ki po nekaj izvedbah utonejo v
povprečju obrtniške solidnosti, vendar brez zadostne umetniške moči.
Na koncertu smo poslušali šest del, med njimi štiri novitete. Najprej se je predstavila mlada, še ne triindvajsetletna skladateljica Helena
Vidic s skladbo V brezovem gaju. V večinoma sproščeni, lirično oblikovani kompoziciji se kali skladateljičina osebna ustvarjalnost, ki tu in
tam še najde zglede v Šostakoviču, deloma pa tudi v rahlo revijalnih
barvah. Sledila je verjetno umetniško najbolj uspešna skladba večera, V
noči II tržaškega skladatelja Corrada Rojaca. Skladbo odlikujeta predvsem barvita, neoimpresionistična instrumentacija in tekoče, metrično

svobodno gibanje, čeprav včasih obe karakteristiki skladbe postaneta
preveč samozadostni. Podobne značilnosti so se pojavile tudi v obeh
naslednjih skladbah, Med prsti zven podobe slovenske skladateljice
Larise Vrhunc in Recitacije III japonske skladateljice Harue Kuneide.
V obeh skladbah se pojavljajo statični, harmonsko in barvno sijajni momenti, vendar pa se tu in tam opaža tudi zadrega, kako obdržati razvoj
oblike in napetosti skozi celoto. Larisa Vrhunc je izhajala iz postwebernovske fragmentarnosti, Harue Kuneida pa deloma iz domače tradicije.
Pavel Mihelčič seveda tudi ustvarjalno dela za ansambel MD7. Tokrat se je predstavil s starejšo skladbo iz leta 2005, z naslovom Film, seveda z video podlago. Sama glasba je zgolj razpoloženjske narave. Brez
videa, vendar zato še bolj programsko pa je bila oblikovana sklepna
skladba Teden v Ljubljani ameriškega skladatelja Daniela Perlonga.
Noviteta je sestavljena iz sedmih pozitivnih impresij, ki jih je skladatelj
doživljal ob obisku Slovenije. Glasba je tekoča in gladka, a brez zaželene umetniške globine. Tudi zvočne značilnosti posamezne impresije se
takoj izgubijo v omenjeni gladkosti, ne da bi nudile primeren kontrast.
Črt Sojar Voglar

Koncert ob 80-letnici rojstva Carlosa Kleiberja
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CARMINA BURANA V LITIJI

Športna dvorana Gimnazije Litija,
2. oktober 2010
Fotografija: Iztok Urbančič

V soboto, 2. oktobra, je bila v športni dvorani Gimnazije Litija sklepna
izvedba monumentalne kantate Carmina Burana Carla Orffa. Nastopili
so simfonični orkester Collegium musicum iz Potsdama, mešana zbora Viva Brežice in sv. Nikolaja iz Litije ter otroška zbora sv. Nikolaja in
osnovne šole Šmartno pri Litiji. Sodelovanje teh glasbenih skupin se je
začelo letos poleti, ko so s Carmino burano nastopili v Nemčiji, dan pred
litijsko izvedbo pa so gostovali v Krškem. Koncert je bil hkrati tudi posvetilo 80-letnici rojstva zdaj že pokojnega dirigenta Carlosa Kleiberja
in 20-letnici združitve Nemčije. Vsekakor je šlo za izjemen dogodek, kakršnega v Litiji skoraj ni, kar le dodatno upravičuje tale glasbenokritiški
zapis.
Carmina Burana je tehten zalogaj za vsak zbor in orkester. Zahteva dobro kondicijsko pripravljenost ter pravočasen odziv na ritmične
spremembe. Športna dvorana v primerjavi s kakšno koncertno dvorano
sicer ne more ponuditi tiste prave elementarnosti Orffove glasbe, zato
pa od izvajalcev zahteva dosti bolj tenkočuten pristop do zvočne celote
in prisluškovanje posameznih skupin. Energični mladi dirigent Andreas Knut je svojo nalogo opravil z odliko; uspešno je ohranjal zvočna
razmerja in spretno koordiniral orkester in zbore. Orkester Collegium
musicum, ki ni poklicno telo, ampak združuje ljubiteljske glasbenike, se

je potrudil maksimalno v okviru svojih sposobnosti. Občasno so tolkala
sicer ritmično zaostajala, rogovi pa so imeli več intonančnih problemov. Najbolje so se izkazala godala, pa tudi trobente in pozavne.
Zbori (pripravile so jih Helena Fojkar Zupančič, Simona Rožman
Strnad, Klavdija Zupančič in Selma Gradišek) so bila najkvalitetnejša
glasbena telesa večera. Intonacija je bila odlična, besedilo jasno podano, blesteli so zlasti svetlo zveneči soprani. Tudi pri moškem delu zbora je bilo čutiti veliko energije v podajanju vsebine, k sreči pevci niso
prestopili praga kričavosti. Nezanemarljiv delež solistov je bil različno
kvaliteten: suvereni in vedno dobro pripravljeni baritonist Jože Vidic
se je kljub trudu zaradi akustičnih zahtev dvorane včasih nekoliko preveč izgubil v zvočni masi. Sopranistka Urška Žižek je sicer intonančno
zanesljiva in glasovno prodornejša, vendar pa zaradi tega njen glas v
višjih legah postopoma izgublja subtilnost. Tenorist Andrej Debevec
je bil kot labod na ražnju dovolj prepričljiv.
Koncert je spremljala sijajno režirana osvetlitev, ki je dala izvedbi
dodaten multimedijski šarm. Tudi sicer je bila organizacija koncerta na
najvišji ravni, primerljiva s katerokoli prireditvijo na državnem nivoju v
Sloveniji, navdušeno občinstvo pa je v prepolno zasedeni dvorani orkester in pevce nagradilo s stoječimi ovacijami.
Črt Sojar Voglar

glasbena kritika

Premiera opere La bohème
Giacoma Puccinija
O sodobnem boemskem življenju
1. oktober 2010, Velika dvorana SNG Maribor
Mariborska uprizoritev znamenite ljubezenske zgodbe, umeščene v
svet revnih pariških umetnikov, je eden najbolj posrečenih in enovitih opernih dogodkov na domačih odrskih deskah zadnjih nekaj let.
Rezultat sodelovanja izkušenega dramskega režiserja Janusza Kice,
ki že petnajst let deluje po različnih slovenskih gledališčih, ter prekaljenega dirigenta Marka Letonje, ki trenutno deluje v tujini, je drzno
posodobljena in stilno dovršena postavitev, združena v en sam kos. Z
odstopom od konvencionalnosti resda preizkuša meje dojemanja strogih tradicionalistov, a hkrati utemeljeno ponuja moderen pristop pri
interpretaciji tega, najverjetneje najbolj pogosto izvajanega dela klasičnega opernega repertoarja.
Z odločitvijo, da je zgodba, zastavljena v štirih slikah (in običajno
uprizorjena v treh ali štirih dejanjih), gledalcu predstavljena kot s hitrimi scenskimi spremembami zaznamovana dvourna celota, je režiser
učinkovito izpostavil čutno melodramatični naboj, skrivajoč se v (že
skoraj sentimentalno) romantični liričnosti z impresionističnim pridihom, razgibano živahnih humorističnih prizorih ter realističnih prvinah. Takšna zasnova od dirigenta, orkestra in nastopajočih po glasbeni
plati zahteva večjo koncentracijo (ter kondicijo), hkrati pa hvaležno ponuja oprijemljiv glasbeno dramaturški razvoj in ansamblu po igralski
plati olajša vživljanje v vloge.
Za klasične operne pevce bi znala biti realizacija takšnega koncepta
težko dosegljiv zalogaj, ki pa sta ga režiser in dirigent pohvalno rešila
s presenetljivo mlad(ostn)o solistično zasedbo. Štirje boemi-umetniki,
prepuščeni neugodnim ekonomskim razmeram – pesnik Rodolfo, slikar Marcello, glasbenik Schaunard in filozof Colline –, so v interpretaciji
mladih solistov v skupnem seštevku pevsko navdušili, enakovredno
pa so se izkazali tudi po igralski plati. Če je bil baritonist Alexander
Knop s svojim manj izrazitim spodnjim registrom najšibkejši glasbeni
člen moške četvorke, mu je uspelo del celotnega vtisa kompenzirati
s posrečeno odrsko pojavnostjo. Njegov Schaunard je bil mladostno
razigran in šaljivo lahkoten. Nasprotno bi najstarejšega med njimi, tenorista Renza Zuliana, po igralski plati lahko označili kot najbolj zadržanega (z nakazanimi nastavki klasično toge operne drže), a mu je to
komaj opazno pomanjkljivost moč v trenutku odpustiti zaradi izrednih
glasovnih sposobnosti. Kultiviran tenorski glas se ponaša z izjemno
mehko barvo, izredno izenačenimi legami in prijetno zvenečimi višinami, ki gledalca preprosto očarajo. Njegova tehnična podkovanost, izkušenost ter pohvalna glasovna samozavest (pri kateri ni bilo niti kančka za tenorje tako značilnega »težaškega« napenjanja ali »petelinjega«
postavljanja) so botrovale zares mojstrski interpretaciji Rodolfovega
lika, ki se, zahvaljujoč Puccinijevi partituri, osveščenega poslušalca dotakne tudi po čustveni plati. Šestindvajsetletni srbski baritonist Marko Kalajanović, dobitnik druge nagrade mednarodnega tekmovanja
opernih pevcev Ondina Otta pred dvema letoma, je glasovno izredno
suvereno poustvaril primerno refleksivno zadržan lik slikarja Marcella,
enako pa se je kot malce bolj robustni Colline z obetavno mogočnim
glasom dokazal hrvaški basist Slavko Sekulić.
Izkazale so se tudi solistke. V Kanadi odraščajoča britanska sopranistka Jessica Muirhead je zaživela kot krhka, preprosta, sramežljiva
in zaradi slabih bivanjskih razmer bolehna šivilja Mimì, ki se zaljubi v
boemskega soseda. Njene sopranske odlike so primeren volumen in

všečno niansiranje, smisel za občuteno interpretacijo glasbenih fraz pa
je – tudi po zaslugi izjemnega dirigentovega posluha za soliste – prišel
do izraza še posebej v zaključnem prizoru umiranja. Glede na opisano
druščino je Andreja Zakonjšek Krt delovala, kakor da bi prišla iz povsem drugega sveta. Njena izstopajoča pojavnost, definirana s koketnim
spogledovanjem in teatralno razvajenostjo, je ustvarjala dinamičen
kontrast sentimentalnim ljubezenskim in eksistencialnim dilemam, kar
lahko razumemo kot načrtno (in vsebinsko utemeljeno) vzbujanje pozornosti z lahkotnejšim podtonom. Kot Musetta je svoj glavni nastop
z znano sopransko arijo Quando me'n vo' v drugi sliki izvedla tehnično
zanesljivo in primerno karakterno obarvano, v četrti sliki pa pohvalno
nakazala osebnostno transformacijo svojega lika v iskrenem sočutju in
globini.
Musettin partner, Alcindoro, ki ga spoznamo v prizoru vsesplošnega predbožičnega rajanja pri kavarni Momus, je bil po zaslugi markantnega in glasovno zelo primernega basista Sebastijana Čelofige eden
tistih hvaležnih stranskih likov, ki so v duhu najbolj radikalne »modernizacije« – ostarelega tečneža nadomešča mladostno samovšečni tajkun s sončnimi očali! – uspešno razgibali dogajanje, Emil Baronik pa
je rutinirano upodobil Benoîta. Pohvalno domiselna je transformacija
trgovca z igračami Parpignola (Tomaž Planinc) v sodobnega uličnega
preprodajalca »svetleče krame kitajskega porekla«, čut za domiselno,
tj. »globalno« obogatitev premočrtne ljubezenske zgodbe pa je režiser
potrdil tudi z občutkom za izpostavljanje detajlov in posameznikov v
zborovskih scenah (komični vložek kajenja kuharjev kitajske restavracije!).
Učinkoviti modernizaciji sta zvesto sledila scenografija in kostumografija. Prva, delo Marka Japlja, je v gesti že preizkušene minimalistične prostorske funkcionalnosti poskrbela za tekoče prehode pri menjavi
prizorišč. Resda vsak detajl ni bil enoumno jasen – v čem se skriva pomen afirmacije v obliki svetlečega napisa YES, za katerega se zdi, da želi
s svojim svetlobnim doprinosom smiselno oziroma vsebinsko dopolniti
dogajanje? – so pa posamezni elementi (domovanje v postmodernem
»hladnem« prostoru, velika abstraktna slika, krožni bar, ogromni fotografski portreti boemske četverice ter poulični »smetar« na čistilnem
vozilu) ustvarjali aktualno kohezivnost nič kaj oddaljene sedanjosti z
opernim libretom s konca devetnajstega stoletja. Temu primerno so,
brez motečih kontrastov med »revnim« umetniškim videzom, sejemsko
barvitostjo in Musettino »razkošnostjo«, posodobljeno delovali tudi kostumi Lea Kulaša.
Dirigent Marko Letonja je orkester, ki si je sicer dovolil nekaj površnosti (ritmično obotavljajoči prvi takti, kvintni pasusi trobil v drugi
sliki), vodil odlično predvsem v uravnoteženem sledenju mehki puccinijevski liričnosti in solističnemu doživljanju. Otroškemu zboru je zaradi
razgibanega scenskega dogajanja moč odpustiti posamezna razhajanja, pri profesionalnem opernem zboru pa je bilo kljub celostno solidnemu doprinosu na posameznih mestih glede na številčnost pričakovati udarnejši zven in večjo vokalno prezenco pri vstopih.
Ob bok omenjenemu stiku z dandanašnjim globaliziranem okoljem
velja za konec pohvaliti še obrobne (ne)namenske vsebinske asociacije,
kot sta recimo Schaunardovo poigravanje s toaletnim papirjem ob verzih, nanašajočih se na kralja, ministra oziroma državo, ali pa frazo »Mlekarice so že tu«, ki jih je carinski uradnik (Bojan Hinteregger) – povsem
naključno? – namenil ob zidu naslanjajočim se »prodajalkam ljubezni«
ob sončnem svitu v začetku tretje slike.
Damijan Vinter
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urbani lajf

Wanda & Nova deViator

Frozen images/Zamrznjene podobe
MKSMC Koper, 2. september 2010
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Kar berete, je zamrznjena podoba Zamrznjenih podob, fotokopija spomina – fotokopija
fotokopije torej –, črke, ki se pred vami skušajo urejati v sekvence smislov, pa rezultat
mojega telesa (prstov) na tipkovnici prenosnika na hladnem jesenskem balkonu … rezultat
fotokopirnega stroja, xeroxa. Po mesecu in
sedmih dneh od audio-video-dance-variete
šova podobe ostajajo … nočejo pasti, kakor
fantazme ki, ko padejo, razbijejo bistvo neke
resnice, pa čeprav so same predpogoj te
resničnosti. Wanda & Nova deViator sta (če bi
želel bolj natančno opisati učinek na odru, bi
moral napisati »so«), nič hudega slutečemu
poslušalstvu, ponudila izjemno sekvenco
podob, fragmentov glasov, gibov in tekstov,
ki pervertirajo poglede, razjedajo imaginarije,
kontekstualizirajo paranojo in aktualizirajo
piratsko seksualnost.
V ospredju so telesa, ki jih »snap-shot«
fotoaparat (homologno s »cum shot«) špricne
na platno, kjer dobivajo nove dimenzije, nove
barve in drugačna obličja. Vodilo je gender,
t. i. družbeni spol, ki v zadnjih dvajsetih letih
fascinira raziskovalke in raziskovalce od antropologije do filozofije. Civilizacija, katere del
smo, je predolgo (tako pravijo) zanemarjala
telo, telesnost. Morda lahko za to okrivimo
Hegla in njegovega duha, »duh je kost«,
generator in plagiator, telesa pa posnetki,
simulakri, nevredni našega zanimanja. Z
utelešenjem pa je na oder stopilo drugačno
razumevanje. Gibi, tudi tisti najmanjši, znaki

neke univerzalne nevroze, pogoja človeštva
kot simbolnega bitja (po Freudu), stopijo v
ospredje in pridobijo vedno več veljave, od
teorije do prakse.
Nismo razlaščeni kosi mesa kakor tudi
nismo čista esenca duha, temveč kompleksna vrzel, ki skuša zapolniti samo sebe, ki
zgolj ne misli, temveč tudi – in predvsem –
čuti: »Misliti ne tolaži in ne osrečuje« odgovarja Foucault kartezijanskemu cogito ergo
sum. Toda tudi to ni – kot zgleda – zadosten
pogoj za emancipacijo, saj je telesa – kaj ste
pa mislili? – možno tudi konstruirati, komodificirati in konzumirati (mljac). Na tej točki,
žal, padejo tudi umetniški poskusi redefinicije telesnosti, saj jim ostane le eklektično
preigravanje kulturnih vzorcev (neke vrste
punk) in ustvarjanje novih pomenov (neke
vrste poiesis), ki bodo nekega dne komodificirani in konzumirani.
Hiperseksualizacija, pornofikacija, fetišizacija in potrošništvo, premešani, zaustavljeni, ponovno pognani in redefinirani,
stopljeni s surovo elektroniko, kitarskimi
zvoki, hrupom in efektiranimi vokali. Postave na kolenih, na platnu, na odru, na stolu.
Gibi mišic na golih telesih, usta ki ostajajo
nema, zvok, ki prihaja od nekod »zadaj«.
Teorija v akciji, teorija s spermo, potom in
modrimi lasmi. Zamrznjene podobe je nekaj,
kar bi morali uvesti v šolah kot del učnih
vsebin, kot »Uvod v popularno kulturo 1«,
kakor se je izrazil Borut po koncertu.
Tomaž Gregorc

Naj kar takoj napišem, da s to temo nočem dognati pravega recepta za ravnovesje med čutenjem in tehniko. Tega ne
more nihče. Ali drži Ligetijeva misel o nevarnosti akademizma? Nekateri so mnenja, da to danes ni več samo nevarnost,
ampak da je že veliko skladateljev padlo
v ta način skladanja. Spet drugi, da je
to usoda vseh revolucionarjev, usoda
velikih imen skladateljskega sveta, ki so
svoje izvirne tehnike razvili v petdesetih
in šestdesetih letih. Nevarnost, o kateri
govorimo, je namreč ta, da bi skladatelji
pozabili na tisto čustveno stran skladanja, na tisti (pod)zavestni subjektivni
glas. Obstajata dva obraza. Prvi je tisti,
ki je skladatelju dan z rojstvom in se mu
reče talent, drugega pa lahko dobi oziroma razvije le s konstantnim delom in
učenjem: gre potemtakem za nekakšno
dialektiko med umom in srcem nasproti
trdemu delu in inspiraciji. Neustavljiva
je želja po odkrivanju pravil, ampak ta
ne bi smela biti ovira, marveč »zdravilni«
regulator. Morala bi omogočiti združitev
najvišje stopnje strogosti s skladateljevo
največjo svobodo. Pripravljenost žrtvovanja dobre ideje na račun tehnične
legitimnosti (in obratno) je del skladateljevega vsakdana. Kajti nič ni slabše od
skrajnosti. Pa naj bo to enolična skladba,
napisana samo z razumom, ki zgleda
dobro le na papirju in pri analizi, ali pa
samo čustveno prepuščanje idejam brez
kakršnekoli misli o glasbeni formi in njeni strukturi. Na eni strani je treba težiti k
zbranosti in redu, po drugi pa k svobodi
in neoviranosti.

Med obliko …
Glasba se izraža skozi formo in obliko. Veliko
pomembnih skladateljev je tega mnenja. Pri
umu gre za človeški ratio, ki nas sili, da vsemu
iščemo vzroke in vsakemu zakaj določimo
njegov zato. Gre za muzikološko analizo. Ta
je seveda dobra! Navidez je objektivnejša, saj
lahko gleda na glasbo s popolnoma drugega
vidika kot skladatelj. Analize opisujejo, kako
je skladba zgrajena, preštevajo njene dele,
ugotavljajo, kako je skladatelj uporabil in
razporedil zvočno gradivo … Za analizo je
vidna le slika na papirju in njena vsebina v
dveh dimenzijah, vendar težko ali pa sploh
ne more pogledati globlje: pogledati v misli
skladatelja, v zgodbo in antropološki kontekst … Ne more povedati tistega bistvenega,
kaj skladba je, kaj je skladatelj pri skladbi
doživljal, kakšna globlja spoznanja so ga pri
delu vodila, ne o razpoloženju, volji, upanju,
veri, željah … »Z analizo je mogoče dokazati
le smiselnost in smotrnost glasbe, vendar ne
njene substance, glasbene duše,« pravi slovenski skladatelj Lojze Lebič. Vendar je nekaj
paradoksa v tem, da bi moralo biti navkljub
kritikam glede prej omenjenega akademizma
pri izobraževanju mladih skladateljev več
poudarka na sami tehniki skladanja. Kajti
iskreno rečeno, je to edina kompozicija, ki jo

neukrotljiva misel
II. ZVOČNI PREPIHI:
SEIJIRO MURAYAMA, N’TOKO DUET
Sokolski dom Novo mesto, 24. julij 2010, ob 20.00

Med poslušanjem uma ali srca
lahko profesor nauči študenta. Ne more ga
naučiti pisanja lepih melodij (razen seveda
tiste »klasicistične lepote«, ki jo dejansko
definirajo samo harmonično-melodična
pravila), ne more ga naučiti svojega ritma, ne
more ga naučiti, ali se c1 ton sliši bolje kot d1
– vse te stvari mora poiskati skladatelj sam in
so mu dane. Lahko pa ga seveda nauči, kako
upravljati z materialom, kako izliti svoje ideje
v kompozicijsko in tehnično neoporečno
skladbo. Treba si je izostriti notranji sluh in
pridobiti zmožnost, kako te slišane zvočne
pojave prenesti v znakovne simbole. Brez
rokodelske tehnike, brez tistega kako (oblike)
je tudi najboljša misel izgubljena. Moramo pa
se zavedati, da učenec ni učiteljevo ogledalo,
saj ima svojo osebnost in svoj slog, ki ga mora
učitelj negovati ter ga poleg tehnik učiti tudi
raziskovanja ter iskanja svoje kompozicije.

… vsebino …
Tisto drugo, ki ga po eni strani skladatelj ima
ali nima, po drugi strani pa tudi odloča o
usodi uspešne ali neuspešne karierne poti,
je njegova glasbena miselnost, čustvenost in
edinstvenost. Tisti abstraktni in subjektivni
skladateljski svet, ki je znan samo njemu. Tega
se ne da naučiti, razen če štejemo pod učenje
konstantno iskanje svojega lastnega skladateljskega jezika. Je pa res, da ta čustvena
in duhovna skladateljska stran ni plod samo
njegovega lastnega instinkta, ampak je rezultanta vzgoje, zgodovine, okolja in tudi lastne
inovativnosti – vendar je te inovativnosti skoraj zanemarljivo malo, tisto izvirno, kar naj bi
bilo plod skladatelja samega, je le plod njegove kreativnosti, kako povezati vse te naštete
vplive v smiselno in novo obliko. Nova ideja
ne more nastati brez stare. Vendar se tukaj
spotaknemo ob nov problem, ki stoji nasproti
akademizmu: skladanje izključno iz občutka
»to mi paše«. Veliko skladateljev pravi, da ne
dajo nič na to. Kar pa tudi ni v redu. Odličen
skladatelj potrebuje dobro ravnovesje med
razmišljanjem in čutenjem. Res je, da ne moreš pisati izključno z občutkom, kar se »lepo
ali dobro sliši«, pač pa moraš vse to podpreti
s kompozicijskimi vrlinami različnih tehnik.
Za inštrumentaliste-komponiste je seveda

nevarno, da zavijejo v skrajnost, ko pišejo
le, kar se jim lepo sliši med igranjem. S tem
seveda nekaj izgubijo na kvaliteti in neoporečnosti kompozicije, pridobijo pa seveda pri
iskanju novih možnosti melodij, logike, tonov
in njihovega smisla, ki prihajajo izključno iz
skladateljeve duše; kajti te svetove skladateljevih čustev je mogoče doseči izključno iz
prve roke oziroma z igranjem inštrumenta.
To je zelo pomembno tudi za izvajalce tvojih
skladb. Če violinist napiše skladbo, bodisi
tonalno ali atonalno, in neznansko uživa, ko
jo igra, je velika verjetnost, da bodo tudi glasbeniki z veseljem sprejeli delo. Vsaka od obeh
opisanih vrst skladanja ima dobro in slab plat.
Ekstremno in seveda s pretiravanjem rečeno:
biti inovativen in nečloveški ali biti človeški
in neinovativen (z vsemi možnimi vmesnimi
permutacijami)? Recept za pravo ravnovesje
naj si vsak skladatelj z leti in izkušnjami napiše sam, vendar naj bo to razmerje kar se da
enako.

… do trdega dela – ali
inspiracije?
Kaj je prava pot? Da dobi Naj skladatelj čaka
inspiracijo, navdih, tisto svetlo idejo, ki se
porodi v njem in nato začne to idejo obdelovati? Ali naj se skladatelj najprej odloči, kaj
bo napisal, se usede za papir, začne skladati
in pri tem pride do nekega navdiha, neke
čarobne sile, ki narekuje tempo skladbe in
vleče ideje dalje? Vedno sem bil prepričan, da
je pri meni na začetku inspiracija. Vendar sem
bolj kot sem razmišljal, dobival občutek, da
je tam ni. Predstava o inspiraciji kot »ljubezni
na prvi pogled« je po mojem nekoliko napačna. Ogromno je znanih del (kot so Mozartov
Requiem in opere, Beethovnove skladbe itn.),
ki so nastala po naročilu in ne zaradi spontane inspiracije. Zelo mi ugaja stavek, ki ga
je o navdihu povedal skladatelj Lojze Lebič:
»Označba navdiha je trenutek v ustvarjalnem
procesu, ko se iz številnih slepih možnosti
uveljavijo – nas navdihnejo – tiste, ki najbolj
ustrezajo našim željam v zvezi z nastajajočim delom.« Vendar je potem potrebno še
ogromno trdega dela, da po navdihu napišeš

odlično delo. Če sem prej trdil, da je potrebno
najti enakovredno razmerje med čustvi in miselnostjo, pa sem prepričan, da igra pri navdihu enako pomembno trdo delo. Dobremu
skladatelju se prej ali slej inspiracija porodi.
Vendar v večini primerov le s trdim delom. Vsi
veliki skladatelji so bili veliki garači, nihče ni
samo sedel in čakal, da bi ga doletel navdih.
Bolj kot skladba zveni naravno in tekoče ali v
popolnih razmerjih, bolj je ponavadi takšno
delo rezultat dolgotrajnega popravljanja,
predelovanja in preverjanja. Je pa res, da
potrebuje skladatelj tudi ustvarjalno energijo
oziroma ustvarjalno razpoloženje, ki pa ga,
prepričan sem, ne ustvarjamo sami, čeprav je
skladatelj skozi delo in izkušnje vedno manj
odvisen od ustvarjalnih razpoloženj. Taka razpoloženja si je mogoče priklicati tudi na silo
in vsak dober skladatelj bi moral biti zmožen
kadarkoli napisati skladbo. Kljub temu da
pripisujem tako velik pomen delu, navdihu pa
tako malo zaslug, priznavam, da je velikokrat
tisti majhen delež navdiha, ki porodi majceno
glasbeno idejo, zaslužen, da neka skladba
postane mojstrovina. In potem naj študent ne
bo zmeden!
Nejc Kuhar

Nejc Kuhar je kitarist in skladatelj klasične
glasbe, trenutno pa je na magistrskem študiju
(tako kitare kot kompozicije) na dveh dunajskih univerzah za glasbo. Je tudi član Prokofiev Guitar Dua. Pri kompoziciji mu veliko strast
predstavlja kompozicija za kitaro solo, čeprav
se rad oddalji od svojega inštrumenta in poseže po celotnem glasbenem instrumentariju.
Za sabo ima že kar nekaj prvih nagrad, drugih
priznanj ter kritik doma in v tujini (bodisi kot
kitarist ali skladatelj), njegove skladbe so izdale italijanska založbi Berben, kanadska založba d'OZ ter angleški Recital Music. V začetku
leta 2011 pa bo v Založbi kaset in plošč RTV
Slovenija izdan njegov prvi skladateljski cede,
ki nastaja v sodelovanju s kitaristom Makom
Grgićem in ostalimi mladimi glasbeniki. Več o
njegovem ustvarjalnem delu pa si lahko pogledate na strani www.nejckuhar.com.
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Oktobra je v Ljubljani sedmič v zadnjih
23. letih nastopil svetovno znan in
priznan glasbenik – mislim seveda
na Nicka Cavea, ki Slovenijo le redko
izpusti iz svojih turnej, nas pa je tokrat
obiskal z zasedbo Grinderman. Avstralski posebnež je glasbeno pot začel
na svojem kontinentu v skupini Boys
Next Door, nadaljeval v kultnih The
Birthday Party, oziroma še kultnejših
The Bad Seeds. S slednjimi je dosegel
svetovno prepoznavnost in skoraj
fanatično privrženost poslušalcev s
celega sveta. Melanholično odsotna,
a polna glasba, prežeta s Caveovimi
globokimi besedili o ljubezni, bogu in
medčloveških razmerjih, se je udejanjila na štirinajstih studijskih albumih
in neštetih koncertih, kjer so skupina
in poslušalci postali eno. Nick Cave
tokrat prihaja v goste z novo-staro
glasbeno skupino z imenom Grinderman. V njej godejo poleg Cavea še trije
člani skupine The Bad Seeds, vsi skupaj
pa so si za ustvarjalni izziv izbrali izhodišče biti drugačen in biti nepredvidljiv.
In kako jim to uspeva?

sprašujemo, kako smo pri posamezni pesmi
prišli do lirike in končne podobe. Nekatere pesmi so nastale v kreativnem krču, nekatere po
celem dnevu igranja in glasbenega sobivanja
štirih glasbenikov, ki se odlično poznajo. Nihče
pa si jih ni zapisoval, tako da jih na neki način
na novo odkrivamo. To je nujno potrebno, če
hočemo, da pesem tudi v živo zveni polno in
prepričljivo, to je tudi naš izziv; zato skrb, da bi
trpela naša ustvarjalnost, odpade.

Dobro jutro, kličemo vas v Myhotel, ki je v
angleškem kraju Brighton. Kaj počenjate
tam?
Nič kaj preveč ne počenjamo. Pravkar ste nas
zmotili s tem intervjujem, drugače pa pridno
vadimo za novo turnejo. Mestece Brighton
si tradicionalno izbiramo že leta, ker so tukaj
idealni pogoji za glasbenika.

Grinderman je glasbena skupina, ki je
nastala z improvizacijo. V bistvu gre za
štiri člane skupine The Bad Seeds, ki se
poznate celo večnost. Kako ste se odločili,
da se razcepite od matične skupine in se
prelevite v Grinderman?
Mi smo in bomo ostali The Bad Seeds. No, z
Grinderman pa je bilo tako, da smo bili mi
trije spremljevalna skupina Nicka Cavea, ko
se je Nick odločil, da se bo na turnejo podal
kot solo izvajalec. Ideja je bila, da bi ljudem
pripravili intimno druženje z Nickom Caveom,
klavirjem in pesmimi iz obdobja The Bad
Seeds. Od začetka je bilo tako, mi pa smo
služili kot nekakšno glasbeno ozadje. Zadeve
pa so se popolnoma naravno in spontano
začele razvijati po svoje in iz koncerta v koncert smo postajali glasnejši in udarnejši. Od
prvotno zasnovanega intimnega druženja ni
ostalo veliko, saj smo pesmi skozi živi nastop
glasbeno preoblikovali, zvočno nadgrajevali,
razstavljali in sestavljali. Nekaterim je bilo
to všeč, nekateri pa so želeli vračilo denarja
od vstopnic. Delno jih razumem, saj smo jim
namesto mirnega večera dobesedno iztrgali

Ti pogoji pa so?
Svež morski zrak, stare zgradbe, mir. Sem je
vedno lepo priti. Najamemo si vedno isto
sobo, v kateri tičimo cel dan in vadimo repertoar za prihajajočo turnejo.
Ali ni tako, da lahko zaradi ponavljanja
enih in istih vzorcev trpi glasbenikova
ustvarjalnost in širina?
Kaj pa vem. Zgodba skupine Grinderman je
precej drugačna od ostalih glasbenih zgodb.
Začela se je namreč z eno samo improvizacijo.
Ko v ustvarjalnem procesu začnemo s pesmijo, pravzaprav nikoli ne vemo, kako se bo
končala. Naš drugi album je izšel pred kratkim,
snemali pa smo ga dobro leto. Zdaj ko študiramo pesmi za igranje v živo, se v glavnem

Sliši se kot težko delo, glede na to, da
pesmi odkrivate na novo, torej, da na neki
način brskate po sebi …
Veste, kako je. Kadarkoli kdo reče, da nam je
glasbenikom težko, vedno odgovorim, da je
to žalitev do ljudi, ki hodijo v službo. Tukaj
smo namreč zato, ker hočemo biti. Z glasbo
se ukvarjamo, ker to pač hočemo početi. To
ne pomeni, da našega dela ne opravljamo zavzeto, predano ter včasih tudi dneve in noči.
Ampak to še vedno ni težko delo. Glasbeniki
smo tudi zaradi naše strasti po glasbi, in od
kod ta strast izvira, niti ni pomembno. Za
inštrument lahko poprimeš zato, da bi prišel
do deklet, lahko si za kitaro poprijel slučajno,
lahko pa tudi, da bi svetu kaj povedal in z
ljudmi delil svoj ustvarjalni naboj. A ta strast
te sčasoma prevzame in postane osnovno
vodilo v tvojem življenju. Vodilo, ki gre čez vse
razumske okvirje in meje. Glasba postane del
tebe, kot zrak, ki ga dihaš, oziroma voda, ki jo
piješ. Takšne stvari pa ne morejo postati težko
delo. Sploh če jih počneš s strastjo.

srca z eksplozijo hrupa in improvizacije. Kmalu smo spoznali, da presegamo Nickove solo
ideje in da smo skozi to naše početje našli
zvok, ki je bil precej drugačen od tistega z The
Bad Seeds. Čeprav gre za iste ljudi. To je v nas
zbudilo radovednost, v smislu, kaj bi na podlagi novega zvoka oblikovali tudi nove pesmi.
In odšli smo v studio.
Legenda pravi, da zgolj z nekaj idejami …
Res je. Nick je imel zapisanih nekaj idej, oziroma le eno frazo, če smo natančni. Glasbeno
pa smo imeli nekaj kitarskih riffov in željo početi stvari na način, kot jih počnemo, če smo v
skupini The Bad Seeds. Torej Nick ni smel peti
o bogu in ljubezni, mi pa smo nadgrajevali
zvok, ki smo ga našli. Sledilo je pet dni igranja
in improviziranja. To je bila osnova za prvi
album skupine Grinderman. In tako smo se
lotili tudi našega drugega albuma, ki je izšel
pred dnevi. Čeprav smo tega drugega posneli
malce manj skrajno. To pomeni, da Nick poje
o bogu in ljubezni. Je pa ta drugi album povsem drugačen od česarkoli, kar smo do sedaj
počeli. Je tudi precej drugačen od vsega, kar
je trenutno na sceni. V to sem prepričan.
Dejali ste, da ste pred turnejo. Se poleg
intenzivne vadbe na vnovično pot okoli
sveta pripravljate še kako drugače?
Niti ne. To je življenje, ki smo ga hoteli, in
življenje, ki ga živimo desetletja. Odhod na
turnejo za nas ne pomeni nekega odmika od
dnevne rutine niti odrekanja vsakdanu. Turneje so naš vsakdan in zato ne potrebujemo
neke psihične in fizične priprave. Tako kot
glasbo ustvarjamo, hodimo v studio, dajemo
intervjuje in podobno, tako gremo tudi na
turneje. Navajeni smo potovati in če tega ne
bi bilo, bi to definitivno pogrešali.
Na turnejah z Grinderman redko igrate
pesmi od Bed Seeds. Ali se ne bojite, da
boste razočarali ljudi, ki od vas pričakujejo
tudi pesmi, ki so jim zlezle pod kožo?
Ne, tega se ne bojimo. Najprej smo s pesmimi
morali izpolniti svoja pričakovanja. Z njimi
smo morali doseči norme, v smislu, da smo
s posnetim srečni in zadovoljni. Verjemite,
pesmi skupine Grinderman so dovršene,
polne in kompleksne. Nicka Cavea in njegove
glasbene kolege boste spoznali skozi novo
dimenzijo, kar je definitivno bolj zanimivo, kakor če bi še enkrat odigrali pesmi, ki ste jih že
slišali. Zavedamo se, da s tem odnosom tudi
malce tvegamo, ampak to delamo zavestno
in smo pripravljeni na posledice.
Žiga Gombač

Mamma mia!

kalejdoskop

Železni repertoar in spogledovanje s filmi

Pregled muzikalov na londonskem West-Endu
Londonski West-End še vedno uspešno kljubuje newyorškemu Broadwayu, čeprav je moč opaziti prevzemanje sodobnih komercialnih trendov, pod okriljem katerih klasične muzikale zamenjujejo novodobne
priredbe filmskih uspešnic v razponu od sveže domiselnih in zares dobrih do površno cenenih in kajpada takih, ki se jih hitro pozabi. Resda
na številnih odrih, posejanih v strogem centru britanske prestolnice, še
vedno najdemo kar nekaj zimzelenih muzikalov s častitljivo starostjo
(in potrjeno kvalitativno vrednostjo), a njihovo število se je v zadnjem
času občutno zmanjšalo.

Webber spisal nadaljevanje Fantoma
Že precej časa nazaj so recimo »ugasnile« legendarne Webbrove Mačke
(Cats), še vedno pa lahko uživate v Krvnih bratih (The Blood Brothers)
Willyja Russella, tragični glasbeni drami o dvojčkih, ki ju ob rojstvu nevede ločijo in v gledališču Phoenix domuje že od leta 1988. Za ljubitelje
preverjenega so tu še Chicago, Briljantina (Grease), Lasje (Hair) in seveda večni Fantom iz opere (The Phantom of the Opera), ki je v gledališču
Njenega veličanstva (Her Majesty's) dočakal že petindvajseto sezono.
ere
op
iz
om
nt
Fa
Ko že omenjamo Andrewa Lloyda Webbra, ki je najbolj pompozno zaznamoval
dogajanja na področju muzikala v zadnjih treh desetletjih minulega stoletja,
dodajmo, da se je dvainšestdesetletni
gospod odločil spisati nadaljevanje
zgodbe o zamaskiranem učitelju glasbe in njegovem »glasbenem angelu«. V
gledališču Adelphi tako od letošnjega
februarja živi nov muzikal z naslovom
Ljubezen nikoli ne umre (Love Never
Dies), v njem pa srečamo Christine
po desetih letih, ko s soprogom Raoulom in sinom Gustavom prispe v
New York na povabilo anonimnega
impresarija. Če koga zanima fantomova zgodba v novi preobleki, ne
sme predolgo čakati, saj je večina
novejših Webbrovih del kaj hitro utonila v pozabo. To je doletelo Damo v belem (Woman in White), preširoko zastavljeno zgodbo o
skrbno skritih zlorabah sredi viktorijanskega podeželja, in glasbo, ki ji
manjka navdiha ter mestoma že moteče spominja na Bulvar somraka;
pa Whistle Down The Wind, Aspects of Love in The Beautiful Game.
Med tistimi stvaritvami, ki še vedno kljubujejo zobu časa, jih je kar nekaj zamenjalo dolgoletna domovanja in se preselilo v manjša gledališča. Tako se je pred petimi leti iz (že skorajda s francoskim pridihom)
ovenčanega Palace Theatra, ki je s skoraj 1500 sedeži eno največjih
starih londonskih gledališč, v tretjino manjši Queen's Theatre preselil
kultni muzikal Nesrečniki (Les Miserables), ki ga uprizarjajo že petindvajseto leto.

Navdih filmskih uspešnic
Značilnost druge večje skupine londonskih uprizoritev, ki z glasbo in
plesom vabijo gledalce, je iskanje navdiha v filmih in si jo lahko raz-

lagamo vsaj na dva načina. Prvič kot pomanjkanje izvirnih glasbenih
del, drugič pa kot očitno komercializacijo, saj odrska uprizoritev filmske uspešnice zagotavlja zanimanje širšega občinstva brez pretiranega
vložka v reklamo. Posledice so izguba izvirnosti in unikatnega naboja,
ki jo zahteva priredba za drug medij, saj le redka filmska zgodba izzveni
prepričljivo v tehnično revnejših pogojih pred živim občinstvom. Vprašljiva pa je tudi kvaliteta, saj se tovrstne gledališke inačice običajno niti
ne trudijo ponuditi kaj več kot le hitro prebavljivo zabavo brez umetniških »presežkov«.
Tako so z londonskih desk sorazmerno hitro – in upravičeno – izginili
nerodni slačifantje v gledališki priredbi uspešne britanske komedije Do
nazga (The Full Monty); poskus parodije na zloglasni pogovorni TV-šov
Jerryja Springerja – The Opera; zimzelene Moje pesmi, moje sanje
(The Sound of Music), ki so bile posebne pozornosti deležne predvsem
zaradi tega, ker so eno glavnih vlog namenili zmagovalki resničnostnega šova; ter plesno obarvani Lak za lase (Hairspray).
To poletje najbolj popularnima stvaritvama lahko nekoliko daljšo življenjsko dobo napovemo komično revijalnemu muzikalu Nune pojejo
(Sister Act), medtem ko Blondinki s Harvarda (Legally Blonde), avtentično predelani »roza« zgodbi o svetlolasem dekletu, ki želi s študijem
prava na prestižnem Harvardu ponovno osvojiti bivšega fanta, poznavalci napovedujejo največ tri sezone. Kljub pretežno ženskemu občinstvu, ki je ob podoživljanju usode »po krivem« podcenjevane blondinke
praviloma navdušeno in ga povsem zadovoljijo lahkotno všečna glasba
in tekst Laurencea O'Keefea in Nella Benjamina, kičasta scena ter nič več
kot soliden pevski, igralski in plesni doprinos nastopajočih.
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Nekaterim je uspelo
Na srečo obstaja nekaj izjem, ki vsaj delno zanikajo tezo o preveč površnih in glasbeno scenskih postavitvah nizke kakovosti filmskih predlog.
Levji kralj (The Lion King) je vreden ogleda zaradi vizualne dimenzije,
obenem pa ne smemo pozabiti, da se Disneyjeve animirane uspešnice
načeloma ponašajo s kvalitetno ambientalno filmsko glasbo in izvirnim
naborom pesmi, ki so kot nalašč za glasbeno gledališko priredbo. Tako
zgodba o mladem levjem prestolonasledniku – oziroma znamenitem
»krogu življenja« – s svojo barvitostjo, temelječo na zares domiselnih
kostumih, že nekaj časa povsem upravičeno navdušuje predvsem mlajši del občinstva.
Z dobršno mero drugačnosti in duhovitosti izstopa Priscilla, kraljica
puščave (Priscilla, Queen of the Desert). Kot domiselna glasbeno plesna priredba istoimenske filmske uspešnice, pred petnajstimi leti nagrajene z oskarjem za kostumografijo, je zaživela v gledališki hiši Palace. Predstava ohranja vse prvine zabavne zgodbe o trojici ekscentričnih
umetnikov (ali vsaj zabavljačev), ki se s prirejenim avtobusom odpravijo
na pot po avstralski puščavi, da bi – preoblečeni v ženske! – nastopili v
glasbenem šovu v tamkajšnjem letovišču. Srečanje s preprostimi podeželani, ki načeloma ne kažejo pretiranega navdušenja ali radodarnega
razumevanja nad njihovo drugačnostjo, tehnične težave z avtobusom,
povoženi kenguruji (in telebajski!) je samo nekaj biserov na tej nenavadni avtobusni odisejadi, namenjeni gledalcem vseh starosti (in spolov).
V ponos transformaciji od filmskega traku do odrskih luči je tudi Billy
Elliot, prvovrstna glasbena drama, ki se ponaša z neverjetno energijo,
izpiljenostjo in, kar je najpomembnejše, iskreno prepričljivostjo. Zgodbo o dečku, ki odrašča v majhnem angleškem rudarskem mestecu sredi

Legally Blonde

Billie Eliot

socialne bede, je na oder postavil Stephen Daldry, režiser istoimenskega filma. Posamezne pesmi, za katere je glasbo spisal Elton John, tekst
pa Lee Hall, tekoče povezujejo posamezne prizore ali pa kot epicenter
dogajanja dopolnjujejo dramaturško vzdušje in gledalca popeljejo od
smeha do solz. Režija je tako rekoč popolna, scena kljub široki gibljivosti
služi zgolj kot podpora dogajanju in se samovšečno ne razkazuje, koreografija je sanjsko dopolnjujoča, tako solisti kot zbor pa so nadarjeni,
disciplinirani in z vsem bitjem predani vlogam – tudi resnično nadarjeni
dvanajstletniki, ki povsem suvereno upodabljajo naslovnega junaka.
Težko je verjeti, da lahko razkošnih efektov naveličano in čutenja oropano občinstvo dandanes kaj gane, a Billyju Elliotu uspeva prav to.

Novosti prihodnjega leta
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Seveda pa tudi westendovske produkcije zvesto sledijo hollywoodski
reciklaži. Tako še vedno živi Umazani ples (Dirty Dancing), s septembrom se je za svoj košček pozornosti pričel potegovati muzikal Flashdance, februarja pa mu bo sledil Čarovnik iz Oza (The Wizard of Oz)
Harolda Arlena in E. Y. Harburga, ki ga je z dodatno glasbo in besedili
opremil prekaljen tandem Webber/Rice. Skoraj sočasno s premiero
nove filmske verzije, predvidene za april prihodnjega leta, pa naj bi po
petih letih ponovno zaživel Footloose.
Seveda pa sta za prihodnje poletje napovedani še dve novosti: svetovno
premiero naj bi doživel Duh (The Ghost), ganljiva romanca med umrlim
Patrickom Swayzejem in Demi Moore (z nepozabnim komičnim podtonom po zaslugi zabavne izganjalke duhov v podobi Whoopi Goldberg),
evropsko premiero po solidnem broadwayskem uspehu izpred dveh let
pa Shrek. Pri prvem je scenarij in besedila spisal Bruce Joel Rubin, glasbo Dave Stewart in Glen Ballard, pri drugem pa sta moči združila David
Lindsay Abaire in Jeanine Tesori.

Da ne bi bili zavedeni …
Omeniti velja tudi nekaj izstopajočih del, pri katerih bi površen poznavalec prehitro domneval, da sodijo v zgoraj opisano kategorijo. Čeprav
jih večina gledalce pozna po zaslugi filmskih priredb, so Briljantina
(Grease), Oliver! in Mamma Mia! nastali kot izvirni muzikali in jih je
Hollywood kasneje uspešno unovčil na filmskem platnu.
Dinamična plesna romanca, ki je proslavila Johna Travolto in Olivio
Newton John, je bila spisana že leta 1971, na West-Endu pa so jo uspešno obnovili že v devetdesetih in ponovno pred tremi leti (to verzijo je
moč še vedno videti v gledališču Piccadilly). Še daljšo zgodovino ima
ganljiva zgodba devetletne sirote in neprostovoljnega uličnega zmikavta Oliverja (Twista), ki ga je londonsko občinstvo prvič ugledalo z
začetku šestdesetih. Sledila je uspešna filmska verzija iz leta 1968, od
januarja lani pa je v režiji Ruperta Goolda in priznanega sodobnega koreografa Matthewa Bourna zaživel v gledališču Royal Drury Lane, kjer je
v devetdesetih kraljeval odmevni Miss Saigon, do predlani pa za krajši
čas zabavna Producenta (The Producers).

Najbolj izstopajoč (in iskan) pa je gotovo v začetku tega sklopa omenjeni revijalni kolaž glasbe legendarne švedske skupine Abba v režiji
Phyllide Lloyd, ki razveseljuje v gledališču Prince of Wales. Priljubljene
skladbe, ki jih je v prisrčno domiselno zgodbo o predporočnih zapletih
na enem izmed grških otokov »zavila« Catherine Johnson, seveda po
uspehu (revnejše) filmske verzije z Meryl Streep in Pierceom Brosnanom svojega zagona niso izgubile tudi po desetih letih.

Dobri, novi, popularni
Ko smo že omenili uspešno predelavo priljubljenih skladb znane skupine, velja izpostaviti sorazmerno mlad muzikal We Will Rock You, ki
ga kritiki sovražijo, občinstvo pa ljubi. Resnici na ljubo je treba pohvaliti zamisel sodobnega britanskega dramatika Bena Eltona o združitvi
legendarnih pesmi Queenov v futuristično pripoved o glasbenem
(in ideološkem) enoumju na planetu Mall. V njej boste ob neverjetni
energiji – kar je primarno posledica neusahljivega glasbenega naboja –, strastni predanosti nastopajočih ter tehnični (predvsem vizualno
navdušujoči) komponenti dveh pomenljivo poimenovanih glavnih
likov, uporniškem Galileu in Scaramouchu (pomislite na Bohemian
Rhapsody!), našli tudi lik Britney »Brit« Spears, ki jo igra temnopolti mišičnjak?! Na ta račun v gledališče Dominion že od leta 2002 zahajajo
zvesti ljubitelji slavnih Queenov in Freddieja Mercuryja – čeprav ga po
glasovni plati nihče od pevcev, resnici na ljubo, ne doseže.
Sorazmerno nov je tudi šov Whicked, vsebinsko se naslanja na Čarovnika iz Oza. Muzikal, pod katerega je podpisan Stephen Schwartz (avtor filmske glasbe pri risankah Egipčanski princ in Notredamski zvonar), je razkošna fantazijska pravljica, v kateri gledalec izve, da zlobna
čarovnica v resnici sploh ni bila zlobna in da je Veliki čarovnik podoben
Orwellovemu Velikemu bratu. Povprečna režija, medla glasba – zaman
boste po spominu iskali kakšno melodijo! – ter povprečna igralska zasedba pač ne morejo pričarati tistega pravega pravljičnega vzdušja,
a poskus doseganja pravljične barvitosti z razkošno sceno (in vsemi
dokaj kičastimi efekti in dodatki) je očitno dovolj velik magnet za ne
ravno zahtevno publiko.
Če na kratko strnem: londonska »muzikalna« scena, evropski ekvivalent znamenitemu ameriškemu Broadwayju, se seveda prilagaja in
obnaša tržnim zakonitostim primerno in ponuja pisano paleto šovov
po načelu »za vsakogar nekaj«. Tako lahko s pomočjo več kot deset let
starih uprizoritev še vedno obujate nostalgijo in si obenem ustvarite
lastno mnenje o sodobnih trendih na področju revijalnega in dramskega muzikala, tu in tam pa lahko naletite celo na prestavo, ob kateri
se za odštetih petdeset do sto evrov ne boste počutili opeharjene.
Damijan Vinter

intervju

White Lies,

Fotografija: Steve Gullick

morbidni romantiki
Britanska indie pop rock senzacija
30. novembra v Kinu Šiška

Death, To Lose My Life, Black Song. Ob takih naslovih in vokalu, ki velja za naslednika Iana Curtisa, bi pričakovali, da bo avtor najmanj depresiven in ljudomrznik.
A v sobi za intervjuje na avstrijskem festivalu Frequency konec avgusta letos nas pričakata povsem običajna angleška mladca, ki nikakor ne dajeta vtisa, da pripadata eni
najbolj vročih novih skupin ta hip. Vročih in morbidnih hkrati. White Lies, ki bodo
v Katedrali Kina Šiške v Ljubljani nastopili 30. novembra, mesec in pol pred izidom
svojega drugega albuma, so pozornost širše javnosti pritegnili januarja 2009, ko so
izdali prvenec. »Postarajva se skupaj in umriva naenkrat,« se glasi refren fatalističnega
naslovnega komada To Lose My Life, bolj »joydivisionskega« od Joy Division. Ob donečem glasbenem aranžmaju, spominjajočem na stadionske himne, butajočih basih in
zvenečih klaviaturah ter dovršeni produkciji ni nič čudnega, da je bil komad takojšnja
(čeravno neslutena) uspešnica takrat dve leti stare skupine.
Fantje po lastnih besedah tako silnega in
navdušenega odziva niso pričakovali. Navsezadnje le pojejo – večinoma o smrti. In
variacijah le-te: samomori, tema, neuslišana
ljubezen, fatalizem … »Floating neither up or
down I wonder when I’ll hit the ground, well,
the earth beneath my body shake, and cast
your sleeping hearts awake, could it tremble
stars from moonlight skies, could it drag a
tear from your cold eyes, I live on the right
side I sleep in the left, that’s why everything’s
got to be love or death,« poje urgentno single
Death. White Lies nikakor niso lahkoten pop,
čeprav jih je žanrsko težko klasificirati – alternativni pop rock? Post punk? Synthpop? Tudi
kritiki so bili glede trojice iz Londona zme-

deni. Eni so jih poveličevali v nebo, jih takoj
postavili ob bok Interpola, Depeche Mode,
Smithsov in Killersov v njihovih boljših letih,
album pa še pred izidom uvrstili na seznam
najboljših desetletja. Druge spet niso popolnoma prepričali temačna besedila, črn ovitek
albuma in mračnjaški pridih. Še zlasti zato,
ker komaj 21-letni »frontman« Harry McVeigh
(pre)rad pove, da v resnici sploh niso tako
nesrečni, ravno tista mračnjaška besedila pa
občasno grozijo, da bodo postala bolj klišejska od novovalovske »goth« teže.
Tudi glede zunanje podobe skupine si opazovalec ne more ustvariti povsem točnega
mnenja. So nepretenciozni in svoj uspeh
še danes sprejemajo skorajda hvaležno in z

določeno mero nejevere. Po drugi strani pa
daje njihov zvok izrazit občutek stadionskega
benda, morda premajhnega za Kino Šiška.
Kakorkoli že, najbolje, da si lasten vtis ustvarite sami 30. novembra, ko lahko pričakujemo,
da bodo fantje ponudili tudi nekoliko globlji
vpogled v drugi album, ki izide 17. januarja in
bo pravi odgovor na to, ali gre pri White Lies
za muho enodnevnico ali pravo stvar. Med
čakanjem pa si preberite intervju s pevcem
Harryjem McVeighom in bobnarjem Jackom
Lawrenceom Brownom. Še opomba: pred
intervjujem smo dobili od njihove založbe
navodilo, da jih ne smemo spraševati o novem
albumu.
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veliko kreativnosti. Mislim tudi, da je pomemben dejavnik izolacija. Britanci nismo samo
ločeni od preostale Evrope in sveta, ampak
smo kot otok še obdani z vodo, tako da smo
dejansko odrezani od vsega. To je še posebej
razvidno na še bolj izoliranem severu Velike
Britanije, od koder je prišel cel kup odličnih
skupin.
HM: V bistvu je precej velik dejavnik tudi vreme. Vem, da to zveni čudno vam, ki preživite
večino časa zunaj, mi pa smo večinoma zaprti
za štirimi stenami in prepuščeni lastni zabavi.
In glasba je pač ena od stvari, ki jo ljudje na
Otoku počnemo. Velika stvar. Ni treba, da imaš
veliko, vedno pa lahko imaš glasbo.
● Kaj je za vas večji dosežek – da ste prominentno uvrščeni na enega od takih seznamov, denimo v reviji Q, ali da se vaša glasba
vrti na »mainstream« radijskih postajah?
HM: Mislim, da je vse od naštetega velik dosežek. Očitno tudi vse te dobre stvari delujejo, ker
obetajo, da bo še več ljudi slišalo našo glasbo
ali začelo poslušati našo glasbo …
JLB: Ja, mislim, da smo vsi zelo veseli, da nam
gredo stvari tako dobro, in se zavedamo, kako
srečni smo lahko, da je toliko ljudem všeč naša
glasba in da jih toliko posluša našo glasbo, tako
da lahko sklepam, da je vse našteto pripomoglo
k temu.
●

Album To Lose A Life ste od izida predstavljali na veliki turneji po vsem svetu. Kje imajo
največji posluh za White Lies?
JLB: Odličen odziv smo seveda dobili doma,
v Veliki Britaniji, kar je logično. Nas je pa zato
izjemno presenetilo, kako toplo so nas sprejeli
na Poljskem in Češkem, česar, iskreno povedano, sploh nismo pričakovali. Ja, tam so nas res
oboževali. Sicer pa je bil sprejem po celi Evropi
dober.
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● Za seboj imate poletje festivalov. Je lažje
nastopiti na samostojnem koncertu kot pa
na festivalskem nastopu, kjer vsi najverjetneje niso plačali, da bi videli prav vas?
Gorillaz so se tega denimo zgrda naučili na
letošnjem Glastonburyju … (Skupina, ki je
bila glavni izvajalec prvega dne največjega
glasbenega festivala, je doživela izredno
hladen sprejem, zaradi česar se je britanski
tisk na dolgo razpisal o tej temi, op. a.)
HM: Imamo ekipo, s katero delamo že zelo
dolgo. Prepričan sem, da dalj časa, ko delaš z
istimi ljudmi, lažje postaja igranje samo. Veš, kaj
lahko pričakuješ, kako bo vse skupaj zvenelo,
kakšne bodo nastavitve zvoka in podobno, kar
vse skupaj precej olajša. Tako da v končni fazi
mislim, da prav velikanskih razlik med obema
tipoma nastopov ni.
JLB: Res dober festivalski nastop je lahko zlahka
prav tako dober kot koncertni, kjer smo White
Lies »headlinerji«.
● Nekateri kritiki vam očitajo, da ste preveč
morbidni. Je smrt resnično nenehno v vaših
mislih ali to tematiko malce forsirate v želji,
da bi nekako poustvarili »angst« Joy Division in Morrisseya?
HM: Ne vem, na splošno bi rekel, da smo v
bistvu precej veseli fantje, naša služba nas zelo
osrečuje, ljubimo glasbo, radi izvajamo glasbo,
radi smo v skupini.
● Saj mi ne bosta zdaj rekla, da na odru
pojete o samomoru in prepariranju živali

(pesem Taxidermy), zasebno pa zbirate
plišaste medvedke in poslušate Katy Perry?
Oba v en glas: Ne, ne … (smeh)
HM: Ne, ne bi šel tako daleč, ampak mislim, da
zna veliko ljudi presenetiti in da obstaja v nas
tudi druga plat, ne samo morbidna in temačna.
●»Let's grow old together and die at the

same time«. (»Postarajva se skupaj in umriva
naenkrat«, refren pesmi To Lose My Life,
op. a.) Verjamete v monogamnost? V to, da
se da najti tistega enega pravega/pravo?
Življenjski slog rock zvezdnikov temu refrenu navadno nasprotuje …
JLB: V bistvu že tako ali tako nikdar nismo bili
posebej rock zvezdniški tip benda. Nikdar
nismo bili tak bend. Preprosto ni to naš značaj,
veste. Ampak, da odgovorim na vaše vprašanje,
osebno ja, nedvomno, nimam nobenih težav s
predstavo, da bi se nekoč poročil. Pravzaprav
mislim, da je to odlična ideja. Mislim, da je želja
večine ljudi, da bi na neki točki v življenju našli
tistega pravega, v katerega bi se zaljubili. Gre
pač za klasično romantično predstavo.
● Ko smo že ravno pri ženskah – lahko delite
z nami kak pripetljaj s preveč zagretimi
oboževalkami in »groupicami«?
JLB: Pravzaprav ne pritegnemo veliko ženskih
oboževalk. Imamo pa kar precej gejevskih oboževalcev! Ampak naši oboževalci so dejansko
večinoma zelo spoštljivi, niso vsiljivi, ne počnejo ali ne zahtevajo ničesar čudaškega, imajo
samo veliko prošenj za avtograme … »Groupic«
in podobnega pa zaenkrat še nismo bili deležni.
Kaj pa vem, morda bo v prihodnosti, z naslednjim albumom, prišlo tudi to.
● Obdobje »Cool Britanie« je že davno minilo,
a zdi se, da Otok trenutno kar cveti od izjemne,
kreativne glasbe. Če pogledamo na sezname
najbolj vročih novih izvajalcev, je večina
Britancev. Kako si razlagate ta fenomen?
JLB: Mislim, da smo pri nas vedno imeli dobro
kulturo, dobre pogoje za ustvarjanje glasbe in

● Zadnji koncert, ki ste ga obiskali, in zadnji
cede, ki ste ga kupili?
JLB: Zadnji cede, ki sem ga kupil … (premišljuje) Zadnji fizični cede, ki sem ga kupil, ne iTunes
ali kaj takega? Arcade Fire.
● Suburbs?
JLB: Ja, mislim, da je naravnost odličen.
Zadnji koncert pa takole … Smo se ravno pogovarjali o tem in dejansko so edini koncerti,
ki jih te dni obiskujemo, festivalski. Se pravi
koncerti drugih skupin, ki igrajo na festivalih,
na katerih nastopamo. Včasih sicer ne gremo
na nič, ampak ravno danes recimo igra cel kup
dobrih bendov. Hot Chip igrajo istočasno kot
mi, samo na drugem odru. Zelo radi bi videli
njih, a jasno, ne bo šlo.
● Lani ste na koncertni turneji igrali skupaj
s Coldplay in Kings of Leon. Kaj ste potegnili
iz teh izkušenj?
HM: Mislim, da gre vedno malce za neko nabiranje izkušenj, učno uro, ko igraš s skupinami,
večjimi od sebe, za množice, toliko večje, kot si
jih vajen, na prizoriščih, tako zelo večjih, kot si
jih vajen … S Coldplay je bil to nedvomno tak
slučaj, saj smo igrali na naravnost orjaških stadionih. In v bistvu je bilo res super, na začetku
te sicer malce skorajda utopi vsa ta veličina, a se
privadiš in na koncu dejansko uživaš. Za bend
je to izvrstna izkušnja.
JLB: Mislim, da smo se veliko naučili zlasti od
Kings of Leon. Na svoji ameriški turneji so za
nas zelo lepo skrbeli, se družili z nami tudi
po nastopih, nam dali par nasvetov. Res je
lepo videti, da je neka skupina, ki je tako hitro
postala tako velika, ohranila popolno prizemljenost. Res so izdali tri albume že prej in bili
v Veliki Britaniji precej priljubljeni, a v Ameriki
niso pomenili kaj dosti. Njihova kariera pa jih
je po zadnjem albumu dobesedno izstrelila
med zvezde in res je lepo videti, kako so se na
uspeh odzvali. Poleg tega so vsi dejansko zelo
v redu fantje, povabijo te k sebi domov in radi
smo se družili z njimi.

esej
● Nedavno sem brala intervju s Calebom
Followillom (»frontmanom« Kings of Leon,
op. a.), v katerem je dejal, da še vedno bruha
pred vsakim koncertom.
HM: Haha, res?
● Tako je vsaj izjavil za revijo Q. Kateri od
vas doživlja podoben strah?
HM: Mislim, da smo danes vsi živčni, ampak to
zato, ker gre za prvi nastop z novim članom,
tako da nam to precej para živce. Sicer pa se
mi zdi, da je živčnost dobra, saj pomeni, da ti
ni vseeno za koncert, kar ponavadi pomeni, da
boš postregel z boljšim nastopom. Kri ti vre,
adrenalin poganja po žilah in pripravljen si na
start.
● Zelo ste še mladi. Se kdaj bojite, da ste
prehitro dosegli vrh?
HM: Hmmm, mislim, da je zdaj super, ne bi pa
nikdar izključil možnosti, da ne bi šel nekoč v
prihodnosti na univerzo ali kaj podobnega. Ko
bom bolj odrasel (smeh). Tako da je v bistvu
precej lepo, da lahko počnem to zdaj, da imamo sploh to priložnost.
JLB: Če pomisliš, da dobiš eno tako priložnost
v celem življenju, seveda jo boš zagrabil. In
smo jo. Poleg tega pa smo tudi res trdo delali,
da smo prišli do te točke. Že leta in leta smo
ustvarjali glasbo, igrali smo na manjših koncertih, tudi ko smo bili še precej mlajši. In ko uspeh
dejansko pride, se počutiš, da si si ga zaslužil. In
lepo ga je zdaj uživati. Trenutno nam gre precej
dobro, ker čutimo, da bo naslednji album še za
stopničko višje od prvega, nekakšno logično
napredovanje. Mislim, da imamo res dober
album.
● Ampak o njem pa baje ne smemo
spraševati …
JLB: Seveda lahko sprašujete o njem!

Odlično. Torej, kakšno smer ste ubrali z
njim?
JLB: Po mojem mnenju več različnih smeri. Gre
za album, ki je mestoma bolj »pop« od prvega,
mestoma pa celo trši, saj se na njem čutijo
vplivi denimo Smashing Pumpkins, pa My
Bloody Valentine, torej bendov, ki jih cenimo, ki
jih poslušamo, obenem pa je tudi nezmotljivo
»naš« album, White Lies album. Komadi variirajo. Tako v besedilih kot v glasbi.
Se kaj bojite pregovornega prekletstva drugega
albuma?
HM: Niti ne. Mislim, da bo drugi album skoraj
gotovo naredil za nas boljše stvari, kot jih je
prvi, ker se mi zdi, da gre preprosto za boljši
album z boljšimi pesmimi.
● V nekem starejšem intervjuju z vami je
novinar omenjal, kako zelo ste prijazni in
dostopni do medijev. Zdaj ste v središču
pozornosti že kar nekaj časa. So medijske
obveznosti, intervjuji in podobno že postali
kaj večja nadloga?
HM: Po nekaj časa res postane precej duhomorno, ampak, saj veste …
JLB: Saj gre, ampak fino je vedeti, da bomo zdaj
z novim albumom končno dobili cel set novih,
drugačnih vprašanj. No, saj sem prepričan,
da se bomo tudi njih kmalu jeb… naveličali,
ampak tako pač je. Ponuja pa nov album nekaj
novih izhodišč, pa tudi mi smo se v tem času
spremenili.

Kaja Sajovic
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lasbi več kot dovolj pro
mojstrovinami radi nekoliko zadremali. Prične
Smeh je pol zdravja, so govorile
se namreč nadvse nedolžno, tiho in mehko,
naše stare tete in se hihitale ob
nenadoma preide v fortissimo, se nadaljuje,
gledanju Košnikove gostilne.
kakor da se ni zgodilo prav nič, na koncu pa
Humor pa niso vedno le šale na
z vso silo udarijo pavke, ki zbudijo še tako
prvo žogo, butasti vici o seksu in
trdno spečega poslušalca. Prav tako se z
neskončno norčevanje iz stereoti- občinstvom poigra Haydnova Šala, godalni
pov. Nasmeh nam lahko na obraz kvartet z več lažnimi konci, kar poslušalce
neredko pripravi do smeha. Brez parodij tudi
nariše tudi kakšen nepričakovan
v romantični klasični glasbi ne gre, zanimiv
zvok sredi skladbe, besedna igra
primer so Želve v Živalskem karnevalu Camilla
v besedilu ali pa zanimiv kolaž na Saint-Saënsa, v katerih je sicer izjemno hitri
prvi pogled nezdružljivih komaOffenbachov kankan igran nadležno počasi.
Velja omeniti še, da je bil tudi Offenbach sam
dov. Da, prav ste prebrali, glasba
znan po duhovitih in satiričnih stvaritvah,
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je lahko zelo smešna in zabavna
ubežali pa jim niso niti veliki glasbeni umi, kot
reč, le da se ustvarjalci tega včasta bila Beethoven in Mozart. In če vam »prasih bolj, včasih manj zavedajo.
vi« skladatelji niso dovolj, je tu še izmišljeni

Dolgo je veljalo, da je glasba morda lahko
duhovita, nikakor pa ne kar takole, po plebejsko, zabavna ali bognedaj celo smešna.
Alexander Brent-Smith je v dvajsetih letih
prejšnjega stoletja zapisal, da humor temelji
na nedovršenosti, iz katere se lahko norčujemo, glasba pa stremi k popolnosti in zatorej
ni zmožna tvoriti nikakršnih povezav s humorjem. Gospod je seveda govoril predvsem
o klasični glasbi, v kateri pa v nasprotju z
njegovo teorijo nikakor ne manjka zabavnih
trenutkov. Komične opere in operete so stalnica na vseh opernih odrih, klasična glasba
pa celo pozna t. i. »glasbene šale«, kakršni
sta na primer »scherzo« ali »cappricio«. Tudi
največji in vsem dobro poznani skladatelji
klasične glasbe niso bili povsem brez smisla
za humor. Haydnova Simfonija št. 94, znana
tudi kot Presenečenje, je bila namenjena vsem
tistim, ki so med skladateljevimi komornimi

si h s

Bachov potomec P.D.Q. Bach, katerega dela
na novo »odkriva« in izvaja parodist Peter
Schickele.
Kakšen humor pa je vendar to, morda porečete. Saj humor v glasbi vendar deluje po
povsem enakih zakonitostih kot humor v
govoru ali napisanem besedilu. Šale so zabavne predvsem zato, ker razbijejo jezikovne
sisteme in našo vsakdanjo logiko, prav tako
pa glasbene šale posežejo v naša pričakovanja glede tempa, žanra, odmorov, menjave
tonskega načina in drugih lastnosti glasbenega dela. Prosto po Kantu lahko humor
razumemo kot presenečenje nad nepričakovanim, kar lahko seveda apliciramo zgolj na
določene primere. Ob poslušanju Damjana
Murka bi morda bolj prišla v poštev teorija
superiornosti Thomasa Hobbesa, ki govori
o uživanju posameznika ob zasmehovanju
nekoga, ki odstopa od družbenih norm, ali pa
ga ima okolica za manj vrednega. Enako velja
za vse ostale »umetnike«, ki svoje glasbene
umotvore ustvarjajo povsem resno in v dobri
veri, rezultati pa so nenamerno bolj humorni

Tim Minchin

Bill Bailey
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od tistih, ki se to trudijo biti. Poglejte si pet
minut tekmovanja za pesem Evrovizije, pa
vam bo povsem jasno, o čem govorim.
Podobno lahko trdimo za nekatera čudaška
združevanja žanrov, t. i. »mash-upe«, ki jih
kak pretirano zavzet DJ združi v eno pesem,
zaradi katere potem trpijo (ali pa se smejijo)
oboževalci enih in drugih glasbenih žrtev (na
primer Enter Toxman, kombinacija pesmi Britney Spears in Metallice). Takšni poskusi sicer
uspešno spodkopavajo elitistično glasbeno
hierarhijo in v postmodernističnem duhu
združujejo glasbo različnih zvrsti, kvalitet in
popularnosti, kar je vsekakor zanimiv pojav
današnjega časa. Še en zabaven spletni fenomen so t. i. dobesedni videi, ki jih ustvarjalci
množično objavljajo na spletnem portalu
YouTube. Originalni videospot spremlja pesem, ki je glasbeno sicer povsem enaka kot
njen izvirnik, vendar je besedilo prirejeno
dogajanju na videoposnetku. Tako na primer
nekdo, ki se izdaja za legendarnega Freddieja
Mercuryja, v spotu za komad I Want to Break
Free poje o sesanju tal v transvestitski opravi,
pomivanju posode in magičnih belih škatlah.
Pravzaprav smo se ob nečem podobnem,
sicer brez tovrstne vizualne spremljave, smejali že pred leti, ko je bil na vrhuncu Weird Al
Yankovic s svojimi bizarnimi priredbami pop
in rock klasik (kjer je Madonnina uspešnica
Like A Virgin nenadoma postala Like A Surgeon, hit Bad nekdanjega kralja popa, Michaela
Jacksona, pa Fat).
Smeh najlažje izvabimo s spreminjanjem
ustaljenih povezav, ki jih predpostavljajo naši
možgani. Glasbeni humor je, tako kot skoraj
vsaka druga vrsta le-tega, kontekstualne narave in pogosto zahteva določeno predhodno
poznavanje. »Miksanje« Nirvane in Shakire se
lahko na primer zabavno (in svetoskrunsko)
zdi le nekomu, ki oba komada pozna. Humorja pa seveda ne gre iskati le v glasbi, temveč
predvsem v besedilih. Tudi pri nas so v zadnjih letih vse bolj popularni nastopi »stand
up« komikov, v Angliji pa trenutno izstopata
dva prav posebna možaka, ki svoje zabavne
domislice posredujeta občinstvu skozi glasbo.
Tim Minchin je avstralski glasbenik, katerega
komadi so »povsem slučajno tudi smešni«.
Sam priznava, da je precej dober glasbenik za

komika in precej dober komik za glasbenika,
če pa bi moral nastopiti v eni ali v drugi vlogi,
bi imel morda težave. Kar je seveda debela
laž, saj je Minchin izvrsten pianist, ki redno
pobira nagrade, namenjene komikom. Na
klavir igra bos, v beli srajci in obleki, z razkuštranimi lasmi in črnim senčilom okoli oči
(ker so njegove roke zaposlene s klavirjem, za
komunikacijo z občinstvom uporablja obrazno mimiko, ki jo ličila še poudarijo). Njegove
pesmi govorijo o vsem mogočem, od napihljivih lutk (»tvoja koža je tako mehka, nisem
si mogel privoščiti take z dlakami«) do revščine v Afriki (»pa saj ne potrebuješ novega Playstationa 3, ko pa so na svetu otroci, ki nimajo
niti Playstationa 1«), ljubezni (»ljubezen niso
le vrtnice in vino, včasih so lisice in sir«), reševanju spora med Izraelci in Palestinci (»Mi ne
jemo prašičev, vi ne jeste prašičev, zakaj ne
bi ne jedli prašičev kar skupaj?«), do njegove
domnevno propadle kariere rock zvezdnika
(»vendar on noče izpasti preveč zaverovan
vase, zato piše pesmi v tretji osebi«).
Minchinovi nastopi so zanimiva zmes glasbe
in komedije, saj med že tako zabavnimi pe-

smimi nastopa tudi kot »stand up« komik. V
njegovih besedilih se pogosto znajde vera,
s katero je Minchin kot ateist vedno znova
na bojni nogi (v pesmi The Pope Song slišimo besedico »fuck« in njene variacije kar
štiriinosemdesetkrat). Prav tako ima komik
odklonilen odnos do tabujev in hinavskega
odločanja družbe o tem, kaj je prav in kaj ne –
o tem poje v pesmi Prejudice, kjer se sprašuje,
zakaj imajo nekatere besede takšno izjemno
moč, na primer tista iz črk n, i, dveh g-jev, e-ja
in r-ja. In ne, ni ta, ki jo imate v mislih. Tim

Minchin je v zadnjih petih letih nastopil v treh
izjemno uspešnih šovih (debitantskem Dark
Side leta 2005, So Rock leta 2006 in Ready for
This? leta 2008) in prav ironično se zdi, da
pred tem zanj kljub pozitivnemu odzivu publike ni bilo zanimanja, saj nihče ni prav dobro vedel, kako tržiti to kombinacijo satiričnih
komadov, pop rocka in »stand up« komedije.
Potem je tu še njegov starejši kolega, »plešec
z dolgimi lasmi« Bill Bailey, katerega brada
je v resnici majhno bitje po imenu Lionel, ki
ga je Bill naučil, da sedi povsem pri miru. Tudi
Bailey ima svojstven komični slog, ta združuje
glasbene parodije in variacije na znane šale.
Britanskim televizijskim gledalcem je poznan
predvsem zaradi rednega pojavljanja v različnih oddajah, na primer legendarnem kvizu
Never Mind the Buzzcocks, ki prav tako uspešno
združuje humor in glasbo. Za nas najzanimivejši je morda njegov projekt Billy Bailey's Remarkable Guide to the Orchestra, s katerim na
humoren način predstavi delovanje orkestra
tako poznavalcem, ki lahko uživajo v mnogih
»insajderskih« šalah, kot tudi popolnim glasbenim analfabetom. Bailey, ki ima absolutni
posluh, s pomočjo orkestra pod vodstvom
dirigentke Anne Dudley predstavi izvor in
lastnosti različnih glasbil, nato pa nam ponudi
komične dekonstrukcije avizov popularnih
oddaj, zvonjenja mobilnega telefona, filmske
glasbe, vmes navrže še malo Beethovna in
Straussa, pa kakšen hommage meduzam,
mimogrede ponudi še skladbo, zaigrano nazaj, pa prej omenjenega Saint-Saënsa, tokrat z
Labodi, odigranimi na kravje zvonce. Pa še kaj
bi se našlo. Častni član Društva krematorijskih
orglarjev na odru tudi sicer igra najrazličnejše
instrumente in eksperimentira z različnimi
žanri, med drugim pa sodeluje tudi v napol
fiktivnem Kraftwerk tribute bendu Augenblick.
Poleg naštetih primerov lahko na spletu kaj
hitro najdemo še kopico izvajalcev »resne« in
zabavne glasbe, ki svoje ustvarjanje hote ali
nehote bogatijo s humorjem. In morda lahko
prav zdaj, bolj kot kdajkoli prej, pritrdilno odgovorimo na vprašanje, ki ga je Frank Zappa
postavil pred leti, ko je svoj koncertni album
poimenoval Does Humor Belong in Music?
Anamarija Šporčič

odkrito

Krotilca glasbenih žanrov

Sta glasbenika, televizijca, radijca,
voditelja, improligaša in še kaj. A
vse, kar delata Slon in Sadež, je
začinjeno z obešenjaškim humorjem, ostrim sarkazmom in več kot le
kančkom samoironije. Za svoj četrti
album sta se odločila za drzno potezo, za katero pravita, da bi se lahko
hitro obrnila proti njima. Poiskala
sta sponzorja in album konceptualno
oblikovala kot mešanico svojih zbadljivih pesmi in duhovitih oglasnih
skečev. Načrt je uspel in brezplačni
album si je z njune spletne strani
v nekaj tednih naložilo več kot 50
tisoč ljudi. Slon in Sadež bend, v
katerem poleg Igorja Bračiča (Sadež)
in Jureta Karasa (Slon), muzicirajo še Matjaž Ugovšek – Ugo, Rok
Kovačič – Fish in Rok Šinkovec, bo
svojo Sponzorsko plato kmalu peljal
na slovensko turnejo. Še prej pa smo
glavna akterja zasedbe posedli v
njuno bazo, ljubljanski KUD Franceta Prešerna, in ju zaslišali o sponzorskih in malo manj sponzorskih
stvareh.

● Spoznala sta se leta 2001 tukaj, v KUD-u
France Prešeren, kot člana improlige. Kaj
sta počela takrat, kakšna sta bila, preden
sta postala Slon in Sadež?
Jure: Lepša sva bila. Pa mlajša. In lažja.
Igor: Ostalo pa je isto, KUD je še vedno isti.
● Tukaj je torej že od začetka vajina baza?
Jure: Ja, in tako bo, dokler ne bo KUD dokončno propadel.
Igor: Potem ga bova pa prevzela midva.
(smeh)
● Je bil potem od začetka to vajin veliki
načrt, ustanovitvena poanta – KUD Slon in
Sadež?
Igor: Ena od poant. (smeh)
●

V časih, ko iz novo izdanih glasbenih
cedejev ponavadi padajo listki z logotipi
sponzorjev, je vajin projekt, Sponzorska
plata, zgolj še korak naprej v tem smislu,
seveda s humornim podtonom. Kako sta
se lotila projekta, sta najprej poiskala
sponzorja ali najprej naredila material in
ga potem priredila in povezala s skeči?
Igor: Najprej je bila ideja, potem pa sponzor.
Komadi so bili narejeni, razen tega, kar je
sponzorskih stvari.
Jure: Cel projekt je ena ideja, vključno s tem,
kako izdati ploščo. To se mi zdi bolj zanimivo,
kot če bi nama tudi »klasična« založba krila
izdajo plošče, ker je tu zadaj neka zgodba.
Drugače bi samo izdali četrto ploščo, za katero verjetno ne bi nihče vedel.
● Na plošči je veliko humorne samoironije
ravno na račun tega sponzorstva, kar
sama si očitata vse, kar bi mogoče zaradi
»prodanosti« poslušal od drugih. To je pač
koncept plošče, ki je duhovito izpeljan.
Toda, ali vama ni na nek način res zoprno,
da je brez takšnega ali drugačnega sponzorja zelo težko izdati cede?
Jure: Res je, da težko izdaš cede. Tudi, če
slučajno dobiš založbo, v današnjih časih ta

ne opravlja svoje funkcije v smislu, da založi
denar za ploščo. Na založbo hodijo glasbeniki z dokončanimi ploščami, založbe pa jim
vzamejo polovico, jih spravijo v medije in
pošljejo domov.
Igor: Sponzor pa deluje točno tako, kot bi
klasična založba morala.
Jure: Denarja pri založbah ni več. Splet je
pokopal to klasično glasbeno industrijo. Zato
ne moreš več pričakovati, da ti bo katerakoli
založba na našem področju zagotovila to, kar
ti je na primer pred desetimi ali dvajsetimi
leti. Zato se je treba obrniti tudi kam drugam.
Mogoče ne na tak način, kot sva se midva …
● No, pri vaju to pride bolj v poštev, ker
sta kot glasbena humorista, televizijca,
voditelja in še kaj verjetno bolj prilagodljiva …
Igor: Midva si kot določen tip avtorjev to
lahko privoščiva. Druge skupine na tak način
tega ne morejo delati.
● Če sponzorja ne bi našla, bi plošča sploh
lahko izšla?
Igor: Verjetno bi, ampak bistveno drugačna.
Jure: Predvsem bi bilo vprašanje, kdaj bi izšla
in kaj bi bilo na njej. Res bi morali najti poseben koncept, da bi sploh prebudili zanimanje.
V času, ko je vsa glasba dosegljivo zastonj na
spletu, je noro težko prepričati nekoga, da te
bo poslušal, tudi če album objaviš brezplačno. Potrebuješ cel medijski aparat, od časopisov do plakatov, da prebudiš pri ljudeh vsaj
malo zanimanja.
● Pri sponzorirani plošči je lahko past
nekje drugje – omejitve, cenzura, vtikanje
v glasbo. Vidva sta stavila vseeno, kot
ponavadi, na precej oster humor, mogoče
še bolj kot prej. Koliko sta bila pri tem
vseeno pazljiva in upoštevala sponzorske
želje?
Jure: Na njihovo dobro ime smo seveda zelo
popazili. Pri vsem ostalem, kar je najinega
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Jure: Če poslušaš te najine glasbene ideje,
vedno vzameva nek prerez, osnovo žanra, da
ga lahko vsakdo takoj prepozna in reče: aha,
to je pa reggae.
Igor: Ne poskušava izumiti tople vode. Z bendom se potrudimo, da je glasba OK in sveža,
da ni prekopiran neki znan komad, nimamo
pa želje, da bi naredili recimo kakšen glasbeno prelomen hip-hop komad. Osnova je pri
nas vedno besedilo.

humorja, pa se tako ali tako izpostavljava
midva in ne oni.
Igor: Toliko so nama zaupali, da bova poskrbela tako za najino kot njihovo dobro ime. Da
ne bo šlo predaleč.
Jure: Pazila sva tudi zaradi sebe. Ta projekt bi
se lahko hitro obrnil tako, da bi izpadla »bedna«. Mogoče nam je bilo ravno zaradi tega,
ker je bilo to sponzorstvo tako izpostavljeno,
toliko bolj jasno, da če ne bomo »nategnili«
sebe, tudi njih ne bomo. To je tako medsebojno povezano, da res paziš, kaj delaš.
Igor: Dovolili smo si le drobno avtocenzuro v
smislu, da smo izdali dve cenzurirani pesmi,
ampak zgolj zaradi grdih besed. Štiri »fuke«
smo dali ven.
● Zaradi predvajanja na radijskih postajah?
Jure: Malo sva mislila tudi na to, ker je dejstvo, da se najini komadi bolj redko vrtijo na
radijskih postajah. To je zagotovo tudi eden
od razlogov. Druga stvar pa so otroci, ki naju
poslušajo, starši pa so zaradi kletvic zelo nervozni. Otroci jih silijo, da morajo to poslušati
v avtomobilu, pa jim je smotano, če so notri
grde besede.
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● Iz parodije glasbenih žanrov in izvajalcev, ki je velik del vajine glasbe, so
nekateri glasbeniki v tujini, kot sta Weird
Al Yankovich in Richard Cheese, naredili
dobro kariero. Sta jih kdaj spremljala?
Igor: Razlika med Weirdom Alom Yankovichem ali Richardom Cheeseom in nama
je najbolj v tem, da moraš pri njiju poznati
pesem, ki jo parodirata, drugače ne razumeš
poante šale. Pri nama pa mogoče ne gre toliko za direktno parodijo izvajalca ali komada,
gre bolj za žanrsko parodijo. Na tej plošči pa
tudi tega skoraj ni več.
Jure: Pri prejšnji plošči Komercialne pizde
je bila prav to poanta, da smo vzeli toliko in
toliko izvajalcev, žanrov in jih spremenili po
svoje.
Igor: Multižanrska sva bolj zato, ker je za naju
osnova besedilo, in besedilo včasih narekuje
točno določen glasbeni žanr.
● Lotevata se res širokega nabora žanrov,
ki jih ukrivljata po svojih potrebah. Imata
žanre pri ustvarjanju pesmi razdeljene v
smislu, da je enemu od vaju denimo bližje
rap in rock, drugemu kantavtorstvo in
reggae?
Igor: Obema gredo vsi žanri isto na k****.
(smeh)

● Čeprav gredo pri vaju vsa glasba in
besedila skozi filter humorja in sarkazma,
se v bistvu tudi na novi plošči ukvarjata
s precej resnimi temami, kot sta samomor ali družinske težave. Vaju te stvari v
življenju resnično težijo ali so zgolj zanimiva tematika za parodične pesmi?
Jure: To so predvsem teme, o katerih ne govori veliko ljudi. O samomoru ni veliko pesmi.
Sploh na tak način.
Igor: Gre bolj za izkoriščanje tem, ki so zapostavljene. Zakaj bi bile? Ne gre pa za to, da bi
midva osebno imela problem s samomori …
Jure: No, če bo še dolgo takšno vreme …
(smeh)
● Prav pesem o samomoru, Dan za, je do
polovice pravzaprav zelo soliden kantavtorski komad, potem pa dobi vajino
značilno pikro humoristično noto. Sta kdaj
razmišljala, da bi kakšno takšno pesem
speljala do konca? Da bi bila samo kantavtorja Igor in Jure, brez sarkastične fasade
Slona in Sadeža?
Jure: Kot Slon in Sadež definitivno ne. To je
blagovna znamka, pri kateri veš, kaj lahko
pričakuješ. Drugače pa ja, saj sva že oba napisala kakšen resen komad, a jih pač ne izvajava
kot Slon in Sadež.
Igor: Take pesmi igrava med prijatelji ali na
kakšni drugi prireditvi, kot Igor in Jure. Oba
imava kupe tega »nesmešnega« materiala.
● Kakšen pa je ta bolj resen material, bolj
kantavtorski ali tudi žanrsko pester?
Jure: Različno. Včasih napišem kakšno besedilo samo zase in vem, da ga ne morem uporabiti kot Slon in Sadež. Potem pač čakajo, da
jih bom mogoče kdaj komu podtaknil.
●

Sta že kdaj napisala besedilo za
kakšnega drugega glasbenika?
Igor: Joj, ne smeva povedati.
Jure: (sarkastično) Vse hite Saške Lendero.
Muziko dobi v Grčiji, tekste pri naju. Denar pa
ostane pri njej. (smeh)
● Na Sponzorski plati je v eni duhovitejših
pesmi »na udaru« tudi ljubljansko mestno
redarstvo. Zato, ker so pač lahka tarča
ali imajo pri tem prste vmes tudi osebne
izkušnje? Res pa je v pesmi zaznati tako
gnev kot simpatije do redarjev …
Igor: Ta gnev izhaja predvsem iz mene, ki vozim avto in parkiram avto v Ljubljani. (smeh)
Imam pa tudi simpatije do njih, saj vem, da
niso oni osebno krivi. Kriv je ta, ki jim je dal
uniforme in predpise, ki jih morajo izvajati.
Jure: Je pa res, da nekateri pretirano uživajo v
svojem delu.

Igor: Nekatere prav vidiš, da se imajo pri tem
tako fajn, da to ne more biti prav. (smeh)
● Kako na vaju kot glasbena humorista
gledajo »resni« glasbeniki, sta med njimi
bolj »outsiderja«?
Igor: Dalj časa kot sva na sceni, boljše je.
Zgodil se je nek preobrat. Najprej si bil prasec, ker nekoga »zajebavaš«. Ko pa postaneš
institucija za »zajebavanje«, potem postane
kul, če se midva spraviva nate. Ker se ne spravljava ravno na vsakogar, ampak na tiste, ki
so že nekaj dosegli. Potem razmišljajo: »Če se
onadva spravljata name, potem sem že nekaj
naredil.«
● V bistvu sta imela že na prvi plošči
Kabaret podporo znanih glasbenikov. Na
njej so sodelovali Boštjan Gombač, Tomaž
Domicelj, Gal Gjurin …
Jure: Gal je postal znan šele po tej najini
plošči. Saj vedno pravim: vsi veliki slovenski
glasbeniki so začeli kariero pri naju.
Igor: Predvsem Tomaž Domicelj.
Jure: On je kariero z nama končal. (smeh)
Igor: Na nekem mojem stranskem projektu
smo pa res odkrili Alenko Gotar. Koga smo še
odkrili?
Jure: Ma, vse. Ni, da ni.
Igor: Jože Potrebuješ nama je enkrat posodil
kitaro. A moram sploh še kaj dodati? On ne
posoja kitare kar komurkoli. (smeh)
● Je ta dinamika med Štajercem in Ljubljančanom nekakšna rdeča nit vajinega
ustvarjanja, ali tudi iz teh razlik prihaja do
novih idej?
Igor: Ne vem, če sva to do sedaj veliko izkoriščala.
Jure: Bolj pomaga pri tem, da si lahko privoščiš kakšno na račun drugih. Če bi bila oba
Ljubljančana, ki bi zabavljala čez Štajerce, bi
bilo vse skupaj precej bolj neugodno.
Igor: Mogoče naju bolj zaznamuje to, da sva
oba iz blokovskih naselij. Jaz iz največjega
mariborskega, Jure iz največjega ljubljanskega. Očitno to nekaj pusti v tebi. Ali kot je rekel
raper Zlatko: »Lahko vzameš modela iz Fužin,
ne moreš pa vzet’ Fužin iz modela.« (smeh)
● Prejšnja plošča je bila Komercialne
pizde, aktualna je Sponzorska plata. Se da
to sploh še stopnjevati, kaj bi bila lahko še
hujša stopnja te vajine parodične »prodanosti«?
Igor: Zdaj sta samo dve smeri – ali še naprej
ali pa zelo nazaj. Naprej greš lahko samo še
tako, da narediš komade direktno za firme.
Jure: Jaz mislim, da je korak naprej lahko
samo še album Parlamentarni prasci. Prideva
v parlament in spremeniva zakonodajo, da
ljudje morajo poslušati najino glasbo.
Igor: 80 odstotkov najine glasbe, 10 odstotkov ostale slovenske in 10 odstotkov tuje.
● Tako bi torej vidva razrešila problematiko kvot, s katerimi se zdaj veliko ukvarjajo slovenski glasbeniki in javnost?
Igor: Ta rešitev je ravno tako legitimna kot vse
ostale. (smeh)

Blaž Tišler
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Vienna Vegetable Orchestra, fotografija: Zoe fotografie

Sodeč po najdbi najstarejšega glasbila na svetu – našli so ga v jami Divje
Babe v bližini Cerknega – je pračlovek za svoje glasbeno udejstvovanje
uporabljal koščeno piščal. Danes,
petinpetdeset tisoč let kasneje, homo
sapiens igra na zelenjavo. In to, kakor
se za 21. stoletje seveda spodobi, na
eko način. Konec devetdesetih se je
na Dunaju namreč začela kaliti ideja
Vienna Vegetable Orchestra oziroma
The Vegetable Orchestra, ki danes
združuje dvanajst glasbenikov, njihova
strast pa je ustvarjanje glasbe z instrumenti, ki jih sami izdelajo iz različne
zelenjave. Njihov tretji album Onionoise bo izšel v večini držav letošnjega
decembra. Korenček, paradižnik, paprika, zelje – del narave, katere rezultat
je sodobna fuzija housa, elektronike,
duba s pridihom jazza in celo noisa. Še
več: po presenetljivem performansu,
polnem po zraku letečih koščkov povrtnin, se lahko navdušeni obiskovalci
okrepčajo z juho, pripravljeno iz ostankov zelenjave, ki ni končala na odru.
Te se letošnje poletje med drugim niso
branili slovaški obiskovalci festivala
Bažant Pohoda. Orkester jim je reciklirano juhico kot alternativo nezdravi
festivalski hrani ponudil ravno v času
kosila, ki je občinstvu očitno teknila
kljub neznosni julijski vročini. Med prehranjevanjem navdušenih je z nami
nekaj besed spregovoril član orkestra,
Ulrich Troyer. S koščkom korenja za
ušesom, seveda.

The Vegetable Orchestra
KKajj boš
b š s sintetizatorjem,
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Bažant Pohoda
navdušuje tiste, kii
so sem prišli zaradi
di
glasbe in tiste, ki
so se prišli zgolj
zabavat. Kako se
počutite vi?
Čudovito. Ponavadi sicer igramo v dvorani in
bolj v večernih urah, koncerti na prostem z
veliko sonca in vročino pa so precej zahtevni,
saj zelenjava oziroma naši inštrumenti v takih pogojih začnejo izgubljati vodo in s tem
optimalen zvok. Danes smo igrali ob enajstih
popoldne, kar je še precej sprejemljivo; ni bilo
prevroče, hkrati pa nismo pričakovali toliko
občinstva. Enajst je namreč precej zgodnja
ura za festival, kjer se glasbeniki in DJ-i vrstijo
vse do zgodnjih jutranjih ur.
Ponavadi zelenjavo kupite na tržnici, ki je
najbližje prizorišču vašega koncerta. Ste
tokrat storili isto?
Da. Kupili smo jo na tržnici, katere imena
pa se na žalost ne spomnim. Najbolj smo se
razveselili nenavadno velikih bučk. V vsakem
kraju imajo namreč drugačno ponudbo zelenjave in sadja; če naletiš na nekaj posebnega,
lahko ustvariš popolnoma nov inštrument.
In kateri instrument je vaš zadnji izum?
Prav danes sem izdelal dva različna nova
instrumenta. Prvi sestoji iz korenja in redkvic.

Gre za nekakšen bolj umetniški izdelek, nekakšen bobenček. Drugi, ki sem ga naredil,
če
pa je trobenta iz prej omenjene ogromne bučke. Ni ravno
nov izum,
zaradi svoje velikosti
iz
je namreč zgolj va
variacija že prej izumljenega
glasbila.
Ali morda obstaja glasbilo, ki si ga
resnično želite narediti, pa še ne veste,
kako?
Zanimivo bi bilo odkriti zares primerno zelenjavo za bas. Težko je namreč oblikovati zelenjavne strune. To je zelo velik izziv. Izhod v sili
je na primer azijska česnova trava. Ta se lahko
uporablja kot basovska struna.
In na katerega ste najbolj ponosni?
Hm … Ne vem, instrumentov je veliko, prav
tako kot tehnik izdelave. Vsak izmed nas ima
namreč drugačen način. Morda so mi najbolj
pri srcu kastanjete, oblikovane iz jajčevcev.
Zvenijo zelo prijetno in nevsiljivo.
Glede na to, da je zelenjava precej nestabilna, je verjetno težko znova in znova
poustvarjati stoodstotno enak zvok?
Nikoli ne vemo, ali se bo na koncertu nekaj posrečilo ali ne. Nikoli ne moremo predvideti, ali
se bo glasbilo poškodovalo, zato moramo biti
zelo previdni in hkrati iznajdljivi. Nemogoče
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je vedeti, ali bo flavta zdržala svoj solo ali ne,
zato moraš imeti precej dobre živce. Vse skupaj je velik izziv. Je pa seveda tudi zabavno.
Kakšno je potemtakem razmerje med
kompozicijo in improvizacijo?
Recimo, da je devetdeset odstotkov materiala
pripravljenega, vedno pa dopuščamo svobodo interpretacije. To pomeni, da lahko improviziramo v vsaki skladbi, čeprav je osnovna
struktura napisana vnaprej. Ponavadi si na
koncertu visoko stopnjo improvizacije privoščimo pri eni skladbi.
Če ljudje vašega ustvarjanje ne poznajo,
lahko kaj hitro pride do nesporazumov
in očitkov, da, glede na lakoto po svetu, s
hrano ravnate nespoštljivo.
Se
Seveda. Imeli
ssmo že podobsm
n
e težave. V
ne
rre
es
resnici
hrane ne
m
e
mečemo
stran
kkar
a tako. Z njo
ra
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razveselimo
o
g
ogromno
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– s sámo glasbo
in
n tudi juho, ki
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o naredimo iz
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st
ostankov.
Lahko
je
e kritizirati,
vvendar
e
tisti, ki
b naše
š delo
d l spotakne,
t k ne razmišlja in
se ob
ne opazi, koliko popolnoma užitne hrane se
meče stran drugje. Pred leti sem bil kot kuhar
zaposlen v restavraciji; tam se vsak dan zavrže
ogromne količine hrane. Prav tako počnejo
posamezniki. Nesmiselno je kritizirati naš
projekt, če nimaš konkretnih argumentov.
Smo ekipa umetnikov in radi bi, da ljudje
razmišljajo.
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Navdihuje vas elektronska glasba, sami
pa igrate na zelenjavo. Tiči za kombinacijo
dveh popolnoma različnih elementov
kakšen globlji, ideološki pomen?
Globlji ideološki pomen? Mislim, da ga ni.
Smo ekipa enajstih glasbenikov, umetnikov,

nekateri so pisci … Skoraj vsak izmed nas
se na neki način ukvarja z elektronsko
glasbo: kot solo projekt, kot sodelovanje
pri plesni predstavi ali kaj podobnega.
Tako zgodovinsko, kot glasbeno sta na nas
močno vplivala nemška elektronska glasba,
kot so Kraftwerk, in tudi kraut rock. Prav
tako imata velik pomen tudi elektronska
glasba, ki se je v dunajskih klubih vrtela v
devetdesetih, ter tamkajšnji glasbeniki bolj
eksperimentalne narave. Ker smo v svojem
jedru umetniki, ima taka vrsta estetike na
nas močan vpliv.
Glasba je zapleten pojem, področje glasbenega ustvarjanja pa skorajda nima
meja. Kakšno je po vašem mnenju vaše
mesto na glasbeni sceni?
Rečemo lahko, da smo ustvarjalci elektronske glasbe, ustvarjamo pa jo z zelenjavnimi
instrumenti. V letih, ko elektronska glasba
privablja ogromne mase ljudi, hkrati pa
je pomemben tudi živ nastop oziroma
koncert, je potrebno performans oblikovati tako, da je zanimiv in privlačen, ne
pa da na odru stojiš samo s prenosnim
računalnikom. Različni ustvarjalci imajo
različne metode, nekateri kombinirajo vrsto
različnih naprav, mi pa na svoj način združujemo nekaj starega, primarnega in hkrati
modernega. Uporabljamo na primer zelo
kakovostne, občutljive mikrofone, hkrati pa
sodelujemo z odličnim tonskim mojstrom,
ki dobro ve, kako poudariti najbolj neopazne zvoke, ki jih oddajajo naša glasbila.
Hkrati nam veliko pomeni tudi to, da smo
odkrili oziroma izumili več različnih glasbil,
ki zvenijo zelo podobno kot nekateri eksperimentalni ali elektronski instrumenti.
Na primer?
Korenje in por lahko skupaj zvenita precej
nenavadno, podobno sintetizatorju, z jajčevcem pa lahko ustvariš zvok, podoben
sintetičnim bobnom.
Glede na to, da je vaše ustvarjanje precej
nekonvencionalno, se vam zdi, da je
dandanes še vedno mogoče prestopati
meja glasbenega ustvarjanja?
Mislim, da vedno obstajata čas in prostor za
nove ideje, hkrati pa se mi zdi, da se veliko
dobrih idej iz preteklosti slej ali prej tudi
vrne. Tako na primer sedaj novo občinstvo
pridobiva kraut rock. Mnogo mladih odkriva stare plošče, glasbeniki pa stopajo korak
naprej, dobivajo nove ideje, včasih pa iz
naftalina potegnejo tudi odlične stare stvari. Pomembno je, da se učimo iz preteklosti,
šele potem lahko naredimo nekaj novega.
Ogromno novih idej je navdihnjenih z
idejami iz preteklosti.
Lucija Šuštar

Dani se. Žura je že davno konec. Prostori so
postali zasilne spalnice. Vez med resničnostjo in sanjami je pretrgana. Pesmi na radiu
odmevajo v prazno in se zdijo čisto drugačne kot ponavadi. Jutranji hlad se dotika lic
in vsak izdih ustvari bel oblaček. Oči se zapirajo, tesno je. Kot da je nekaj narobe, ampak
v bistvu ni. Kot da obstaja nek slab pridih, ki
ni otipljiv. To sta … Crystal Castles.
Zaodrje pokritega O2 prizorišča, ki sredi
slovaškega festivala Bažant Pohoda ponuja
zanimivosti predvsem za elektronsko srenjo,
je zapuščeno. Občinstvo se je po zadnjih
taktih nastopajočih nemudoma prestavilo
drugam – tja, kjer dogaja. Z glavnega odra
odmevajo zvoki trenutno najbolj cenjenih
britanskih mladcev, ki slišijo na ime The XX.
Mrki varnostnik, sede na stolu ustvarja edino
premikajočo se senco, ko kot po scenariju
spokojnost prekine zaplet. »To so preostre
besede. Vem, da tega ne bi smeli, ampak to
so vseeno preostre besede. Prosim, ali lahko
moja pevka dobi nekaj za na roko,« v angleščini prepričuje neobriti možakar srednjih let,
ki je očitno vajen vljudnega pregovarjanja.
»Se opravičujem, a tega ne bi smeli storiti, to
se ne dogaja,« ga zavrača slovaški predstavnik, za katerega postane kmalu znano, da je
skrbnik odra, ki se prepira z menedžerjem
turneje elektronskega kanadskega dvojca
Crystal Castles.
»Rada bi, da se slinite in nenadzorovano
tresete!«
Kaotično divjanje, za epileptike gotovo nevarne luči, slepeč pogled na oder, ponorele
figure, ki ustvarjajo blazno glasbo, hreščeči
basi in izzivajoči »synthi« polagoma spravljajo vse v melanholični hrup in v živo zvenijo
precej bolj umazano. Predvsem pa divje,
ko mikrofon zlorabi komaj 22-letna Alice
Glass. Njen nastop preveva punk. Upornost.
Drugačnost. Med intervjuji pobegne. Na
Glastonburyju so morali zaradi nje prekiniti
koncert. Je tista Alice, po kateri se imenuje
komad Alice Practice, ki je duo Crystal Castles podal v svet in s svojim nenavadnim
občutjem – kakor jutranji žur, ki se po vsem
konzumiranem kar ne konča, ampak melanholično nadaljuje – prepričal marsikoga. To je
tista Alice, ki sedi v prej omenjenem zaodrju.
Desno roko ji hladita dve pločevinki, oviti z
ruto, leva je rezervirana za cigareto. Pod črnimi lasmi se skriva bled obraz z velikimi očmi,
ki ne skriva besa zaradi preteklih dogodkov.
»Rekli so nam, da se Alice ne sme ukvarjati z
občinstvom, vendar ona rada pozdravi svoje
prijatelje. Organizatorji so bili zelo jezni in
promotor je odrival menedžerja naše turneje
ter se hotel z njim stepsti,« delno obrazloži
položaj Ethan Kath, drugi del Crystal Castles.
Vojaški suknjič z obvezno poveznjeno kapuco
je le eden od ostankov njegove preteklosti,
ko se je podil po bendih – od anarhističnih
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Crystal Castles
Menedžerja na gobec, potem pa na pivo in čik

punksov prek garažnih metalcev do folk dua,
ta se je tragično končal s smrtjo njegovega
prijatelja in sočlana Pina Placentila, kateremu sta posvečena oba albuma Crystal Castles.
V belem šotoru pomakne stol bližje in skuša
obrazložiti današnje dogajanje na odru in za
njim, ko ga prekine Alice, ki je imela odrskega
menedžerja očitno dovolj: »Res je, da sem ga
udarila, ampak to si je zaslužil.« Njun nastop
je grob, vendar vedno učinkuje. Intenziven
koncert, ki glasbo ponese proti trši plati in
kakršnega ne vidimo pogosto. »Rada bi, da
doživite božjasten napad,« pove Ethan. »Rada
bi, da padete,« kot v reklamnem sporočilu
doda Alice in besedo ponovno prepusti Ethanu, »Rada bi, da se slinite in nenadzorovano
tresete.« Občinstvo se na njunih nastopih
prelevi v migetajoče »zombije«, ki jih napajajo odtujena glasba ter sprašujoči se pogledi:
»Kdo sta ta dva, kdo se skriva za tem zvokom,
za temi lučmi?« »Nikomur ni potrebno vedeti,
kdo sva,« zdaj že malce skrivnostno odgovarja Ethan. »Ne vem, kaj imata osebnost in
glasba skupnega,« nadaljuje Alice in nasprotuje današnjemu svetu, ki hoče o glasbenikih
vedeti vse. Za Ethana slednje ni pomembno:
»Ko poslušam glasbo, mi je vseeno, kdo so ljudje, ki so jo ustvarili. Hočem le uživati v njej. O
tem ne bi nikoli govoril. To je osebno.« je vse,
kar pove o svojem odnosu do življenja.
»V Kanadi ne obstajava. Tam hočejo Sum
41 in Avril Lavigne.«
Občinstva ne nagovarjata: »Nisem učiteljica,
nisem tu zato, da bi vam govorila, kaj počnite,« pravi Alice. Svoje identitete ne izdata in
pred življenjem bežita na neskončnih turnejah. »V Kanadi že dolgo nisva bila,« razlaga
težavno domačo situacijo Ethan: »najslabše
nama je šlo v Kanadi. Tam naju hočejo ignorirati. Nočejo bendov, kakršen je najin. Hočejo
Sum 41 in Avril Lavigne, oni pritegnejo pozornost. Kot da midva ne obstajava.« Tako sta
pred leti v domačem Torontu predvsem životarila in igrala, kjer sta le lahko. »Precej lažje
je bilo priti med publiko,« glede na trenutne
težave cinično komentira Alice. »Na začetku
sva igrala po kleteh v Torontu za 30 ljudi,«
nadaljuje Ethan, ki ga dopolni Alice, »Igrala
sva s punksi.« Vplivov punka v svoji glasbi
ne zanikata: »Sva očitno elektronski bend,
ampak imava dosti punkovskih vplivov.«
Seveda pa ti niso edini: »Ogromno jih je. Meni
so všeč New Order, njej pa Bikini Kill. Všeč
nama je ogromno underground punk bendov
iz osemdesetih. Obožujeva nekaj bendov iz
Toronta, kot na primer The Sick Lipstic.«
»Nikoli ne bova imela hitov.«
Crystal Castles ni bil bend. Niti ne projekt.
Pravzaprav se je vse zgodilo po naključju, ko
je v dobrih starih časih Myspacea komadič
Alice Practice postal pravi internetni hit. »No,
glasbo sva delala že nekaj let, ampak ta pesem je pritegnila pozornost,« razloži Ethan,

Alice pa doda, da so to pesem slišali pri založbi Merok. »Ne vem, kako se je to zgodilo.
Spomnim se le, da sva prejela sporočila od
nekaterih založb, ki so slišale demo, da želijo
objaviti najino glasbo. In odločila sva se za
Merok. Vse te založbe so namreč hotele, da
posnameva album in midva sva premalo
organizirana, da bi to storila. Pri Meroku pa so
želeli le izdati najine demo posnetke. Stvari, ki
so že obstajale …« »Hej, všeč so nam ti demo
posnetki in kasete z vaj, jih damo lahko na vinilko?« povzame Ethan. »To se nama je zdelo
zelo preprosto in privolila sva. Druge založbe
so hotele, da greva v studio in takrat nisem
niti vedel, kje naj najdem Alice. Naključje je
bilo, da sem jo sploh srečal in ji lahko povedal, da bo Merok izdal najine posnetke z vaj.
Ko sem ji to razložil, ni vedela, o čem govorim,
saj ni vedela, da je vajo kdorkoli posnel. Tudi
potem, ko je plošča izšla, je potrebovala celo
leto, da jo je poslušala. Plošča je bila zunaj
eno leto in ona ni vedela, kako Alice Practice
sploh zveni. Ljudje so hoteli, da igrava in ona
ni vedela, kako zveni.« Tako se je Alice po
precej dobro sprejetem prvencu spoprijela s
poslušanjem in se z Ethanom podala na odre,
kjer sta vedno bolj zavidljivo izpostavljena.
»To, da nastopava ob desetih, je le naključje.
Midva bi morala odpirati, nastopati opoldne,«
zanika njuno pomembnost Ethan. »Nimava
hitov,« utemelji Alice, ko Ethan nekako nerazumljivo razloži njun položaj: »Nikoli ne
bova imela hitov. Nihče ne vrti najinih videov,

nihče na radiu ne vrti najinih pesmi.« A njuni
koncerti so polni, le pol ure prej je pod odrom
za njuno glasbo norelo kup ljudi: »Verjetno bi
bili tam zaradi kogarkoli.« Njuno zaničevanje
lastnih uspehov je kar malce presenetljivo, ko
Ethan končno vsaj malo razloži njun pogled:
»Ceniva, da sva ljudem všeč, ampak toliko je
še dobrih bendov, ki bi jim morali nameniti
pozornost.« Katerim? »Preveč jih je. Lahko jih
naštejem 10 tisoč in bomo tu cel dan.«
»Hotela sva ustvariti eno uro žalosti.«
Njun drugi, aprila izdani album Crystal
Castles II je drugačen. Lepljenje demo posnetkov in domačo »lo-fi« produkcijo sta
tokrat nadgradila s konceptom: »Prva plošča
je le kup raztresenih posnetkov, ki so bili na
voljo na različnih 7-inčnih vinilkah ali demo
posnetkih. Na tej plošči pa sva želela ustvariti
eno uro žalosti. Hotela sva ujeti povezan trenutek, zato se je ustvarjanje precej razlikovalo
od prvega albuma.« Snemala sta ga na poti,
snemala sta, kjer je bilo to le mogoče: »Prvega
sva posnela v prijateljevi kuhinji in mislim, da
lahko njegov video celo vidite na internetu.
Ta pa je bil posnet na turneji. Vsake toliko sva
se za nekaj časa ustavila, kjer sva pač nazadnje igrala, ter začela snemati. Glavni točki sta
tako Detroit in Islandija.« Prihodnost dvojca,
ki spreminja obličje moderne elektronike,
kot ponavadi ostaja nejasna. Primarni cilj so
koncerti, ki jih ne manjka, glasba pa prihaja
sproti: »To pride v trenutku. Nikoli ne razmišljava o prihodnosti. Nikoli ne razmišljava o
preteklosti,« njun odnos pojasnjuje Ethan, ko
ga že kot ponavadi dopolni Alice: »Ali lahko
načrtuješ evolucijo? Niti ne.«
Andraž Kajzer
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Matija Murko in
slovenska ljudska pesem
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Vilko Novak je zapisal, da
je bilo pomembno naključje, da je prav v letu 1895,
ko je dotedanja slovenska
folkloristika dosegla vrhunec z začetkom izdajanja
Štrekljevih Slovenskih
narodnih pesmi, nastopil
tudi Murko. Prav ta dva
glavna zastopnika naše
tedanje etnologije je usoda združila na isti univerzi
v Gradcu. Kakor so bili pri
romanskih in germanskih
narodih pobudniki in glavni predstavniki etnološkega dela povečini filologi,
ki jih je spoznavanje jezika
in slovstva približalo ljudstvu, tako so tudi pri nas
od Jarnika, Majarja preko
Miklošiča do Gregorja Kreka in drugih družila vsa ta
strokovna področja in oblikovali temelje slovenske
folkloristike in posledično
tudi etnomuzikologije. Tokrat pišemo o Murkovem
odnosu do slovenskega
ljudskega pesemskega
izročila.

Prav Štrekelj in Murko sta pokazala, kako je
treba jezikoslovje in slovstveno znanost družiti v prid raziskovanju ljudske kulture, ki pa
zopet nujno in koristno oplaja omenjeni vedi
(Novak 1986: 244).1 Matija Murko (1861–1952)
se je kot slavist največ ukvarjal z zgodovino
starejših slovanskih slovstev ter se tako že
zgodaj zanimal tudi za ljudsko pesništvo in
s tem za slovensko ljudsko glasbo. Posebno,
odkar je leta 1905 postal član, po Štrekljevi
smrti (leta 1912) pa predsednik slovenskega
odbora za pripravo dela Narodna pesem v Avstriji 2, je bilo njegovo delo v tej smeri plodno.
O delu tega odbora, ki je nabral okoli 14.000
pesmi z napevi, je napisal razpravo Vélika
zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami
(Etnolog III).

Murko je bil panslovansko usmerjen,
slovensko ljudsko pesem je pravzaprav manj
raziskoval, v razpravi Zgodovinski podatki o
slovenskih narodnih pesmih (Časopis za zgodovino in narodopisje, 1937) pa je o njej vendar zbral poročila od Valvasorja iz 18. stoletja.
Posamezne motive je obravnaval v razpravi
Indija v slovenski narodni pesmi (Slovenski
jezik 1939/40), izrecno pa ga je zanimala tudi
epika: »Lepo pesem Mlada Breda je zapisal
neki učen rodoljub na Notranjskem iz 'ust
stare matere'. Bilo je razumljivo, da so Bredo,
Zoro, Lepo Vido in druge pesmi o ženski usodi
pele ženice, a pri zbiranju narodnih pesmi
z melodijami, ki ga je spodbudilo avstrijsko
ministrstvo za nauk in bogočastje v letu 1904,
je najmarljivejši nabiralec slovenskega delovnega odbora, Franc Kramar, leta 1910 zapisal
106 pesmi v vasici Vinje župnije Št. Helenske

iz ust Katarine Zupančič (po domače Živčkove), največ starih pripovednih, tudi Pegama
in Lambergerja, torej junaško in ne žensko
pesem po terminologiji Vuka Karadžića, ki
danes seveda tudi za srbsko-hrvaške narodne
pesmi ni več na mestu.«
Murko je bil razgledan svetovljan, zato ne
preseneča, da je zlahka določal vloge različnih ustanov na čelu z etnografskim muzejem:
»Seveda je bilo dobro, da so nabrane narodne
pesmi in velik del odborovega arhiva prišli
pod stalno in varno streho, kjer niso več v
napoto, kakor v tesnih prostorih Glasbene
matice in pri odbornikih. Naloga Etnografskega muzeja je, da narodne pesmi natančno
inventarizira in čim prej tudi katalogizira na
listkih po vsebini, po začetnih verzih in tudi
po začetkih napevov, da bo sčasoma mogoče
d
dovoliti
njih porabo. Dolgo ti zakladi sploh ne
s
smejo
ležati na miru v muzeju, treba je čim
p misliti na njih ureditev in izdajo. Ne bi
prej
b častno za Slovence, če bi tako kulturno
bilo
d
dediščino
pokojne Avstrije predolgo zanem
marjali
in ne bi sledili primeru Čehov.«3
V duhu časa je imel Murko tudi še nekatere
k
popolnoma romantične nazore in si
j nekoliko »romantično« predstavljal tudi
je
z
zbirko
slovenskih ljudskih pesmi: »Za nujnost
n novega dela pa govoré še drugi razlogi.
Uredniki
U
bodo v zapisih in pripombah našli
m
marsikaj
nepopolnega, nejasnega in pogrešanega,
n
kar se bo še dalo s pismenimi in ustnimi
povpraševanji
p
popraviti in pojasniti, dokler so
še
š nabiralci in pevci živi. Tu pa prinaša vsako
leto
l
nenadomestljive izgube. Glavno pa je,
da
d naša narodna pesem v dosedanji obliki
izumira.
i
Narod, ki skoraj ne pozna več analfabetov,
f
zato pa ima razmeroma bogato
razvito
književnost in časnikarstvo ter v vsar
ki župniji in že tudi po vaseh prosvetna društva in tudi posebna pevska, ne potrebuje
in ne more tudi dalje živeti od narodnega
pesništva, ki se prenaša iz ust do ust. Lepo
je, ako stare ženice še znajo na stotine pesmi,
ali še lepše ter s kulturnega in gospodarskega
stališča je bolj pametno, če jih berejo stotisoči
Slovencev ali pa pojejo tisoči po notah, pod
vodstvom bolj ali manj izkušenih dirigentov
ali pa tudi brez njih. Treba bo še preiskati, na
koliko so se narodne pesmi pele med meščanstvom, posebej po trgih in malih mestih,
ali večinoma so bile last našega kmečkega
ljudstva, ki pa jih zaradi svojega kulturnega
in gospodarskega napredka tudi opušča. O
delavcih, ki izhajajo iz malomeščanstva in
iz kmečkega stanu, niti ne govorim, ker v
premogokopih in tovarnah se ne more tako
peti kakor nekdaj v patriarhalnih razmerah v
malih mestih in trgih, posebno pa na kmetih,

Filolog Matija Murko (1861–1952) je deloval na
Dunaju, v Rusiji, Gradcu, Leipzigu in v Pragi. Leta 1912
je prevzel vodstvo odbora za zbirko Ljudska pesem
v Avstriji, s pesemskim izročilom se je ukvarjal med
letoma 1909 in 1932, ko je na Balkanu snemal epske
pevce, jih fotografiral in izčrpno dokumentiral takratni
družbeni kontekst petja. Sodi med začetnike znanstvene
etnologije na Slovenskem, njegov vpliv pa je še danes
čutiti v slovenski in, kar je manj znano, tudi v harvardski
folkloristiki.
Fotografija na strani 34: Podoba muzike, ena od
sodobnih publikacij s področja folkloristike, ki nadaljuje
Murkovo tradicijo zbiranja ljudskega gradiva.

kjer je narodna pesem naravnost spremljala
delo doma in na polju. Danes se narodna
kultura tudi ne stvarja samo za ljudstvo,
ampak za vse stanove, ki sestavljajo narod v
višjem pomenu te besede. Zatorej hranimo
narodno pesem s tem, da jo zbiramo, in
vračajmo jo vsemu narodu, da bo živela dlje
v zapisih, v knjigah in glasbi, in da bo kakor
že dosedaj bolj ali manj vplivala na našo
umetno književnost in glasbo. Kako lepo je
povedal skladatelj Leoš Janáček, ki ima svojo
velikost in priljubljenost po svetu v veliki meri
zahvaliti tudi načinu, kako si je osvojil češko
narodno pesem 'izdajo narodnih pesmi dajmo narodu kot narodno biblijo!'«
S podobno mislijo nadaljuje: »Treba je
iskati posebej stare pevce in pevke in take
mlajše, ki so ohranili staro tradicijo, kar velja
posebno za odlegle in visoke kraje. Delo bi
se moglo omejiti tudi na neko dobo, recimo
do svetovne vojne, če bi se opazilo, da so se
po nji godile velike spremembe v narodnem
pesništvu. Sicer pa tudi v tem slučaju ne bodo
škodili primeri, kaj in kako se danes poje.«
(Murko 1962: 224)
Pomemben je še en aspekt: Murko ni bil
prepričan, da je ljudska pesem združevala le
Srbe in Hrvate, ljudska pesem je po njegovem
mnenju prestopala tudi verske meje, saj je
muslimanska epika v Bosni in Hercegovini
enaka pravoslavni in katoliški. Morda se od
njiju loči le po vsebini in Murko je bil prepričan, da kristjani poslušajo muslimanske pevce in njihove pesmi in obratno.
V duhu časa je menil tudi, da je srbsko
in hrvaško jezikovno območje v resnici tudi
enotno kulturno in socialno območje, češ da
to dokazuje enotna srbsko-hrvaška narodna
epika. V takšnih pogledih je razvidna Murkova panslovanska usmeritev, ki mu je, kar treba
posebej poudariti, omogočila posrečene
primerjave med različnimi prepletajočimi se
skupnostmi. Takšna prepletanja pa so bila na
območju nekdanje Jugoslavije burna.
Kljub temu, da se Murko ni intenzivno
ukvarjal s slovensko ljudsko pesmijo, pa je
odboru podal premišljene smernice: »Med
nabiranjem se mora že začeti z urejevanjem.
Za to je treba najti zmožne urednike, ki bi
imeli poleg dobre volje tudi dovolj časa, da bi
se temu delu posvetili na več let. Dva glavna
urednika morata biti, eden za napeve, drugi
za tekst, drugače pa je lahko več urednikov,
ki bi si delo razdelili, n. pr. eden posvetne,
drugi duhovne pesmi. Uredniki bi tudi dajali
nasvete, kje je treba gradivo dopolnjevati,
morebiti tudi popravljati in pojasnjevati. Za
usmerjeno in sistematično dopolnjevanje bi
dobro služila topografija dosedaj nabranih

pesmi, o kateri se je mnogo govorilo že v
starem odboru.«
Murko je torej slovensko ljudsko pesem
obravnaval z dokaj jasnega, a skrbno pretehtanega romantičnega zornega kota, med
terenskim delom na Balkanu pa je razvil vizionarske metode, s katerimi je vplival na delo
drugih raziskovalcev v Evropi in posebej na
ameriškem Harvardu. Zastavil je takšen koncept zbirke ljudskih pesmi:
»Slovenskih narodnih pesmi z napevi je
nabranih okoli 12.000. Če pride k njim še
Kokošarjeva zbirka in če doda dr. Kimovec, ki
bi mogel biti eden izmed urednikov, ako ne
glavni urednik za napeve, še svojih 400 prekmurskih, bi bilo za izdajo pripravljenih že čez
13.000 pesmi, brez tistih, ki so že natisnjene
v raznih zbirkah. Med takim ogromnim gradivom bo seveda treba izbirati ter vse nepotrebno in preslabo polagati na stran. Ivan
Franké je kakor o eni Kramarjevih zbirk sodil
v svojem poslednjem pregledu (26. XII. 1913)
tudi o drugih precej ostro. Nekatere pesmi
so se mu zdele neuporabne, 'ker so brez
razumljive melodije ali brez ritma, in deloma
brezsmiselno mašilo,' pri drugih pada zanimivost z naraščajočimi številkami; posebno na
piki je imel orglarske. Končna sodba pripada
seveda urednikom, ki pa morajo tudi premisliti, da se ritem narodnih pesmi ne ravna
vselej po naših teorijah in da o njih kakovosti
lahko različno sodijo razni ljudje, posebno
v raznih časih. Marsikatere po naših pojmih
slabe pesmi lahko postanejo pomembne kot
predloge za lepše, še bolj pa za ves zgodovinski razvoj našega narodnega pesništva. Težavno bo tudi vprašanje mnogih variant. Ne
morejo se prezreti, če prinašajo nekaj novega,
ali drugače zanimivega. Na vsak način morajo
v opombah omeniti vse, tudi tiste iz tiskanih
virov, in jih po potrebi okarakterizirati ali pa
celo podati v odlomkih.4 Seveda se morajo
imenovati tudi kraji, v katerih se pojo ali so
se pele, da se dobi pravi geografični pregled
razširjenosti posameznih pesmi. K rojstnemu
listu vsake pesmi pridejo še razna pojasnila
zapisovavcev in urednikov, posebno pojasnila
manj razumljivih tekstov in besed. Uredniki
bodo torej imeli dovolj dela s kritično izdajo
samo, ki naj bo podlaga daljšemu študiju,
njim samim pa ni treba pisati v uvodu ali
na koncu vsakega zvezka celih znanstvenih
razprav; če si pri urejevanju naberejo gradivo
za katerokoli vprašanje, naj ga prej ali slej
uporabijo drugod.«5
Murko je menil, da mora Etnografski muzej
poleg gradiva za materialno kulturo našega

naroda zbirati tudi gradivo za njegovo duhovno kulturo. Tu pa ne gre zgolj za ljudske
pesmi. Karel Štrekelj je hotel po Slovenskih
narodnih pesmih izdati še pripovedke, bajke,
pregovore in reke, uganke, kletve, psovke,
vraže in enako narodno blago, ki ga je tudi
zbiral, in Murko se je že leta 1929 spraševal,
kje je to Štrekljevo neizdano gradivo. Obstajala je tudi vrsta neizdanih ljudskih pesmi, ki
jih je zbral Štrekelj s sodelavci, a jih iz različnih
razlogov ni izdal. Kar zadeva ljudsko slovstvo,
je Murko največjo in prvo nalogo slovenske
folkloristike videl v tem, da čim prej dobimo
dostojno izdajo slovenskih narodnih pesmi z
napevi, ki bo našemu narodu v korist in čast
v sedanjosti in prihodnosti. Zapisal je: »Gre za
res monumentalno delo, kakršnega še nimamo in ga v nameravani obliki še nimajo tudi
drugi narodi. To delo pa se mora dokončati
velikopotezno, kakor je bilo začeto.«
Na osnovi že zbranih slovenskih ljudskih
pesmi različnih avtorjev je ugotavljal, da je
v teh zbirkah6 premalo poudarjena melodija, saj so avtorji večinoma zapisovali samo
besedila, oziroma povedano z Murkovimi
besedami:
»Slovenska narodna pesem je res to,
kar pravi njeno ime, ona se poje in
nje besede so nerazločljive od melodije. Na to pa se je vendar dolgo prav
malo pazilo in Slovenci niso edini,
ki so izdajali večinoma samo tekste.
Prvo in častno izjemo dela Stanko
Vraz, ki je poleg besedil zapisal precej
načrtov melodij, katere navaja Karel
Štrekelj pri posameznih pesmih svoje
izdaje, po mnenju kapelnika N. Štritofa, ki pripravlja o tem razpravo, ne
vselej natančno, čemur se ne čudim,
kajti Vrazovi načrti se po 60 in več
letih niso lahko brali, Štrekelj pa ni bil
muzikalno izobražen, čeprav je sam
občuteno pel narodne pesmi.«
Veliko pozornosti je posvečal konceptu
nabiranja gradiva: »K urejevanju bo lahko
preiti šele tedaj, ko bo gradivo za vse delo
povečini zbrano in pripravljeno. Gradivo naj
se zbira iz že tiskanih zbirk, časnikov, knjig in
posameznih listov ali pa iz pisanih zbirk, pesmaric, listov itd. Ta vrsta zbiranja se ne sme
premalo upoštevati ali pa celo zanemariti;
zgodovinska spričevala o petju minulih obdobij so največje cene za to, da moremo znanstveno presoditi, kako se je narodna pesem in
glasba razvijala. Murko je po eni strani zagovarjal avtorstvo posameznika, po drugi strani
pa je še romantično razmišljal o narodovem
ustvarjanju: Druga vrsta je zapisovanje iz
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ust narodnih ali pa po proizvajanju naroda
samega. To zbiranje je zategadelj večjega
sedanjega pomena, ker kultura spodriva narodne pesmi in melodije, ki so izgubljene za
vselej, ako se pozabijo. Zbira se naj vse, kar
je izšlo iz naroda ali izhaja iz njega: Najprej
narodne pesmi vsake vsebine, najsi jih poje
ena oseba ali cela družba pri kakikoli priliki.
Prezirati ne gre uspavank, pesmi pri delu,
niti drobnih melodij z razumljivim besedilom ali brez besed. Tudi narodne gledališke
igre je treba upoštevati. Opisuje naj se vse,
kar je v zvezi z narodnim petjem in narodno
godbo. Romantično naziranje o 'ljudstvupevcu', ki smo mu bili priča tudi v obravnavah
slovenske ljudske pesmi, sta izrazila pesnika
Njegoš in M. Pucić; dolgo je veljalo tudi v
znanosti, dokler vendarle ni tudi pri Srbih in
Hrvatih obveljal nazor, da so tvorci ljudskih
epičnih pesmi pomembni posamezniki, pogosto tudi med pevci samimi. Ljudski izraz za
takšnega pesnika ni običajen, zato pa lahko
navedemo dolgo vrsto izrazov za ustvarjanje
epičnih pesmi:
O tem imamo pričevanja samih
pesnikov in v svojem delu navajam
njihove najbolj znane primere. Uspeh
takšnih pesnikov se kaže v tem, da se
njihove pesmi prevzemajo. Pogoj za
nastanek pesmi je vselej kakšen večji
dogodek, ki so ga pevci sami doživeli
ali o katerem so slišali. Med junaki,
ki so sami opevali svoja dejanja, se
navaja iz balkanske in svetovne vojne
Jusuf Mehonjić. Nekaj dokazil imamo
tudi o kolektivnem ustvarjanju epičnih pesmi. Za balkanske in svetovne
vojne so se izdajale pesmi celo že v
tisku, toda pesniki so pogosto označevali svoje ime le z začetnimi črkami
ali pa so ostali anonimni. V pesmih
so opevali tudi avstrijske zmage. Med
novimi črnogorskimi pevci so se pojavili tudi že izsiljevalci; le-ti so zahtevali
nagrade za poveličevanje resničnih
ali domnevnih junakov ali izsiljevali
denar vsaj za tisk svojih pesmi. Po
izgonu Turkov iz Evrope izginjajo
pesmi, katerih poglavitni predmet so
bili obmejni boji s Turki.«
Delo Matije Murka je v slovenski folkloristiki
in etnomuzikologiji v dobršni meri spregledano in je še danes v senci Štrekljeve zbirke
slovenskih narodnih pesmi in njene vloge pri
konstrukciji slovenske identitete. Glavnino
terenskega dela (obsežna snemanja, pogovori z izvajalci itn.) je Murko opravil na območju
Balkana in k temu delu njegove zapuščine se

bomo v reviji Glasna gotovo še vrnili. Snemal
je namreč balkanske epske pevce in zgradil
teoretske temelje, na katerih so pozneje delali
predvsem harvardski folkloristi in etnomuzikologi, z Albertom Lordom in Davidom Evansom na čelu. Murko je torej imel do slovenske
ljudske pesmi nekakšen posreden odnos, je
pa vseeno postavil nekaj premišljenih nazorov, ki jim gre z določeno mero znanstvene
skepse slediti še danes.
Jane Weber
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Glej tudi Kremenšek, 1983.
Pobuda za nabiranje ljudskih pesmi
in napevov v posameznih zvezkih po
narodih je, kar je posebej zanimivo,
prišla od dunajske delniške družbe Universal Edition, ki je »hotela
zbrati bisere« avstrijske pesmi in jih
izročiti vsemu glasbenemu svetu z
izvirnim tekstom in dobrim nemškim prevodom. Takšna obsežna
akcija pa ne bi bila mogoča brez
podpore avstrijskega ministrstva
za uk in bogočastje in tedanjega
ministra, Wilhelma von Hartela,
po poklicu »vseučiliškega« profesorja klasične filologije, tako
da je Avstrija zasnovala velik
načrt, da vsaka narodnost na
svojem jezikovnem ozemlju,
ne oziraje se na provincialne
(kronovinske) meje, zbere
2

med narodom vse dostopne napeve različnih vrst in
si obenem zabeleži običaje, narodopisne posebnosti,
združene z napevi. Nabiranje je honorirala država; zatem je nabrano gradivo hotela tudi ona izdati na svoje
stroške v izvirni obliki, kot bi ga dobila iz rok nabiralcev,
pod skupnim naslovom, ki bi se najbrž glasil Avstrijske
narodne pesmi (Das Volkslied in Österreich).
3
Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami.
Odlomek iz razprave z istim naslovom v Etnologu, glasilu
Etnografskega muzeja v Ljubljani (1929), in v separatnem odtisku. Glej: Matija Murko 1962: Izbrana dela, str.
221–228.
4
Murko v opombi zapiše: »Primerjaj izvrsten aparat variant dr. Nikole Andrića: Ženske pjesme, hrvatske narodne
pjesme, izdala Matica Hrvatska, knj. V. in VI. Zagreb 1909,
1914«.
5
Murko je pripomnil, da ima tudi v zbirko neuvrščeno
gradivo določeno vrednost: »Kar pa odpade, se tudi ne
sme zavreči, ampak se mora s porabljenim gradivom dobro hraniti in biti seveda pregledno katalogizirano; kajti
nikdo ne ve, kaj danes ali jutri pride prav kakemu znanstvenemu in sploh kulturnemu delavcu. Etnografski muzej pa ima nalogo narodne pesmi dalje zbirati, posebno
stare in nove pesmarice, ki se še hranijo med ljudstvom
in v podstrešjih župnišč, šol in hiš za organiste. Murko
kot vzor navaja arhiv finskega Literarnega društva v Helsinkih. Tega mu je predstavil znani in vplivni folklorist
Kaarle Krohn (1863–1933) s sodelavci. Finska zgodovinsko-geografska šola je bila aktualna vse tja do šestdesetih let 20. stoletja. Zgodovinsko-geografsko metodo so
razvili že v 19. stoletju, zaradi svojega kraja nastanka pa
se imenuje tudi finska metoda. Kot očeta finske folkloristike navajajo Juliusa Krohna (1835–1888), pomemben
pa je bil tudi Antti Aarne (1867–1925), ki je razvil indeks,
ki je omogočal delo po finski metodi. Slednjo je torej
Murko očitno poznal. Raziskave po tej metodi so si kot
cilj zastavile odkriti življenjsko zgodovino nekega tipa
(npr. določene pravljice), pri čemer so predpostavljale
en sam skupni izvor različic, torej monogenezo. Murko
je bil navdušen, ko so mu Krohn in drugi učenjaki lahko
takoj pokazali zgodovino teksta katerekoli stare finske
epske pesmi. Domnevamo lahko, da je Murko poznal
osnovne premise finske folkloristike, zato jih tukaj povzemam. Ta folkloristična smer je namreč predvidevala,
da je mogoče rekonstruirati originalno pesem ali zgodbo prek analize potez, ki se kažejo v vseh verzijah (originalno verzijo so imenovali »ur-form« ali tudi »arhetip«).
Nadalje naj bi bilo mogoče predvidevati, kdaj in kje je
bila ustvarjena začetna različica
nekega tipa (torej kraj in čas);
možna pa naj bi bila tudi določitev, do katere mere je tip variiral
in obenem ostal stabilen, ko so se
variante gibale skozi čas in prostor.
6
Narodne pesmi z napevi so zbirali
in izdajali predvsem slovenski glasbeniki (npr. Franc Gerbič, Josip Kocjančič in M. Hubad), toda vse te zbirke vsebujejo le napeve liričnih pesmi;
edino Stanko Vraz in Fr. Kuhač sta
zapisala nekaj napevov pripovednih
pesmi. Med temi zbirkami pa je Murko
pogrešal junaške pesmi Kralj Matjaž,
Kraljevič Marko, Pegam in Lambergar,
Gospod Baroda in slovenske balade
Lepa Vida, Mlada Breda, Mlada Zora itn.

reportaža

Koncert skupine

Placebo
Villa Manin, Codroipo (Italija),
3. september 2010

Potem ko so Placebo v manj kot mesecu dni najavili in nato zaradi
domnevnih logističnih težav po hitrem postopku tudi »odjavili« svoj
koncert v Ljubljani, smo morali po rockersko potešitev zopet romati
čez mejo, tokrat v bližnji Codroipo pri Vidmu. Prizorišče je bilo vsekakor skoraj tako nenavadno kot koncertni oder pred samostanom v
Križankah, saj se je dogodek odvijal pred Villo Manin, razkošnim podeželskim dvorcem iz 17. stoletja, ki je nekoč pripadal družini zadnjega
beneškega doža. Tokrat je njegovo dvorišče preplavila množica v
črnino odetih oboževalcev britansko-ameriško-luksemburško-švedske
naveze in po nekajurnem čakanju in mučenju poslušalstva z neko
predskupino nevredno omembe so se nas fantje končno usmilili.
Sledil je odličen koncert in res nam je lahko žal, da smo bili v našem
glavnem mestu prikrajšani za podobno izkušnjo.
Placebo so se iz anonimnosti prebili že s svojo prvo ploščo, ki je
izšla leta 1996 in skupini s svojo naivno, a odločno postpunkovsko
držo takoj priborila mesto v srcih svetobolja polne mladeži. Vedno
zgledno naličen pevec Brian Molko, ki so ga v mlajših letih pogosto
zamenjevali za dekle, je s svojim edinstvenim nosljavim vokalom ob
pomoči basista Stefana Olsdala ter bobnarja Steva Hewitta ustvaril
za skupino značilen zvok, ki pa je kljub temu tipičen postmodernističen proizvod mnogih očitnih vplivov – verjetno najbolj v nebo vpijoč
primer je njihovo alternativno uglaševanje kitar, ki so ga brezsramno
»sunili« svojim vzornikom, skupini Sonic Youth. Marsikdo je na kasnejših ploščah pogrešal to mladostniško pretencioznost in neposrednost,
česar se je očitno končno zavedla tudi skupina, saj so koncert v Italiji
začeli s svojim starim hitom Nancy Boy, oboževalci ga poznajo tudi
kot »komad, ki ga ne bomo nikoli več igrali«. Presenetljivo se je na
seznamu znašla še ena pesem s tega albuma, najstniška himna Teenage Angst, tokrat v novi, bolj stadionsko-rockerski in energični, a hkrati
tudi bolj enolični preobleki.
Skupina se očitno zaveda, da si je s svojima prvima dvema albumoma (poleg prvenca še odlični Without You I'm Nothing, ultimativna
plošča vseh »zafrustriranih« melanholikov) ustvarila podobo drznih
glasbenikov, ki se znotraj popularne alternative poigravajo z vprašanji
spolne identitete in usmerjenosti, posvečajo pa se tudi temnejšim
platem človeškega čustvovanja, odvisnosti(m) ter takšnim in drugačnim perverzijam, vmes pa navržejo še kakšno pesem s političnim
sporočilom. Posledično je njihov zadnji album, Battle for the Sun, ki so

ga promovirali na tokratni turneji, veliko razočaranje za vse tiste mrakobne duše, ki nikakor ne razumejo tega nenavadnega prehoda od
»since I was born I started to decay« do »we can build a new tomorrow
today«, ter za mnoge še bolj zaskrbljujočega oblačenja celotnega
benda v belo, sicer sindrom fantovskih skupin tipa Caught in the Act.
Pa šalo na stran, novi album skupine Placebo, pri katerem je prejšnjega bobnarja po hudem sporu med člani zamenjal mladi Steve Forrest,
je dovolj raznolik in ravno prav rokersko komercialen, da je postal
najbolje prodajani album skupine, čeprav so besedila med njihovimi
šibkejšimi točkami (roke gor vsi, ki vas zanima, koliko rim lahko Brian
Molko najde na besedo »cross«). Novi komadi (npr. Kitty Litter, Ashtray
Heart in The Never-Ending Why) so sestavljali približno tretjino koncerta, kar je precej manj kot pred letom dni v Avstriji, na »set listo« pa so
se namesto njih uvrstile bolj temačne klasike (kot so Every You, Every
Me, Post Blue ter The Bitter End). Očitno tudi Placebo ne morejo ves čas
spoštovati svoje medijsko precej izpostavljene preobrazbe v zadovoljne abstinente, ki preigravajo vesele viže.
Publika je bila zanimiva mešanica nekoliko starejših rockerjev in
vreščečih najstnic, vendar je koncert kljub temu potekal brez večjih izgredov, zato smo ob solidnem ozvočenju tudi tisti, ki se nismo prerivali v prvih vrstah, lahko uživali v pravem rockerskem vzdušju. V popolni
odsotnosti baladnih momentov so Placebo in njihove nove glasbene
okrepitve (nov kitarist in violinistka ter ubikvitarni Bill Lloyd) ves čas
držali hiter tempo in v izvajanju kljub že petnajstletni koncertni kilometrini vidno uživali. Nekoliko manj prijetni točki večera sta bili morda
le popolnoma nepotrebna priredba Nirvaninega komada All Apologies
(nazaj vzamem komentar o pomanjkanju mladostniške pretencioznosti) ter Trigger Happy Hands, nova pogruntavščina, ki poskuša biti
družbenokritična, vendar je njena najbolj genialna lastnost refren, v
katerem Molko poziva občinstvo: »put your hands in the air and wave
them like you give a fuck«, pri čemer celotna dvorana dvigne roke in
spregleda tisti fantastično ironični moment, ki ga ustvari prisotnost
besedice »like«.
Placebo so znova dokazali, da se na glasbeni sceni več kot desetletje niso obdržali kar tako. In čeprav se njihov zadnji album v mojem
predvajalniku morda ne znajde tako pogosto kot prejšnji štirje, se skupina gotovo še vedno uvršča med tiste prave rock bende, ki znajo brez
dodatnih posebnih učinkov in podobnih pripomočkov za prikrivanje
odsotnosti talenta pripraviti res vrhunski koncert.
Anamarija Šporčič
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Gotan Project
Tango 3.0
»Rock ženska po srcu in duši,« bi bila zagotovo izjajaem
va vseh prijateljev, če bi jih kdo povprašal po mojem
glasbenem okusu, a sem še vedno toliko radovedna,
na,
m
da rada prisluhnem tudi drugim zvrstem. Enkrat sem
slučajno zasledila nekoliko nenavadno, neznano in
n
mamljivo melodijo, na srečo vklopila »TrackID« naa
u
telefonu in ugotovila, za katero zasedbo gre. Kmalu
sem se odpravila v prodajalno z zgoščenkami in si
kupila svoj izvod. Naj vam na kratko predstavim, zaa
kaj gre.
V drugi polovici meseca aprila je izšla nova
studijska plošča francosko-argentinsko-švicarskega tria z naslovom Tango 3.0. Skladba, ki je
pritegnila moje zanimanje, nosi naslov La Gloria
in vsi zainteresirani si lahko na spletu pogledajo tudi
udi njihov
nadvse zanimiv plesni videospot. Že ob izidu se jee album uvrstil tudi pri
nas zelo visoko na lestvice najbolje prodajanih plošč, 27. junija letos pa
so obiskovalce tudi navdušili v razprodanih ljubljanskih Križankah. Žal se
koncerta nisem mogla udeležiti, vendar sem na spletu zasledila pozitivne
reakcije udeležencev.
Leta 1999 je trio (Philippe Cohen Solal, Cristoph H. Müller in Eduardo Makaroff) izdal svoj prvenec z naslovom La revancha del tango in z
njim vse poslušalce navdušil z zvoki tanga, ki nas popelje od plaž Ria de
Janeira pa vse tja do romantičnega Pariza. Gre za uspešne glasbenike, za
katere bi lahko rekli, da navdušujejo s t. i. elektro tangom, njihova glasba
zveni izredno elegantno, združuje in meša različne žanre, ki zvenijo moderno, vendar zaradi melosa hkrati tradicionalno in lahkotno.
Album Tango 3.0 je morda nekoliko bolj umirjen, če ga primerjamo z
njihovim preteklim delom, pa vendarle, ob poslušanju človeka prevzame
nenavaden občutek strasti. Če na kratko pogledamo, kaj dejansko vsebuje na obeh straneh povsem črna zgoščenka, takoj opazimo, da so v primerjavi s prejšnjimi albumi uvedli kar precej novosti in da so svoj album
popestrili z različnimi vložki. V pesmi Tango Square je nekaj jazza, ki smo

ga sicer vajeni že od prej, če pa prisluhnemo
pe
pesmi
Rayuelo, v katero so vključili glasove
ot
otroškega
pevskega zbora, se že srečamo z
en od novosti tega albuma.
eno
Že zgoraj izpostavljena skladba La Gloria
združuje
zdr
tudi zame nekaj mogoče nezdružljivega. V skladbi se namreč pojavi glas Victorja Huga
Mo
Moralesa,
ki je leta 1986 komentiral tekmo med
Arg
Argentino
in Anglijo. Šele ko sem drugič ali trep
tjič poslušala
skladbo, sem pravzaprav dojela, za
kaj gre.
g Združiti komentiranje nogometne tekme
stra
s strastnimi
ritmi tanga pa se izkaže za zanimiv
in izr
izredno poslušljiv estetski hibrid. Na koncu se
poda
podaljšan
»o« spremeni v »gotan gol«. Všečno in
domis
domiselno!
Album preseneča
preseneča, tako ali drugače. Ko že misliš, da si slišal vse in da
poleg skorajda samoumevnih plesnih ritmov tanga ne moreš pričakovati nič novega, slišiš spet nekaj, kar zbudi prijeten občutek. Zagotovo
nas zna trio vedno znova presenetiti. Zanimiv glasbeni mozaik, ki je
sestavljen iz navidezno nezdružljivih elementov. Slišimo lahko pihala,
»udarne« akorde kitare, klavir in seveda nepogrešljivi zvok francoske
harmonike (akordeona). Glasba nas v svoji unikatni atmosferi vodi od
romantičnih pariških ulic, naslednji trenutek nas zvoki predramijo in
odpeljejo v Buenos Aires, nato pa z zapeljivo modernimi delčki do New
Yorka. K vsemu temu pripomoreta tudi vokala Cristine Viallonge in Daniel Melinga.
Če primerjam ta album s prejšnjimi, bi lahko rekla, da je to njihov
najbolj zrel izdelek, pri čemer se ohranja rdeča nit in zanje prepoznavni
ritmi ter harmonije; vendar presenečajo z novostmi, glasbenimi gosti in
vložki na prav poseben način. Če lahko človeka skladbe v mislih odpeljejo tako daleč stran in z zvoki pričarajo nadvse posebno vzdušje, se nas
dotaknejo, je cilj ustvarjalcev tega albuma zagotovo dosežen, če ne celo
presežen, obenem pa je to več kot dober razlog za nakup zgoščenke.
Simona Lečnik

Uglasbeno hrepenenje in upanje povprečneža

38

Manic Street Preachers:
Postcards From A Young Man
Columbia 2010
Valižanski rock proletarci Manic Street Preachers so po 24 letih in desetih
izdanih albumih za marsikoga še vedno enigma. Mitologija okoli skupine,
ki jo, roko na srce, delno napihujejo tudi sami, je začela dobivati epske
razsežnosti, ko je leta 1995 v zrak izpuhtel njihov dotedanji pevec Richey
Edwards. Vedno trpeči samodestruktivec je verjetno dvignil roko nadse, a
njegovega trupla niso nikoli našli. Nad skupino je zato dolgo visela zoprna
nezapolnjena praznina, čeprav so ostali trije člani stvar peljali naprej in
si priborili mesto utrjenih očakov britanskega rocka. Z lanskoletnim albumom Journal For Plague Lovers, ki so ga zgradili okoli neobjavljenih Edwardsovih besedil, se je – ne prvič – zazdelo, da so tragedijo tokrat res pustili za sabo. Album je udrihal s surovo mladostniško energijo, ki je pri njih
ni bilo čutiti že kakšnih deset let, in katarza je bila
la popolna.
A ko se njihov novi album Postcards From
A Young Man v pesmi (It’s Not War) Just the
End of Love začne z mislijo »Da lahko začutiš
odpuščanje, moraš odpustiti«, se poslušalec
ponovno vpraša, če so res vse razčistili. Ploščo
so označili za svoj »zadnji poskus množične
komunikacije« in jo zavili v doneče himničnee
refrene, bogate plasti instrumentacije in vse-splošno pop-rockovsko velikopoteznost. Po kr-vaveči realističnosti zadnje plošče so tokrat spett
po receptu svojih največjih uspešnic stadionskee
melodije združili s pronicljivo, ironično in inteliigentno levičarsko držo, o kateri lahko recimo U22
zgolj sanjajo.

Če so kritiki pred nekaj leti ob medlih izdajah Manic Street Preachers le
še napol prepričano prikimavali, so zdaj večinoma obrnili ploščo. Njihove
pesmi brez sramu grabijo naravnost proti srcu, a ne v ljubezenskem smislu. Kot v najboljših letih so spet uspeli uglasbiti hrepenenje povprečneža
po boljšem življenju in odrešitvi iz sivih odtenkov vsakdana. Skupaj z nostalgijo po mladosti, ki jo zarisuje že naslov plošče, je v pesmih vzpostavljeno čustveno nabito vzdušje, v katerega prinašajo upanje pomirjujoči
toni violin. Čeprav so v nekatere pesmi v želji po dramatičnosti naložili preveč slojev zvoka in bi morda katera celo bolje delovala brez mandolinskih
vložkov ali z gospelskim zborom podprtega refrena, bi se morale dotakniti
vsakega poslušalca, ki ga še ni dokončno požrl hladni cinizem.
M
Manic
Street Preachers že dolgo niso skupina, ki bi
jih mlajše
m
generacije druga od druge prevzemala kot
svojo
svojo, saj sta se njihov uporniški klic in socialni naboj
glas očitno malce porazgubila v viharju sodobneglasbe
ga potrošništva.
p
A za občinstvo se jim ni treba bati.
Če vvse skupaj podkrepimo z rahlo patetično prispodob britanski (ali pa slovenski) delavec, ki poskudobo:
ša zzvečer v lokalnem pubu ob vrčku piva pozabiti
na tegobe dneva, se bo ob njihovi pesmi zdrznil,
p
ji prisluhnil
– in jo razumel. Morda ne ravno vsake
vis
visokoleteče misli ali obskurne reference, a dovolj,
da bo začutil, da je namenjena ljudem, kot je on, in
en
enkrat
za spremembo ne tistim mlajšim in lepšim,
ki plešejo v klubu čez cesto.
Blaž Tišler

recenzija plošč
Alternativni spomin na poletje

Deerhunter
Halcyon Digest
4AD 2010
Američan Bradford Cox je trenutno najbolj marljivi »frontman« indie
rocka. Nenavadni dolgin, katerega izgled je posledica genetske okvare,
je v zadnjih treh letih s svojima projektoma Deerhunter in Atlas Sound
izdal kar šest albumov, ki so bili v alternativnem medijskem prostoru
vsi po vrsti sprejeti s hvalo in visokimi ocenami. Tudi najnovejši, četrti album skupine Deerhunter, Halcyon Digest, ki v svojem zvočnem in
tematskem jedru raziskuje fenomen nostalgije. Ali, kot je povedal Cox
sam: »Način, kako zapisujemo, predelujemo in spreminjamo svoje spomine tako, da postanejo izvleček tistega, kar si želimo zapomniti – in
kako je to na neki način žalostno.«
Za uglasbitev teh bolj in manj resničnih spominov,
ominov, ki jih ustvarjajo človeški možgani, so Deerhunter zamenjali
svoj nekoliko bolj agresivni umetniški rock, ki
so ga označili kot ambientalni punk, za bujnejši in bolj umirjen zvok. Pod organsko šumečo
zvočno podobo, ki išče in najde čustveno inti-mno povezavo s poslušalcem, se vrstijo nostal-gično popovske sončne skladbe na eni in utripa-joči ambientalni trenutki na drugi strani. Uvodno
o
pesem Earthquake bi lahko razumeli kot ponaazoritev delovanja spomina: pred poslušalčevimi
mi
ušesi počasi nalaga in odvzema sloje zvokov, se
sestavlja ter razkraja in skozi variacije išče svojo
jo
končno obliko. Po tem manifestu plošče pesmi
mi
razigrano prestavijo v poskočnejši rock tempo in
pričarajo vzdušje malce od sonca zbledelih prijejetnih spominov na neke davno minule ležerne počitnice ob morju.

Tudi besedila in petje delujejo kot spomini, večkrat so nepovezana
in raztrgana, in v sozvočju s konceptom albuma bolj ustvarjajo občutja
kot konkretne zgodbe. In tako kot spomini niso vedno zgolj lepi, se
album Halcyon Digest v drugi polovici občasno potopi tudi v mračnejše vode. Denimo v pesmi Helicopter, zgrajeni okoli zgodbe ruske prostitutke, kjer sta si nasproti postavljena nabuhla atmosfera aranžmaja
in čustvena odsotnost vokalov. Še najbolj pa pride na dan otožnost v
zaključku albuma s hipnotično ponavljajočim se sedeminpolminutnim
He Would Have Laughed, ki je posvečen Jayu Reatardu, alternativnemu rockerju
prijatelju
Deerhunter, ki je lani pri 29 letih umrl
j in p
j
j skupine
p
zaradi prevelikega odmerka mamil.
Halcyon Digest seveda ne bo
Ha
plošča, ki bi krasila vrhove lestvic
plošča
poslušanosti in prodajanosti, njihov
poslu
pevec nikoli ne bo pop ikona in njihova glasba bo kljub visokim ocenam kritikov težko prišla na »mainstreamovske«
radijske postaje. A
instre
ravno
ravn ta outsajderska pozicija je
verjetno
eden od glavnih razlogov,
verje
da so
s prav Deerhunter ustvarili popolno
poln zvočno kuliso za pastelne
jesenske
dni, ko se spomin na pojese
letje še vedno otopelo premetava
nekje
nek v ozadju možganov.
Blaž Tišler

Alva Noto
Xerrox vol. 1
Raster-Noton, 2007
Tako se utrne ideja. Telefonski pogovor in nekaj »pravih« besed. Poslušaš album, ki ga že dolgo nisi in zamudiš koncert, na katerem si želel biti;
tistega, na katerem si bil, pa pozabiš preliti na papir takoj po tem, ko se
vrneš domov. Tako nekako sem prišel do konceptualnega ozadja treh
prispevkov za Glasno. Fotokopiranje, kopija in kopija kopije kopije … in
tako v nedogled, do nerazpoznavnosti. Dokler kopija ne zaživi svojega
življenja in ne moremo več reči, ali ima kaj skupnega z
originalom ali ne. Kako demiurško. A Xerrox vol. 1 (dodatni »r« v naslovu albuma je, tako domnevam, zaradi
»copy righta« in problemov z blagovno znamko fotokopirnih strojev Xerox) je mašina za proizvajanje kopij
(delcev) zvoka (»sampler transformer«), ki ga je izumil
sam Alva Noto (s pravim imenom Nicolai Carsten), izdelal pa Christoph Brunggel. Kar je Alva Noto naredil z
zvokom, sam poskušam narediti z besedilom. V igro je
zato stopil spomin.
Reportažo koncerta Wanda & Nova deViator sem
napisal po enem mesecu, ko sem hote in nehote predelal občutke in misli, ki so se mi porajale »tam«. Fotokopija fotokopije torej. Nekaj drugačnega sem poizkusil z reportažo dogodka, kjer me sploh ni bilo. Matjaž
pa je bil, zato sem ga prosil, naj mi pove svoje vtise,
misli in občutke. To je že fotokopija. Tukaj pa je še moj spomin, kaj sem
si zapomnil iz njegove pripovedi in kaj sem, nenazadnje, zapisal. Fotokopija, fotokopije fotokopije torej. Spomin je pač selektiven in ključna
in (kako ironično) pozabljena plat spominjanja je pozaba. Vsaka kopija
nekaj zgubi torej, a istočasno – tako pravi Noto – nekaj pridobi, neko

novo kvaliteto, neki šum, prasketanje, pomen, neki zvok, ki ga tam prej
ni bilo, vse dokler ne zaživi neodvisno življenje. Dokler sama ne postane (kako ironično) nek nov »original«.
Ko sem začel pisati za Glasno, sem uredniku Benjaminu povedal, da
mislim recenzirati tudi albume (in avtorje), ki niso zadnji modni hit in
niso bili pravkar izdani, temveč bom skušal, po svoji lastni presoji, bralcem in bralkam Glasne postreči tudi z albumi, ki
niso »up to date« v terminih izida, lahko pa sprožijo »nekaj« v meni tudi dolgo – ali manj dolgo –
za tem, ko so še bili »novi«, s tem pa proizvedejo
nekaj »novega«. Zato raje recenziram Xerrox Vol.
1 kot Xerrox Vol. 2, ki je izšel leta 2009. Med drugim zato, ker je Alva Noto v drugem od petih (še
prihajajočih) Xerrox albumov nekako deviiral.
Xerrox Vol. 2 je bolj »melodičen«, bolj kompozitorski (nekdo je zapisal, da način skladanja spominja na komponiranje filmske glasbe). Xerrox
vol. 1 pa ostaja odlična »eksperimentala«. Igra
originalov vsakdanjih zvokov velemest »starega
sveta« (melodije hotelskih verig, letališč ipd.) in
kopij, kopij, kopij, kopij, kopij, … Deluje, kot da
nas Noto vabi k temu, da bi ponovno premislili
tekst Walterja Benjamina Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati, ki se uvršča med temeljne tekste frankfurtske šole. Kar je
uspelo Notu, je, da imajo kopije več »avre« kakor originali. To ga, poleg
vrhunskega glasbenika, dela tudi odličnega misleca.
Tomaž Gregorc
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HaldernPop
HaldernPop
Festival
Podeželska oaza festivalske Evrope
besedilo: Matej Holc, fotografije: Nejc Prah
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Stefan Reichmann
Stefan je nekakšen idejni vodja festivala Haldern Pop, čeprav tega po pričevanju sodelavcev ne sliši rad – se pa v njegovi glavi stekajo
vse niti informacij. Je eden od štirinajstih
ministrantov, ki so davnega leta 1981 kanili
organizirati prvo vaško zabavo na starem jahališču v Haldernu. Potrpežljiv, a odločen se v
zaodrju pojavi vedno ob pravem trenutku – in
prav tako spet izgine.

Wolfgang Linneweber
Dolgoletni promotor in dobri duh novinarjev na Halder Popu je večini bolje znan pod
vzdevkom Linne. V rokah tega dizajnerja po
izobrazbi so vajeti novinarskega področja;
letos je tako skrbel za novinarje
iz zanimive zbirke sedmih držav:
USA, Nova Zelandija, Slovenija,,
Velika Britanija, Francija, Nizo-zemska, Nemčija. Kljub ljubeznii
do glasbe se Linne o njej nerad po-govarja; filozofija mu je po lastnih
h
besedah bližje.

uklanja sponzorskim skušnjavam in vsako
Odkar so Evropo skozi leta postopoma ne
leto znova ponudi vrhunski jagodni izbor
preplavili festivali alternativne glasbe, všečnih izvajalcev.
so nekateri med njimi postali prave
Kar se je zgodilo
institucije poletne zabave, ki vsako leto in zakaj je to pomembno
privlačijo več deset tisoč obiskovalcev. Vendar je bila pot do stalnice neodvisne
ponudbe in ugleda v krogih sladokuscev
Pridevniki kot »neodvisno« so v tem
dolga in razgibana. Vse se je začelo že pred
slabimi tremi desetletji, natančneje leta 1981,
primeru le še atributi za razlikovanje
ko se je skupina ministrantov iz vasi Haldern
ponujene zvrsti glasbe od kloniranega odločila organizirati zabavo na prostem. Ta
se je v prihodnjih dveh letih ponovila in razradijskega popa. Za vse tiste, ki si
širila na zavidljivih 1500 obiskovalcev, nato je
postala organizatorjem všeč ideja vključitve
vzamejo čas pogledati pod površje
žive glasbe v ponujeni program. Dejanski
festival je svojo splavitev tako slavil leta 1984
neskončnega morja dobre glasbe, pa
s trojico zasedb: The Chameleons in Nighobstajajo institucije tudi v popolnoma twing iz Anglije ter domačimi Herne 3. Da pa
se je takemu številu v letu 2010 pridružilo še
drugem pomenu besede.
triinštirideset izvajalcev, ki so povrhu vsega
Obiskovalcev na letošnjem Haldern Pop
festivalu je približno 6000 – z glasbeniki in
novinarji vred. »Festival je lahko tako velik,
kot je velika vas Haldern,« pove Stefan Reichmann, neke vrste glava festivala. Haldern je
na prvi pogled nevpadljiva vasica v severozahodnem delu Nemčije, regiji Niederrhein
(Spodnje Porenje), v neposredni bližini meje
z Nizozemsko. Vsako leto Haldern tako za
tri dni, od četrtka do sobote sredi avgusta,
sprejme dobršno kopico glasbenih navdušencev, ljubiteljev dobrih koncertov, od vaške
mladine do gostov
z vsega sveta. Vzrok
ta to? Eden redkih
festivalov neodvisne akustično- in
električnokitarske
pop glasbe na stari
celini, ki se neizpodbitno oklepa
svoje ideologije, se

cenjena smetana svetovne pop ponudbe, je
bilo treba zavihati rokave, vložiti delo pa tudi
denar.
●

Iz ideološke zagnanosti se je med organizatorji, katerih dotedanji življenjepis je obsegal
le koncerte lokalnih zasedb v mladinskem
centru, porodila zamisel o konceptu »delničarjev«. Ti so sprva predstavljali nekaj čez
50 oseb iz vasi in okolice (to število je danes
približno sedemkrat večje), ki so v nastajajoči
festival vložile 500 tedanjih nemških mark
– ali bolje rečeno: za takšen znesek kupile
njegov delež. Ko se kljub izgubi približno tretjine vložka na osebo navdušenje ni poleglo,
je bila pot za nadaljnji razvoj položena – a ne
brez vzponov in padcev. »Denar smo najprej
izgubili, nato je šlo … To je bila ves čas vratolomna vožnja,« se spominja Reichmann. V
naslednjih letih je Haldern Open Air gostil vedno bolj prepoznavne izvajalce, od domačih
ljubljencev Element of Crime vse do vrhuncev
v zgodnjih devetdesetih s skupinami kova

reportaža
Haldern Pop proti velikim festivalom
Če so svetovno najbolj prepoznavne zasedbe, ki igrajo na določenem festivalu, The
National, Mumford & Sons in Beirut, to nekaj
pove o njegovem velikostnem razredu. Daleč
so širna polja šotorov in nepregledne množice – a prav ta domačnost predstavlja šarm
Haldern Popa. »Veliki festivali, kot so Rock
am Ring ali Hurricane, morajo obstajati, kajti nekatere skupine – Metallica ali sedaj tudi
že Muse – lahko delujejo le v okviru takšnih
festivalov. Nekaterim ljudem je to všeč. Osebno jih ne bi obiskal, vendar tudi ne bi šel na
Formulo 1,« je slikovit Reichmann. Še Harry
Jenner, organizator avstrijskega indie rajanja Frequency, je v začetnih letih tega festivala bojda nekajkrat obiskal Haldern, da bi
se naučil, kako se dela festival – pa je njegov
otročič vendarle zrasel v več desettisočglavo
množico.

Heroes del Silencio, Phillip Boa and the Voodooclub in celo slavnim Bobom Geldofom.
»Na začetku smo hoteli narediti festival, ki bi
bil všeč nam in ki bi ga tudi sami z veseljem
obiskali. Tudi razvijamo ga tako, kot se nam
to zdi prav. Tega na srečo nismo naredili iz
včeraj na jutri z veliko denarja, temveč korak
za korakom.« Delničarji so danes zaradi
svoje številčnosti razdeljeni v 18 družin, ki
se o svojemu delu medsebojno obveščajo, a
niso specializirane po področjih. Srečanja t.
i. »očetov in mater« družin potekajo enkrat
mesečno – čez celo leto. »Čisto vsak dan se
ne ukvarjaš z organizacijo festivala, vendar te
ta misel vseskozi spremlja,« pravi Reichmann,
ponosen na predanost svoje ekipe, ki danes
že v srednjih letih še zmeraj stoji za idejo popularne glasbe izpod komercialnega radarja.

Dobrodošli na staro jahališče
Če torej tvegamo preskok v sedanjost, se
znajdemo na podeželski poti sredi pašnikov,
kjer se med posameznimi skupki dreves in
polji koruze dvigata veliki festivalski oder in
manjši, a prikupen lesen šotor. Po celotnem
prizorišču vrši že od jutra na dan pred samim
dogajanjem in celo še prej, čeprav je prvi
dan, četrtek, neke vrste dan dobrodošlice.
Po besedah organizatorjev mora biti ta dan
nujno sproščen – da bi za vse sodelujoče
delo ne bilo prenaporno. Vse službe na festivalu – razen varnosti in tehnike – opravljajo
namreč neprofesionalci, vaščani Halderna.
Še zavržene prazne steklenice, ki v Nemčiji
prinašajo znatno kavcijo, pobirajo skorajda
v cehe združeni vaški mulci v zavidanja
vrednih lesenih vozičkih na pedale. To je
festival z dušo, so ponosni sodelujoči; če bi
plačali nekoga zunanjega, da obiskovalcem
toči pivo, bi se ta izgubila. Tako pa prostora
za taborjenje žal ni mogoče zagotoviti že
na predvečer, saj se je treba ozirati tudi na
okoliške kmete – junija in julija je le malo
deževalo!

●

Posledično je vse dogajanje prvega dne
omejeno na manjšega od obeh odrov, torej
tistega v šotoru. Le-ta pa ni pokveka iz belih plastičnih ponjav in žalostnih kovinskih
konstrukcij, kakršnih smo vajeni iz velikih
festivalov. Ne, tako imenovani »Šotor ogledal«
je lična, skoraj cirkuška dvoranica iz masivnega hrasta z lepimi vitraži nad mizicami s
klopmi, ki so razporejene okrog osrednjega,
spuščenega prostora za publiko. Izposojen v
Belgiji je stal že v Parizu, Montrealu, Londonu
in še marsikje, na Haldern Popu pa je čez leta
postal stalnica koncertov z intimno, nekako
zamaknjeno atmosfero – kar za festival lahko
trdimo le redko. Cena za to je temperatura
kot bi bili pri vratih v pekel, pa tudi prostorska
omejenost, saj ta atrakcija sprejme le pičlih
2000 ljudi – dobro tretjino vseh obiskovalcev.
To pa predstavlja težavo le na otvoritveni
dan, ko na velikem odru dogajanja pač še ni,
vseeno pa so na sporedu že priznani izvajalci
na čelu z Beach House in Cymbals Eat Guitars.
Haldernčani so do težave ležerni in ideološki:
da ne podpirajo mentalitete »plačam, torej
sem«, pravijo, in da bi se s tem naj strinjali
tudi obiskovalci. Malce grenak priokus čakanja v neskončni vrsti na odličen koncert sicer
ostane, vendar pa ga je mogoče spremljati
vsaj na ogromnem LCD zaslonu pred vhodom, kjer se razprostira tudi širok pivski vrt za
sproščeno druženje pred ali med koncertom.
Šotor ogledal je pač nepogrešljiv del tega
festivala, ki se mu niso pripravljeni odreči ne
organizatorji ne izvajalci, ki v njem nastopajo
– še najmanj pa obiskovalci.
●

Tudi glavno prizorišče na Haldernu se razlikuje od velikih odrov festivalskih poljan. Najprej
je opaziti dosledno odrekanje sponzorski
podpori, ki se kaže v odsotnosti živo pisane
propagande okrog odra. Tako si festival zagotavlja finančno in posledično vsebinsko
neodvisnost, trdi Wolfgang Linneweber v
intervjuju za festivalski glasnik Datt Blatt:
»Predstavljajte si, da imamo levo in desno od

Rastoča indie senzacija: The National
Peterica, ki je vsaj za svoje zadnje štiri albume
požela skoraj enoglasno vrhunske ocene, se z
letošnjim izdelkom High Violet prebija v najvišjo ligo svetovne prepoznavnosti. Akrapovič si je v Poletu kljub hvalospevu sicer drznil
potegniti vzporednico s Coldplay, pa čeprav
le glede potencialne velikosti njihovih koncertov v prihodnje – a za take vode sta brata
Dessner vendarle preveč zagnana zvočna
misleca, frontman Matt Berninger pa prehudo ciničen v svojih liričnih opazovanjih. Ko
bas kitara zataji, Berninger nagne vrhunsko
belo vino kar iz steklenice, kljub festivalskim
tehničnim težavam pa so se The National
med svojo reprizo obiska pred dvema letoma. »To leto smo »headlinerji«, to je največja
razlika. Lepše vreme imamo. In sedaj smo bogati.« se je v zaodrju pošalil Berninger.

V enem letu za 100 %: Mumford & Sons
V intervjuju za revijo Visions je Marcus Mumford priznal, da se je na lanskem Haldern
Popu, pijan v koruznem polju, prvič zavedel,
da so se stvari za njegovo zasedbo zares
začele premikati. Skočimo eno leto naprej:
Mumford & Sons so v kontekstu Halderna
zrasli iz šotora na veliki oder, iz dobrega namiga v evforični vrhunec. Medtem so kot za
šalo razprodali koncerte turnej, postali najbolj vroča zasedba londonske folk scene in
posneli EP v Indiji. Kako Haldern Popu uspe
odkriti tako odlične zasedbe pred splošnim
prodorom? Reichmann se samo nasmehne
in pove: »Dober koordinatni sistem.«
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reportaža
odra logotip mednarodnega koncerna, ki ima
naenkrat težave z ugledom.« Po pričevanju
je nepodrejanje marketinškim mehanizmom
po volji tudi gostujočim izvajalcem. Edino
partnerstvo, ki na festivalu tako ostaja, je že
leta trajajoča naveza s pivovarno Diebels – iz
iste regije.
●

Prva dama otoškega folka: Laura Marling
V območju za novinarje v zaodrju Mumford
& Sons nimajo časa niti za kratek komentar.
Mudi se, neka sama sebi zelo pomembna
mladenka je »in charge«, treba je kreniti na
pot – in kmalu je jasno, zakaj. Že čez slabo uro
bo v šotoru igrala gospodična Laura Marling,
njen fant Marcus Mumford pa se ji bo pridružil na mandolini. Šele dvajsetletna Londončanka je doma cenjena kot le redkokdo, saj
je s svojimi svetlimi melodijami in črno liriko
očarala angleško mladino, tudi tisto nekaj let
starejšo od nje. S prepričljivo folk postavitvijo
in odločnim, a melanholičnim presekom obeh
albumov je Laura Marling popolna izvajalka
za oder »Šotora ogledal«.
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Nizozemski novinci: The Black Atlantic
Če že dvajset odstotkov obiskovalcev prihaja iz
sosednje Nizozemske, je prav,
rav, da se publiki predstavijo tudi tamkajšnje
mkajšnje
zasedbe, kajne? Ekipa Haldern
aldern
Pop je skupino iz Groningena
ena
označila za svoje letošnje
nje
odkritje in njihov zasanjan
n
severnjaški folk predstavila na dveh semiakustičnih
koncertih v Haldern Pop
Baru. Drugi od se je zgodil po simpatični tiskovnii
konferenci z zajtrkom, nato
to
pa so nas The Black Atlanantic v splošnem navdušenju
nju z
zadnjo pesmijo popeljali na trg
vasi – v vokalni izvedbi ob
b spremljavi
ukulele. Pri nas smo jih v podobni akustični podobi lahko slišali konec maja v [A] Infoshopu na
Metelkovi, kjer sta k izjemno intimnemu vzdušju
pripomogla vegansko pecivo in zeleni čaj.

Zaradi velikosti festivala pa je tudi vzdušje
pred odrom temu primerno bolj sproščeno.
Množica tako ni le nekajkrat manjša, temveč
tudi bistveno prijaznejša in bolj odprta kot
drugod – kar ne pomeni le možnosti za ogled
koncerta v prvi vrsti brez celodnevnega čakanja in odrekanja vnosu tekočine, temveč tudi
odsotnost incidentov z alkoholom napojenih
obiskovalcev, kakršni so neredkih na velikih
festivalih rock in pop glasbe. Konec koncev je
publika na Haldernu v prvi vrsti zaradi glasbe.
»Publika je tista, ki zame ta festival naredi
poseben. Preko pozornosti, ki jim jo daje
publika, se izvajalci počutijo v dobrih rokah,«
poslušalce pohvali tudi Reichmann. Publika je
festivalu tudi zvesta; pravi zavoj s podeželske
ceste zadane tudi, če ga vaščani pozabijo
označiti, kot se je to zgodilo letos. To ne le
poudari simpatično kaotično »naredi sam«
vzdušje dogodka; če obiskovalci malce skrenejo s poti in si medsebojno pomagajo najti
nazaj, se tako lahko najdejo celo pari za vse
življenje, so prepričani Haldernčani.
To je leto
letos potrdil tudi par, ki se
je po letih skupnih obiskov
festivala
sklenil sredi le-tega
fest
kar
ka poročiti. Očitno ljubezen
z do glasbe ni edina, ki
je
j v zraku na teh zelenih
planjavah.
p

RRazvoj pop ideje
Kakorkoli se Haldern Pop
Kak
naslanja
nasla na tradicijo, zgodovino in lep
lepoto nevpadljivega: brez
modernizacije
modernizac tudi pri njih danes
več ne gre. »Idejo popa razvijamo naprej.
Vendar sem v osnovi prepričan, da je nekaj
zmeraj ostalo, in sicer motiv kvalitete,« pravi
Reichmann. Festivalska ideja v svojem razvoju

sledi več smernicam, in kot kaže, ji bo uspelo
suvereno potegniti vzporednice med zvestobo preteklosti in preskokom v digitalno dobo.
●

Tako je festivalska ekipa pravočasno za lansko
edicijo lansirala Haldern Pop Televisions – svojo lastno spletno televizijo, ki naj bi festival
in njegove izvajalce približala svetu. Portal si
sposoja idejo štirih letnih časov, ki simbolizirajo štiri programske točke: studijski posnetki
neuveljavljenih izvajalcev, pogovori, zgodbe
ter seveda festivalski nastopi v živo. Slednji
predstavljajo posnetke koncertov iz »Šotora
ogledal«, v katere so kamere usmerjene že
zato, da se jih prenaša na LCD zaslon pred
šotorom, letos pa se je ekipa namenila posneti kar celotni program s tega odra. Na velikem
odru za dokumentiranje že leta skrbi zahodnonemška televizija WDR, ki preko svojega
programa Rockpalast snema in prenaša tamkajšnje dogajanje. V prihodnosti je v pripravi
pravcati dokumentarec o festivalu, razmišlja
pa se tudi o lastni reviji, ki bi izhajala četrtletno. Pa smo znova pri letnih časih.
●

Novost letošnjega leta je tudi uvedba lastnega lokala, imenovanega Haldern Pop Bar. V
ta namen je bila reanimirana dve desetletji
nedelujoča lokalna pivnica Koopmann na
trgu v vasici Haldern. V tem ličnem okolju
sredi hišic z opečnato estetiko se Bar ponaša
z logotipom festivala, pisarnami in prostori
za izživljanje kreativnosti v prvem nadstropju ter celo manjšim butikom s ploščami in
festivalskimi majicami. Glavno dogajanje so
seveda kvalitativno močni koncerti čez celo
leto (ki so brez vstopnine in posledično bojda
vedno polni). Bar je od oktobra 2009 gostil že
imena, kot so John Vanderslice, Tiny Vipers ali
nazadnje celo The Morning Benders. Vzroki za
obisk take vasice so seveda sodelovanje z izvajalci na preteklih festivalih, pa tudi »ugodna
lega na koridorjih Pariz–Berlin in Köln–Amsterdam«. Tako se lahko skupine tekom turneje ustavijo tudi v Haldernu, dobijo posteljo,
večerjo in seveda oder.
●

Haldern Pop Bar je letos tudi med festivalom
kar vršal od dogajanja. Tam se je zvrstilo več
polakustičnih nastopov, sproščena dopoldan-

Nabor izvajalcev Haldern Pop festivala za
2010
The National, Mumford & Sons, The Tallest
Man on Earth, Yeasayer, The Low Anthem,
Villagers, Portugal. The Man, Beirut,
Frightened Rabbit, Efterklang, Fanfarlo,
Blood Red Shoes, Junip, Delphic, Beach
House, Laura Marling, Seabear, Cymbals
Eat Guitars, The Black Atlantic, Stornoway,
Bear in Heaven, Dan Deacon, The Whale
Watching Tour, David Ford, Chapel Club, I
Blame Coco, Isbells, Wendy McNeill, Fyfe
Dangerfield, Post War Years, Esben and
the Witch, Daniel Benjamin, Thus:Owls,
Triggerfinger, Detroit Social Club, Philipp
Poisel, Rox, Serena Maneesh, Gary, The Young Rebel Set, Sophie Hunger, everything
everything, Helgi Jonsson, Sleepy Sun,
Moss, Nils Frahm

Hipsterji v kampu.

Se vidimo prihodnje leto: The Rural Alberta
Advantage
Ta vzhajajoč kanadski trojec z letošnjim festivalom pravzaprav nima nobene povezave – razen
te, da bi se po vseh značilnostih sodeč odlično zlili
s ponujenim programom. Vendar po spletu že
straši decembrski koncertni datum v Haldern Pop
Baru, ki je resen kandidat za znanilca nastopa na
festivalu prihodnje leto. Ti simpatični, visoko melodični folkerji bi si ga vsekakor zaslužili.

Pozor, lomljivo: The Low Anthem
Ta trojica multiinstrumentalnih gozdarjev
že na plošči zveni porcelanasto nežno – razen v tistih redkih trenutkih, ko se odloči
kitaro preobraziti v stokajočo žago. Tako sta
smrtno žalostno himno Charlie Darwin žal
presekala Blood Red Shoes in njun nabijajoči bas boben z glavnega odra. »Prekrivanja
skupin tudi pri nas obstajajo, ampak poskušamo jih imeti kakor malo je le mogoče.
Včasih potem žal pride do takšne situacije,
ampak to je bil pač zares nežen koncert.«

ska »novinarska konferenca« ob sendvičih
in kavi ter splošno druženje obiskovalcev
ob vodnjaku na trgu, v rokah steklenica piva
iz bližnje trgovine. Še prvi dan so belgijski
Isbells na odru kljub svarilom priključili svoje
monitorje, posledično uničili varovalke in
koncert v akustični različici spontano prenesli
kar na trg. Množica je bila navdušena. Edini, ki
jim to ni bilo všeč, so bili menda s festivalom
sicer nepovezani Nizozemci, ki so ostali zaparkirani na trgu. Se zgodi in potrpi – v imenu
glasbe.

Ohranitev naklonjenosti
Zakaj festivalska Evropa po vsem povedanem
torej potrebuje Haldern Pop? Ker je edinstven? Ker je neuklonljiv? Ker združuje, odpira
in predstavlja? Ta glasbena oaza podeželskih
ravnic, ki je stalnica že celih sedemindvajset

let, bo to tudi ostala – tako ali drugače. »Vedno smo upali, da bi naš festival dosegel te
razsežnosti. Ampak vsakič znova smo presenečeni, da je kaj takega sploh mogoče,«
razmišlja Reichmann. On in ostali ministranti
iz leta 1981 so danes možje, družinski očetje;
njihovi otroci, ki so spočetka še zbirali steklenice za kavcijo, so odrasli v mladenke in mladce, pripravljene, da prevzamejo vodilno vlogo
pri organizaciji festivala. Vendar se kljub
vključevanju nove generacije osnovna ideja
mora ohranjati, pravijo; nič več kot 6000 oseb
nikjer drugje kot na starem jahališču. Le na
tak način se lahko ohrani tudi kvaliteta. Čisto
v skladu z letošnjim geslom festivala, ki preko
motivov iz pomladi, poletja, jeseni in zime
predstavlja »muzej malenkosti«, Haldernčani
razmišljajo o ustanovitvi Haldern Pop fundacije, ki bi festival zaščitila in ga ohranila
domačnega ter prijetno nostalgičnega tudi za
prihodnje generacije. Ga postavila pod spomeniško varstvo, če hočete. Prepričani so, da
je festival s sistemom vrednot v ozadju dobro
grajen, da se ohrani v času ekonomskih in
družbenih sprememb. »Rešitve, kako ga finančno izvesti, bomo iskali tako dolgo, dokler
nas bo to delo še veselilo,« pove Reichmann.
In niče ne kaže, da se bo to kaj kmalu spremenilo. »Ta vikend smo vsi dobro poplačani.
Izvajalci z aplavzom, prav tako organizatorji,
ki dobivamo tudi odlične povratne informacije. Publika pa ima možnost videti prvovrstne
koncerte.«
●

In kaj ostane na starem jahališču, ko še zadnji
veseljaki pospravijo šotore, ko je v Pop Baru
naslednje jutro popita še zadnja kava, ko so
zabojniki izpraznjeni in izvajalci na poti drugam? »Kar se tiče sprostitve, se bom naspal,«
pove Reichmann poslednji dan festivala,
»nato bomo jutri zvečer vsi skupaj prižgali žar,
ob tem pa cel dan pospravljali. Potem pa se
začne: pravkar sem dobil elektronsko sporočilo skupine Chapel Club, ki pravi, da so tukaj
izgubili stojalo za mali boben. Na poti nazaj iz
Skandinavije se bodo ustavili in ga pobrali.«
Neskončni projekt. Dogodek, ki je čisto malo
tudi ljubljenček. Ker imamo – in imajo – radi
glasbo.

Ljubljenci publike v žrelu sistema: Beach
House
Veliko se jih je močno začudilo nad dejstvom,
da je zasanjani dvojec iz Baltimora na odru stal
že malo pred osmo zvečer. A Beach House so se,
kakor tudi indie rockerski Cymbals Eat Guitars,
morali podvizati in še istega večera ujeti trajekt
za Švedsko – natančneje festival Way Out West
v Göteborgu. Splošno razočaranje publike nad
omejeno kapaciteto šotora, kjer so bili Beach
House prvi dan torej primorani igrati, je bilo veliko – kakor tudi zanimanje zastopnikov založbi
in ostalih kravatarskih pomembnežev za to privlačno zasedbo. Da bi jih radi malce potisnili v
soj žarometov tudi v Evropi, se je glasilo, kar pomeni predvsem dvoje: da so njihove všečne popevčice zares tudi masovno kompatibilne ter da
dandanes niti neodvisni pop ni več varen pred
lovkami tistih, ki vedo več o poslu kot o glasbi.
Beach House.

Portugal. The Man
Neumorna zasedba z Aljaske je svoje vrste ponovno skrčila – ali pa je šlo le za festivalsko postavo? Gotovo je predvsem dvoje. Johnu Gourleyju in družbi nastopi v žgočem poletnem soncu
ne ustrezajo; mnogo bolje se počutijo v klubskem okolju. In pa: čez leta so ti spočetka eksperimentalni, žagajoči do »meandrirajoči« rockerji
preveč vzljubili kitarsko ekspresijo, psihedeliko
in občutke zamaknjenosti, ki so za poslušalce
nekako neprijetni. Da jim dobri, melodični refreni še zmeraj gredo izpod peresa, so dokazali
nenazadnje s ploščo American Ghetto, le v živo
se znajo prej omenjena nagnjenja razviti v pretirano razvlečene eksperimentalne pasaže. Saj
vendar nismo na Woodstocku.
Novinarska konferenca z zajtrkom.

Nesluteni potencial: Villagers
Vaščani Halderna so morda tisti, ki omogočajo
obstoj festivala iz leta v leto, a ostanejo skriti
očem javnosti. V soju žarometov pa so letos stali
neki drugi vaščani: irska zasedba Villagers. Pisec
pesmi Conor O'Brien je v pletenem puloverju z
melanholičnim izrazom na obrazu krasil naslovnico brošure Datt Blatt – in tako bil hočeš nočeš
eden bolj izpostavljenih izvajalcev festivala. Vse
kaže, da zasluženo: čeprav so Villagers letos izdali šele svoj prvenec in Conorju delitev imena
z Oberstom iz Bright Eyes ne gre ravno na roko,
njihova glasba skriva nekoliko strašljiv občutek
zamaknjenosti nad jasnim, a nekako temačnim
instrumentarijem. Obetajoče.

Zbiranje steklenic.
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Predzadnji ponedeljek meseca
septembra, ko so Ljubljano že obiskali hladni jesenski dnevi, hkrati
pa je bilo še vedno mogoče čutiti
poslavljajoče izdihljaje brezskrbnega poletja, je bil kot nalašč za
obisk baltimorskih Future Islands.
Vremenska razdvojenost, posledica
prehoda letnih časov, namreč popolnoma ustreza dvema različnima
obrazoma njihovega glasbenega
izraza. Prvi, instrumentalni obraz
kolaža vplivov novega vala in post
punka gleda na svet z radoživimi,
igrivimi očmi, medtem ko temačni
»tomwaitsovski« vokal pevca Samuela Herringa pristopa k videnju
sveta na bolj mračen način. Omenjeno sožitje klaviatur, efektov, bas
kitare in vokala je obiskovalce prisililo v miganje z rameni, pozibavanje
bokov in celo neobrzdano poskakovanje, medtem ko je v raztegnjene,
prekratke hlače oblečeni pevec Sam
bodisi zasanjano zrl v daljave Orto
bara ali pa poln emocij z roko tolkel
ob odrske deske. Nad koncertom
je bil baltimorski trojček navdušen,
preden pa je stopil na oder, sta nam
njegovi dve tretjini – basist William
Cashion in vokalist Samuel Herring
– med drugim zaupali, da jim je o
čudovitem ljubljanskem koncertnem vzdušju poročal že kolega
Dan Deacon: »Z navdušenjem nam
je povedal, da je bila Ljubljana ena
izmed najboljših izkušenj evropske
turneje!«

● Zdi se, da Future Islands uspešno združujete temno s svetlim – temačna besedila
z bolj igrivo instrumentalno podlago. Je to
del načrta že od samega začetka?
William: Mislim, da je to tega prišlo samo od
sebe. Ne razpravljamo o tem, kaj točno bi
počeli.
Samuel: Nismo geniji. Samo poglej nas! Mislim pa, da je ta igrivost, ki nam jo pripisujejo,
rezultat bolj živahnih melodij sintetizatorja,
medtem ko so besedila že od nekdaj bolj
temačne narave. Že od samega začetka je bilo
tako – svetloba proti temi. To mi je zelo všeč
in vsi smo prepričani, da deluje.
● V besedilih je opaziti hrepenenje po
nečem, kar se sploh še ni zgodilo, hkrati pa
obžalovanje za tistim, kar je že minilo.
S: Besedila, ki jih pišem, imajo opraviti izključno s tem, kar se mi v življenju dogaja. Zadnji
album (letos izdani In Evening Air) je pod
močnim vplivom mojega preteklega razmerja – razmerja, ki se je že končalo. Seveda to
vključuje hrepenenje po preteklosti, po tem,
kar je nekoč bilo, hkrati pa tudi željo po prihodnosti brez določene osebe, le da ne veš,
kakšna prihodnost brez te osebe sploh bo.
Veliko besedil obravnava ljubezen in izgubo,
tako kot ju doživljam jaz, nekatere besede pa
odsevajo, kdo sem, kdo si želim biti, kdo sem
bil in kaj sem izgubil. Nostalgija po otroštvu,
otroški svobodi, brezskrbnem veselju, po

tem, da ne bi bilo treba plačevati računov …
Po časih, ko so bile stvari lažje.
● In kateri so najlepši otroški spomini?
W: Hm …
S: To je težko vprašanje … (po krajšem razmisleku) Ko sem bil otrok, sem resnično rad igral
bejzbol. Pri enajstih ali dvanajstih se ti zdi
čudovito, ko na nočni tekmi stojiš pod velikimi žarometi. Ogromni žarometi, ti pa stojiš na
sredini igrišča. To je res nekaj posebnega.
W: Ali pa samo zabavno preživljanje prostega
časa s prijatelji. Obiskovanje šolskih nogometnih tekem in gledaliških iger, katerih glavni
čar je, da se na kupu dobi toliko mladih. Lepo
se je spominjati takih stvari.
● Tako oboževalci kot kritiki vaš slog
nemalokrat označijo za bolj britanski kot
ameriški.
W (z angleškim naglasom): Ne vem, o čem
govoriš!
S: Vedno sem menil, da je na našo glasbo bolj
vplival britanski kot ameriški novi val. Malo
prej smo na primer govorili o Danu Deaconu – z njim prijateljujemo že dolgo in z njim
smo v tem, kar počnemo in kako to počnemo,
vedno našli neko skupno vez. Je pa po mojem on tisti, ki več navdiha črpa iz ameriškega
novega vala, kot so Devo in Talking Heads,
medtem ko je na nas bolj vplival britanski
novi val, kot so The Smiths, The Cure ter post
punkerji Joy Division in New Order. Meni se je

intervju
na primer Williamov način igranja bas kitare
vedno zdel podoben načinu Petra Hooka
(Joy Division, New Order). Že od nekdaj sem
navdušen nad pisanjem britanskih avtorjev,
tako piscev besedil kot pesnikov. Vem, da tudi
sam kdaj zvenim britansko, čeprav to ni moj
namen (smeh). Tako pač govorim.
● Včasih ste imeli tudi bobnarja. Čutite
praznino brez živih bobnov? William je
na primer nekoč omenil, da se preveč
zanašate na računalnik.
W: Ko smo imeli bobnarja, je bilo več prostora
za improvizacijo in za eksperimentiranje,
sedaj pa je vse precej nespremenljivo. Upam,
da bomo nekoč spet prišli do točke, ko bomo
lahko bolj sproščeni. Mislim, da si to želimo
vsi trije.
S: Seveda. Res se preveč zanašamo na računalnike. Bobnar je dobrodošel, ker je resničen,
pristen in človeški. Po drugi strani pa je imeti
bobnarja lahko tudi težko, saj si kot bend bolj
nagnjen k napakam.
W: Čeprav je to tudi precej vznemirljivo.
S: Da, mogoče. Sedaj smo drugačni, kot smo
bili tedaj. Od tega, da smo imeli bobnarja,
sem se veliko naučil, za bend pa je bila to
dobra izkušnja.
W (smeh): Na koncertu si moral imeti čepke
za ušesa!
S: Nekoč bi si spet želel imeti bobnarja.
Resnično odštekanega bobnarja. Resnično
dobrega bobnarja.
● Na spletu je že mogoče slišati vaš novi,
akustični EP Undressed. Čutiti je mogoče
malo več pridiha folk glasbe.
W: Ja super je, gre za zabaven projekt prijateljev. Pri ustvarjanju tega EP-ja so se nam namreč pridružili stari znanci. Vznemirljivo je bilo
interpretirati naše pesmi na popolnoma nov
način. To smo si želeli storiti že dolgo časa.

S: Pesmi so izpadle veliko nežnejše. Namesto
poudarka na načinu dela so poudarek dobile
besede. Rezultat pa je čudovita mala plošča.
● V intervjujih sem zasledila, da omenjate
zrelost, ki ste jo dosegli, a je ne razložite.
Kaj je definicija zrelosti v vašem primeru?
W: Izkušnje. Od izdaje zadnjega albuma pa
do danes smo ogromno doživeli. Veliko smo
koncertirali in ko z nekom preživiš toliko
časa, pride trenutek, ko bi si najraje izpraskal
možgane. Našli smo neko ravnotežje, to pa je
pomemben kazalec naše zrelosti. Včasih smo
se več prepirali.
S: Midva sva se največ prepirala (pokaže na
Williama).
W: Pa tudi bobnar.

S: Prijatelji smo že dolgo časa, midva z Williamom pa sva si po vrhu vsega še precej
podobna, zaradi česar sva bolj nagnjena k
prepirom. Čeprav prepiri tudi včasih niso bili
resnično hudi, pa se je sedaj stanje malce
izboljšalo. (kratek premor za razmislek) Meni
osebno zrelost pomeni to, da pospravim svojo sobo, posteljo, se obrijem in umijem zobe.
W (smeh): To se resnično sliši tudi na našem
novem albumu!
S: Aha!
● Znani ste tudi po tem, da igrate na
domačih zabavah. Kakšne so žurke, na
katerih igrate?
W: Ponavadi precej nagnetene. Svoj bas moram držati takole (z rokami pokaže, da drži
bas skorajda pokonci). Gerritove klaviature
pa stojijo tako, da se zdi, kakor da so prevrnjene. Včasih smo igrali izključno na takih zabavah, medtem ko se sedaj že navajamo na bolj
spodobna prizorišča.
S: Kljub temu pa smo na zadnji zabavi igrali
pred kakšnima dvema tednoma. Ker nekaj
takega nismo storili že kar nekaj časa, je bilo
zelo zabavno. Prvič sem med petjem tudi
»crowdsurfal«. Bilo je vznemirljivo, zabava pa
je bila resnično odštekana. Nismo vedeli, kaj
lahko pričakujemo, saj se je prostor imenoval
The Church (Cerkev). Sprva smo mislili, da
bomo igrali v zapuščeni cerkvi, potem pa se
je izkazalo, da gre za navadno hišo oziroma
gostiteljev dom.
● Če bi vas povabila, bi prišli igrat na mojo
zabavo?
W: Yeah! Po današnjem koncertu. Sigurno!
(smeh) Pred leti, ko je bil z nami še bobnar,
smo na neki zabavi uničili tla. Stebri, ki so tla
podpirali, so se vdali, vse skupaj pa se je majalo in izpadlo kot velik trampolin. Bobnar je
skorajda padel čez bobne, ki jih je moral Sam
držati pokonci. To je bila verjetno najbolj divja
zabava, na kateri smo kdajkoli bili.
● Morda vesta povedati, kaj stoji za deli
umetnice Kymie Nawabi, ki so hkrati tudi
naslovnice vaših glasbenih del?
S: Dve ali tri dela, ki smo jih uporabili, so bila
narejena že prej, Kymia pa nam jih je z veseljem posodila. Pravkar nam je izdelala osupljivo naslovnico za prej omenjeni, akustični EP.
Čeprav se nismo nikoli posebej pozanimali,
mislim, da gre, tako kot na našem albumu, za
ponavljanje oblik. Kymia je resnično pozitivna
oseba, ki nikoli ne miruje in hkrati razmišlja
o milijon stvareh naenkrat, njena umetnost
pa je osredotočena na njen domišljijski svet.
Pogosto poudarjam, da je za nas najbolj
primerna zato, ker v svojih delih ustvarja svoj
svet, tako kot mi. Njen svet je na neki način
podoben našemu: uporablja svetle barve,
podobe pa so grozne, celo brezglave. Njeno
delo torej ima podoben učinek kot naše: globoke, temne stvari, narejene na svetel način.
Potegnejo te vase.
● Iz Severne Karoline ste se pred nekaj
leti preselili v Baltimore, ki slovi po močni
bazi različnih umetnikov, med drugim po
kolektivu Wham City. Kakšen je danes vaš
položaj na tej sceni?
W: Pred letom dni bi rekli, da se še navajamo.
Na neki način se še vedno počutimo novinci,
po drugi strani pa se je v treh letih naš položaj
nekako utrdil kot del umetniškega kolektiva

Wham City. Eden izmed njegovih ključnih
članov so Dan Deacon, Videohippos, The
Creepers in Blood Baby, pa tudi umetniki
drugih smeri. Gre za skupnost, v kateri smo
povečini prijatelji. Ne gre za hierarhijo. Se
strinjaš, Sam?
S: Seveda. Mislim, da nas na tej sceni že precej spoštujejo. Na začetku smo se počutili kot
vsiljivci. Tisti, ki nas niso poznali, so si mogoče
mislili, da smo povzpetniki, ki želijo pozornost
zase. Morali smo se truditi in dokazovati, da
temu ni tako. Sedaj smo prijatelji in ostali
vedo, da trdo delamo, zato nas spoštujejo. V
Baltimoru nam gre zelo dobro.
● Za kateri glasbeni dogodek je imel na
vas največji vpliv?
W: Še eno dobro in hkrati težko vprašanje.
Za začetek našega benda imajo velik pomen
Kraftwerk. Čeprav nismo želeli prevzeti njihovega stila, smo se precej zgledovali po njih.
Zadnja leta je imel velik vpliv album skupine
OMD (Orchestral Manoeuvers in the Dark),
Dazzle Ships. Ta dva primera sta najbolj pomembna, čeprav bi se lahko spustili še dlje.
S: Po mojem je imela velik pomen naša prva
evropska turneja leta 2009. Takrat smo se
spraševali, kako smo sploh prišli (do) sem,
zakaj in koga smo pretentali, da smo sploh
prišli čez lužo. Med koncertiranjem pa smo
opazili, da nas ljudje vendarle poznajo in da
celo z nami pojejo naše pesmi. Zavedati smo
se začeli, da je v naši glasbi vendarle nekaj,
kar seže do ljudi različnih kultur. To nam je
dalo nov zalet. Zame osebno pa je najbolj
pomemben trinajsti rojstni dan, ko mi je brat
podaril cedeje, ki so mi spremenili življenje.
Katere cedeje?
S: Bili so trije cedeji hip-hop izvajalcev; Buhloone Mind State od De La Soula, album
hip-hop dueta Artifacts z naslovom Wrong
Side of da Tracks in plošček alternativne hiphop zasedbe Digable Planets, Blowout Comb.
Ker hip-hop velja kot glasba, ki črpa iz vrste
različnih glasbenih žanrov, me je vodila tudi
do zanimanja za paleto drugačnih glasbenih
zvrsti.
●

In kdo je danes najbolj vznemirljiv lik v
glasbi?
W: La Roux. Zelo mi je všeč pesem Bulletproof. Sem tudi velik oboževalec Arcade Fire. Zdi
se mi škoda, da vsak njihov novi album – najnovejši se mi zdi odličen – primerjajo s starim
ploščkom Funeral.
S: Ne vem. Ne poslušam veliko nove glasbe.
Eden mojih najljubših sodobnih izvajalcev je
Jamie Stewart (Xiu Xiu). Obožujem njegovo
delo v vseh oblikah.
● Kaj pa je po vajinem največja težava, s
katero se sooča sodobna glasba?
W: Pomanjkanje iskrenosti in tveganja glasbenikov.
S: Še vedno je čutiti pomanjkanje podpore
»undergroundu«. Čeprav se najdejo bendi, ki
jim uspe priti na površje, je na glasbeni sceni
tudi veliko dreka. Po drugi strani pa – mogoče
si ljudje to želijo. Nekateri so zadovoljni že,
če nekaj brenči v ozadju in se ne ubadajo s
tem, kaj to je. Ne poglabljajo se v glasbo in ne
vedo, kaj se dogaja. Glasba je očitno samo za
določen krog ljudi.

Lucija Šuštar
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intervju
Klepet z mladimi, strastnimi, energičnimi, divjimi fanti iz Celja.
Zakaj sem se odločila za bend LastDayHere? Ker je to eden izmed
tistih bendov, ki jih človek takoj opazi, sliši in stežka pozabi. Spremljam jih že nekaj časa in opazujem, kako napredujejo. Na letošnjem
festivalu Lent so navdušili mariborsko občinstvo, januarja sem si
ogledala njihov koncert tudi v sosednjem Gradcu, spoznala sem jih
in si o njih ustvarila zelo pozitivno mnenje. Preberite sledeče vrstice,
še bolje: oglejte si jih v živo in se prepričajte, če so res tako posebni,
kot zatrjujem!
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● Dajte, malo se popredalčkajte in vsem,
ki za vas slišijo prvič, razložite, katero zvrst
glasbe igrate in po čem ste posebni oziroma
se razlikujete od ostalih slovenskih bendov?
Z veseljem, če bi se dejansko lahko popredalčkali (smeh) … Vsi, ki slišijo našo glasbo, pogosto
vlečejo nekakšne vzporednice in nas primerjajo
z drugimi skupinami in glasbenimi stili. Mi pa
radi mislimo, da je LastDayHere vendarle LastDayHere. Bend sestavljamo pet popolnoma
različnih osebnosti, združuje nas p enaka strast
do glasbe in podoben smisel za humor. Glasbo
ustvarjamo skupaj, piko na i pa ponavadi pritisne kitarist Uroš, ki pusti tisti pravi LastDayHere
pečat. Besedila prepuščamo pevcu Marku, ki
tako sprošča svoja čustva. Pravzaprav je vse
skupaj zelo osebno – bend je tista svetla točka,
ki nam vedno dvigne voljo, ne glede na situacije, v katerih se kot posamezniki znajdemo v
vsakdanjem življenju. LastDayHere za nas predstavlja prihodnost in jemljemo ga kot nekakšen
ventil. In deluje odlično! Vsa pozitivna energija,
ki se nakopiči okoli benda, je enostavno edinstvena. Znašli smo se v popolnoma drugačnem
svetu, saj najdemo prijatelje in podpornike kamorkoli pridemo, ko prejemamo sporočila, da
je naša glasba marsikomu spremenila življenje,
in vse to je za nas že edinstven dosežek. Smo
skromni in vsak pozitiven odziv nas osrečuje ter
nam da nov zagon za nadaljnje delo. Zavedamo
pa se, da bomo svoj cilj dosegli le s trdnim in
konsistentnim delom … Pa bo!
● Zakaj so besedila v angleščini? Se sramujete slovenskega jezika ali ste le dovolj
prebrisani, da si utirate pot v tujino?
Ker se Marko lažje izraža v angleščini … Za
izbiro jezika pri pisanju besedil ni nobenega
skrivnega motiva (smeh). Se je pa skozi naše
potovanje izkazalo, da kot bend iz Slovenije
definitivno nimamo nobenih privilegijev v
svetu glasbe, kvečjemu obratno, saj kljub vsem
zemljevidom, ljudje še vedno ne vedo, kam bi
nas uvrstili, ko jim povemo, od kod prihajamo.
Že na začetku smo se zavedali, da bomo kot
bend, ki prihaja iz države, ki še ni postavljena
na svetovni glasbeni zemljevid, težje dosegali
zadane cilje. In sedaj, nekaj let kasneje, lahko
z gotovostjo trdimo, da je to še kako res. Sicer

smo prepričani, da je glasba univerzalen jezik,
vendar pa je na koncu tudi glasba posel kot
vsak drugi. Že pred leti pa smo se kot ekipa
odločili, da bomo poskusili tudi v tujini, saj je
svet kot tak enostavno preveč zanimiv, da bi si
sami postavljali meje. Kam pa nas bo odnesla
prihodnost, bomo še videli.
● Ne mislim vas spraševati o vašem albumu
From Pieces Created, ker ste verjetno o njem
povedali že vse, kar se povedati da, tisti, ki
bi ga radi slišali, si ga bodo tako in tako nabavili, predvsem pa ste ga aktivno predstavljali. Zanima me, če imate kakšen statistični
podatek, koliko izvodov se je prodalo? Če
imam pravi podatek, je bil distribuiran tudi
v tujini. Kako je do tega prišlo, kakšni so bili
odzivi?
From Pieces Created ni samo album, temveč je
celotna zgodba, ki se s koščki še vedno sestavlja. Vsak dan dobi sestavljanka še en ključen
delček in iz albuma je nastalo še nekaj povsem
drugega – z našo glasbo se prepletajo življenja
in kreativnost tistih, ki so v njej našli nekaj več.
Kar nekako nismo mogli mimo tega in smo
tudi na svoji uradni spletni strani pripravili prav
poseben kotiček, v katerem objavimo stvaritve
tistih, ki se znajdejo v njem – blogi, dizajni,
pesmi in še marsikaj drugega. Dostikrat se nas
odziv dotakne prav do src, saj nikoli nismo
pričakovali, da bo naša glasba imela takšen
vpliv. Album je trenutno mogoče dobiti prek
naših uradnih profilov, na naših koncertih,
od 10. septembra dalje pa tudi v trgovinah v
Belgiji, na Nizozemskem in v Luksemburgu, v
kratkem tudi v trgovinah nemško govorečega
področja, v naslednjih mesecih pa tudi drugje
po svetu. Aliansa s hibridno glasbeno založbo
Graviton (Music Services) nas vztrajno vodi
proti zastavljenim ciljem in tako preko njih
urejamo tudi distribucijo. Pravzaprav smo jim
prepustili bolj ali manj urejanje vseh poslovnih
zadev, saj se tako lažje osredotočamo na samo
glasbo. Ko smo še sami urejali (po)natise From
Pieces Created, se je ta številka gibala okoli 2000
izvodov. Zaloga je že zdavnaj pošla in ob distribuciji je bil album ponovno natisnjen v novi
podobi. Že s prvo podobo je From Pieces Created požel odlične kritike. Z novim dizajnom pa

nas že uvrščajo med prepoznavna imena, kot
so Nickelback, Alter Bridge, Disturbed idr. Prav
med našim koncertiranjem po Nizozemski se je
na koncert v Eindhovnu oglasil tudi predstavnik
največjega glasbenega magazina Ardschock,
v katerem so nas uvrstili v slavno rubriko Soundcheck z odličnim povprečjem 73 točk (Iron
Maiden so, mimogrede, z albumom The Final
Frontier prejeli 71 točk). V isti reviji je tudi recenzija From Pieces Created. Album so zelo dobro
ocenili tudi Metal Hammer, Music in Belgium
in številni drugi mediji. Pesmi z albuma so na
dnevni rotaciji na več kot 400 radijskih postajah
po svetu, zaradi obsežnosti interneta kot medija pa je nekako zelo težko slediti vsemu. Zelo
smo zadovoljni.
● Zanima me, kakšni so bili odzivi na videospot za pesem Saved From Falling? Zaradi
pomanjkanja glasbenih televizijskih oddaj
in dejstva, da je skoraj nemogoče ugoditi
kriterijem programov, ki predvajajo spote,
da sploh vrtijo slovenske izvajalce, veliko
bendov večkrat dvakrat premisli, ali bi spote
sploh še snemali. Obenem pa je razumljivo,
da v svetu, kjer smo prek svetovnega spleta
povezani praktično vsi, lahko bend naredi
dobro promocijo z videospotom. Prepričana
sem, da mora bend imeti videoposnetek,
s katerim se lahko ne le z zvokom, ampak
tudi s sliko približa poslušalcem, preden se
posameznik odloči za obisk koncerta. Ste
se tudi vi morda zaradi česa podobnega
odločili za snemanje spota, ali so razlogi
kje drugje? Razmišljate morda o snemanju
kakšnega novega?
Saved From Falling je presenetil tudi nas. Ko se
je obdržal med prvimi desetimi na MTV Adria
Rock Hard lestvici kar štirinajst tednov, smo pač
pomislili, da je to tista začetniška sreča, o kateri
se toliko govori. Potem pa je video prejemal vedno več odličnih kritik in komentarjev in se do
danes na internetu predvajal več kot 200.000krat. Pri snemanju videospota smo sodelovali
z odlično ekipo in producent Pericza je takoj
razumel, kaj želimo prikazati. Ko smo video
pogledali prvič, nam je šlo kar na smeh. Niti
predstavljali si nismo, da lahko naša glasba tako
dobro zgleda (smeh). Smo pa prepričani, da je
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za bend, ki si želi v glasbi delovati profesionalno, videospot pač oblika približanja glasbe še
na vizualen način. Res žalostno, da Slovenija ne
premore konkretne glasbene oddaje, vsi smo
namreč odraščali z Videospotnicami, vendar
pa tudi splet omogoča odlične poti objavljanja
videospotov, katerih se poslužuje cel svet, prav
tako pa je v drugih državah to urejeno nekoliko
drugače. Saved From Falling je tudi prvi del naše
video trilogije. Pred nekaj meseci smo namreč
posneli še nadaljevanje, in sicer za pesem
Hide, ki se prav tako nahaja na albumu From
Pieces Created. Gre namreč za čisto svojevrsten
projekt, ki govori zgodbo po koščkih, ki se
postavljajo na mesto, o čustvenih travmah, ki
jih je mogoče premagati … Trilogija bo zaključena v naslednjih mesecih s tretjim videom za
pesem This Time. Ob izidu From Pieces Created
na območju Beneluksa smo na Nizozemskem
pripravili tudi dva prav posebna promocijska
koncerta, na katerih smo premierno prikazali
tudi video Hide, ki je požel odlične kritike. Prav
razburjeni smo in komaj čakamo ponedeljek,
27. septembra, ko bomo Hide pokazali celemu
svetu na naši uradni spletni strani in na uradnih
profilih (MySpace, YouTube, Facebook, Vimeo).
Koščki se postavljajo na mesto!
● Za vašo zvrst glasbe bi lahko rekli, da je
precej »trša« od tega, kar je množici blizu, v
mislih imam seveda našo, domačo sceno. Je
za vas morda zaradi tega bolj privlačen trg
v tujini, glede na to, kako pogosto koncertirate na tujem? Predpostavljam, da je kar
nekaj bendov, ki vam to zavida. Kaj pravzaprav igra odločilno vlogo, da ste toliko
zanimivi za tuj trg? Imate poleg kvalitete in
znanja tudi srečo, da ste se znašli ob pravem
trenutku na pravem mestu, so vas opazili
pravi ljudje?
Ostajamo zvesti sebi in LastDayHere. Zavedamo se namreč, da je nemogoče zadostiti vsem
glasbenim okusom in tudi zato smo se odločili,
da bomo svojo glasbo delali po svoje. Na sprejem širše publike pa imamo bolj malo vpliva.
Seveda si tudi mi želimo vrtoglave prodajne
številke, dobro plačane nastope, sponzorje in
oboževalke na vsakem koraku (smeh), vendar
pa je realnost dostikrat nekaj povsem drugega
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in ponavadi se do tega pride počasi. Za vse se je
potrebno še kako potruditi. In kot že rečeno, je
glasba še vedno posel, le da je v tem poslu več
nepredvidljivih dogodkov, na katere kot bend
nimamo vpliva. Zato smo se že zdavnaj odločili,
da bomo pač vplivali na tisto, na kar lahko – na
LastDayHere glasbo. Igramo tisto, kar čutimo, in
nikoli si ne želimo biti nekaj, kar nismo. To ljudje
zelo hitro opazijo in jih odbije hitreje, kot si lahko mislimo. Prav neposrednost benda je začela
privlačiti vedno več ljudi, ki so si želeli pomagati. Leta nazaj smo igrali predvsem v Sloveniji,
plačani smo bili od deleža vstopnine in zaradi
majhnosti naše ljube deželice si nismo želeli
naslednja leta preživeti na istih odrih. Kako pa
sanjarjenja o tujih odrih spraviti v realnost? No,
to je pa čisto druga pesem. Na srečo smo imeli
v bendu bobnarja Mohorja, ki že od svojega
prihoda v skupino skrbi za vizualno podobo
benda, ter osebo, ki nam je stala ob strani in
počasi razvijala strategije za prihodnost benda. Današnja osebna bendova menedžerka,
Aleksandra Grofelnik, je kasneje zgradila
tesne prijateljske in poslovne vezi z Mennom
Kappejem, in danes skupaj vodita Graviton
(Music Services) in tudi bend. Žal smo tudi mi
spoznali, da iluzije o uspehu, ki jih predstavljajo
mediji, niso realne in da lahko ponujaš še tako
dobro glasbo, vendar brez pravih ljudi ne boš
prišel daleč. Glasbena industrija se je spremenila. Velike glasbene založbe želijo glasbo, ki jo
bodo lahko prodajale s čim manjšim vložkom in
čim višjim izhodnim rezultatom. To spoznanje
nas je pripeljalo do odločitve, da bomo delali
še intenzivneje in se še bolj trudili za svoje cilje,
kar pa ne pomeni vedno, da trmasto vztrajaš
pri svojem, temveč poslušaš tudi drugo mnenje
(čeprav to ni vedno tisto, kar si želiš slišati). Z
Gravitonovim menedžmentom smo se odlično
ujeli. Skupaj gradimo skupnost, v kateri profitira
vsak. Tudi druge slovenske skupine – večja prepoznavnost ene skupine bo usmerila poglede
glasbenih akterjev v smer, iz katere izhaja skupina, ki je v tistem trenutku najbolj prepoznavna. Enako se je zgodilo v Braziliji, ko je na sceno
prodrla legendarna Sepultura. Kmalu zatem
so skavti glasbenih založb iskali druge bende
na tem območju. Sami enostavno ne verjamemo v nevoščljivost in iskreno povedano, tudi

nimamo časa za to. Raje mislimo na pozitivne
stvari in jih vedno kot take obravnavamo, saj se
je iz vsega mogoče naučiti nekaj, kar pripomore
v prihodnosti. Smo mnenja, da skupaj lahko
dosežemo več, tako lahko na koncu vsi tudi več
pridobimo. Izražanje mnenj (takšnih in drugačnih) pa je osebna odločitev vsakega benda in
posameznika, na kar pa niti ne moremo ali želimo vplivati. Slovenija ima ogromno zelo dobrih
bendov, ki bi jih moral slišati svet. Pred kratkim
smo igrali na avstrijskem festivalu Rock the
Lake, na katerem so isti dan igrali še trije drugi
bendi, ki prav tako sodelujejo z Gravitonom –
Inmate, Dweal in Eternity. Pravzaprav je bila
tista sobota kar nekako slovenska, saj so igrali
tudi Noctiferia, Elvis Jackson in drugi. Želimo
si še več podobnih nastopov. V tujini se počutimo doma – občinstvo nas je sprejelo z rokami
na odru v prvih vrstah, mediji nas obravnavajo
kot bend, ki se lahko postavlja ob bok velikim
imenom (kar je za nas resnična čast), plačila
so boljša, »catering« je dejansko nekaj več kot
sendvič ali pica, poleg vsega pa smo res radi na
cesti – ogromno smeha in na novo pridobljenih
prijateljev.
● Vam nastopanje na odrih zunaj Slovenije
prinaša, poleg izkušenj in kvalitetne promocije, tudi mastne honorarje? Razmišljam
zgolj kot povprečen posameznik, ki lahko
dostikrat živi v zmoti in vidi v tujini le
možnost zaslužka.
Smo resnično skromni ljudje in ob potrditvi
nastopa vedno pretehtamo, kaj bo to za bend
tudi doprineslo. Zaradi višjega življenjskega
standarda predvidevamo, da si v državah severneje od nas tudi lažje privoščijo višje honorarje.
Definitivno so plačila boljša, organizatorji pa
poskrbijo tudi za prenočišča, hrano in pijačo za
bend in spremljevalce ter dejansko želijo, da bi
se bend na nastopu počutil dobro. Kaj pa ravno
je »masten honorar«, je zelo težko definirati, saj
smo zadovoljni že, če pokrijemo stroške poti
in nam ostane nekaj za vlaganje v prihodnost
benda. Stvari grejo počasi – najprej si mora
skupina ustvariti določen status na določenem
območju in šele potem se lahko začne pogovarjati o honorarjih in zaslužkih. Brez vztrajnosti
pa tudi do tega ne pride.
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● Nekaj ste sicer že prej omenili, a vendarle:
kakšne so vaše izkušnje s tujino z vidika
organizacije koncertov,
odnosa organizatorjev,
publike? Ste le tujci z
»juga« ali kaj drugega? Se
moramo doma še veliko
naučiti, ali smo na pravi
poti k profesionalnemu
pristopu do dela?
Izjeme potrjujejo pravilo
(smeh). Izkušnje so nas
izučile, da smo vedno pripravljeni tudi na »črni scenarij«, tako smo postali že
pravi mojstri improvizacije.
Izkusili smo že kar nekaj
neljubih situacij, tako doma
kot v tujini – neorganiziranost, slabo hrano, neplačila, poškodovanje opreme,
organizacijo brez promocije in vse ostalo, kar
mora bend izkusiti, da dozori … Po drugi strani
pa so z nami že ravnali kot z zvezdami – odlična
organizacija od začetka do konca, zaodrje z
odlično hrano in postrežbo, novinarje, ki so stali
v vrsti, da so lahko z nami opravili intervju, hotelske apartmaje, v katerih smo spali kot kralji,
ter »afterpartyje«, s katerih smo odšli zadnji.
V tem poslu pač moraš biti pripravljen na vse.
Pravzaprav nas še nikoli niso obravnavali kot
»tujce z juga«, prej smo jih pozitivno presenetili,
ko smo povedali, od kod prihajamo. Na srečo
pa imamo več dobrih kot slabih izkušenj. V
zadnjem času so slabe res izjeme, ki potrjujejo
pravilo. Je pa utvara, da gre vedno vse po planu, čisto odveč in se je bolje pripraviti na manj
in potem biti pozitivno presenečen.
● Graviton Music Services (Graviton Fest) se
pojavlja ob vašem imenu. Povejte mi prosim,
za kaj gre, zakaj ravno vi in kako poteka
sodelovanje?
Graviton Music Services je naša založba, menedžment, agencija za promocijo in »booking« ter
še mnogo več. Z njimi uspešno sodelujemo že
kar nekaj časa, predvsem smo zadovoljni s predanostjo in načinom dela. Uveljavljene metode
tradicionalne glasbene industrije se obračajo na
glavo z inovativnimi rešitvami in to nam je v tem
spreminjajočem se času pisano na kožo. Graviton Fest je festival, ki ga organizirajo (trenutno)
po celi Evropi. Prvi se je odvijal pri nas v Velenju,
pred nekaj tedni je potekal v slavnem Underground klubu v Nemčiji, v naslednjih mesecih
pa tudi v drugih državah – že decembra v Avstriji, nato na Nizozemskem itd. Graviton Fest
je sinonim za kakovostno glasbo in priča smo
bili odličnim odzivom tako publike kot medijev.
Izdali so tudi Graviton's The Missing Link Compilation, Volume 1, kompilacijo, na kateri je 10 skupin iz Slovenije, Srbije, Avstrije, Nemčije in ZDA,
med njimi smo tudi mi. Graviton je definitivno
tisti manjkajoči člen, ki povezuje staro z novim,
in zadovoljni smo, da rastemo z njimi. So ekipa
predanih posameznikov, ki delujejo kot družina,
in v ponos nam je, da lahko sodelujemo z njimi.
●

Rušite rekorde tudi na spletnih komunikacijskih kanalih (npr. Myspace). Kakšna je
vaša razlaga za to? So vaši oboževalci v tujini
bolj naklonjeni takšnim stvarem kot domači,
ali pa sami tako vneto delate na promociji?
Na novo leto 2009 smo žurali v Ljubljani, in
Mohor je rekel, da gre na dopust, ko bomo

na uradnem MySpace profilu dosegli 100.000
ogledov. Danes jih imamo krepko čez 2 milijona
in bazo tisočih prijateljev, pa še nihče izmed
nas ni šel na dopust (smeh). Enostavno smo
odgovarjali vsem, ki so nam preko uradnega
MySpace profila pisali. Nikoli nismo pričakovali,
da bo odziv takšen. Prijatelji se nam zahvaljujejo
za odgovore, postavljajo LastDayHere »friends«
profile – trenutno že v Sloveniji, Srbiji, Avstriji,
Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, ZDA, Kanadi
(Quebecu) in najverjetneje še kje, pa ne vemo.
Izkazalo pa se je, da Slovenci rajši prijateljujejo s
tujimi skupinami kot domačimi. Splet je odlično
sredstvo širjenja besede o glasbi in bendu. Seveda pa marsikdo pri nas še vedno misli, da je s
profilom na internetu še vedno lahko »private«,
kar samo kaže, da smo malce za časom (smeh).
Pred tedni smo žurali s Finci Before the Dawn,
ki so se čudili, da je sredi Ljubljane dostop do
spleta še vedno zaščiten z geslom. Že od samega začetka smo aktivno vključeni v promocijo
LastDayHere in še pred letom dni smo prejemali
od različnih bendov in posameznikov sporočila,
da se tako to na spletu ne dela. Isti posamezniki
in bendi pa danes (leto kasneje) izkoriščajo internet na enak način – torej smo nekaj že počeli
prav (smeh). Trenutno za našo promocijo skrbi
Graviton promocijski oddelek, sami pa poskušamo biti karseda aktivni in v stikih na uradnih
profilih, kar pa je iz dneva v dan težje, saj imamo
polne roke dela s koncertiranjem in pripravo
novega materiala za naslednji album.
● Kako podpirajo vaš glasbeni slog slovenski mediji? Kako na splošno ocenjujete
slovenske medije in prostor, ki ga namenjajo
mladim slovenskim glasbenikom? Kje vidite
težave, kaj bi lahko bilo po vašem boljše?
Slovenski glasbeni in medijski prostor je majhen, pa vendar tako raznolik, da je nekako podobno kot v tujini, s tem da je pri nas vse skupaj
generirano na precej manjšem prostoru in pred
precej manjšo javnostjo. Z mediji, ki delujejo v
okviru rock in metal glasbe, uspešno sodelujemo, je pa dejstvo, da je podpora domačim skupinam pravzaprav zelo majhna – nekako so bolj
zanimive tuje skupine. V tujini je zadeva pravzaprav nekoliko drugačna, saj mediji domače
skupine zelo podpirajo in so pripravljeni celo
zavrniti objavo o tujemu bendu, če jim zaradi
tega zmanjka prostora in časa za njihov bend.
Po našem mnenju je to spoštovanja vredno. Še
pred nekaj leti sta bila težek rock in metal čista
subkultura. S poplavo novih trendov je današnja slika drugačna – publika je tovrstno glasbo
začela sprejemati za svojo, mediji pa so nekako
obtičali v času izpred nekaj let. Seveda so tudi
tukaj izjeme, ki potrjujejo pravilo. Je pa žalostno, da celo v pogovoru s slovenskimi novinarji
ugotoviš, da tudi ti niso zadovolji s prispevki,
o katerih morajo pisati oziroma poročati. Naša
glasba se vrti na nacionalnih radijskih postajah
tako pri nas kot v tujini, članki so bili objavljeni
v različnih revijah in portalih, intervjuje smo
imeli na mnogih radijskih postajah, tako da
smo zadovoljni z vso podporo, ki jo dobimo.
● Kakšno je vaše mnenje o razvpitem
SAZAS-u?
Vsak ustvarjalec glasbe sanja o tem, da bi lahko
ustvarjal glasbo in od tega tudi živel. Avtorske
pravice so postale znanost in prepričani smo, da
je dobro, da so te stvari urejene tudi formalno.
Goreče pa zagovarjamo tudi dejstvo, da je avtor
tisti, ki naj bo prejemnik plačil za avtorske pra-

vice, zato je čas, da se tudi v Sloveniji te stvari
dokončno formalizirajo v korist vseh avtorjev.
Kot pri vsaki instituciji, so posamezniki tisti, ki
odločajo, kako bodo takšne stvari urejene, in
kot pri vsaki instituciji je trenutno tudi tukaj vse
skupaj urejeno zelo enostransko. Kot bend iz
Slovenije je bend, ki se predstavlja v tujini takoj
v manjvrednem položaju, kot član SAZAS-a pa je
bend v slabšem položaju tudi zato, ker organizatorji ne želijo »bookirati« bendov, za katere morajo plačevati avtorske pravice, radijske postaje
pa ne želijo predvajati glasbe, za katero morajo
plačevati avtorskim organizacijam. To pride še
posebej do izraza, ko se bend prebija v tujino.
● V kakšnih odnosih ste s kolegi glasbeniki
v Sloveniji? Jih podpirate v njihovem delu,
hodite na koncerte drugih glasbenih skupin,
ko vam to dopušča čas? Si drznete povedati
svoje glasbeno mnenje, če vas kdo povpraša
po njem, četudi morda ni najlepše za njihova
ušesa? Ali si kdo še posebej zasluži vaše
spoštovanje in pohvale in zakaj?
Slovenija je v zadnjih letih razvila svojo sceno,
saj so se pojavili bendi, mimo katerih je prav
nemogoče iti … Kar smeji se nam, ko slišimo za
napredek Noctiferie ali Elvis Jackson, saj sta to
skupini, ki vztrajata že vrsto let in si definitivno
zaslužita svetlo prihodnost, ali ko na odru vidimo skupine, kot so Inmate, Dweal, Eternity, ali v
avtu poslušamo Burning Legion. Člani LastDayHere smo si zelo različni, kar se tiče glasbenega
okusa, vendar smo redni obiskovalci koncertov
in festivalov, kadar je to le mogoče. Uživamo
v debatah z drugimi glasbeniki in smo vedno
odprti za nove ideje. Soditi o glasbi nekoga
drugega pa je druga zgodba, saj smo prepričani, da se vsak trudi po svojih najboljših močeh
in da je glasba nekaj tako osebnega, da lahko o
njej sodi samo avtor sam. Kritika je (še) vedno
preveč subjektivna. Pohvale in spoštovanje
vsem, ki vedo kaj si želijo in so za to pripravljeni
tudi delati. Glasba je trd in neusmiljen posel.
●

Vaši nastopi so izredno atraktivni, energični. Ali ločite med koncerti in se za bolj
obiskane koncerte potrudite bolj, kot če
nastopate pred manjšo publiko v kakšnem
klubu?
Ko se odpravljamo na koncert, nikoli ne pričakujemo preveč. Tako tudi nismo nikoli razočarani
(smeh). Ko pa stopimo na oder … Takrat pa
pride v ospredje tista prava LastDayHere energija: »živi, kot da jutri ne obstaja«, in od sebe
damo res vse. Ne glede na to, koliko ljudi stoji
pod odrom, nam je na odru zakon! Svojega
nastopa ne spreminjamo – veliki ali mali oder,
veliko ali malo publike, festival ali klub … Nam
je vseeno! Igrali smo že na tako malem odru, da
je moral Mohor najprej zlesti na oder, potem
postaviti bobne in ostati tam do konca koncerta
ter nato pospraviti bobne, da je lahko sploh zlezel z odra … Koncert pa je bil čisto utrgan! Kaj
hočeš lepšega? Igrali smo tudi v svetovno znani
dvorani De Melkweg v Amsterdamu, ko so nas
oboževalci čakali pred dvorano že ob zgodnjih
popoldanskih urah in je sredi komada Saved
From Falling nastal takšen »pit«, da smo se mu
skoraj pridružili še sami – to je čista energija, ki ti
požene kri po žilah in »napumpa« adrenalin.

● Nov material? Nov album? Kdaj lahko
pričakujemo novega »otročička«?
Nov material že predstavljamo na naših koncertih in z odzivom smo več kot zadovoljni. Materi-

ala že imamo več kot dovolj za naslednji album;
zdaj smo trenutno v fazi snemanja demo
posnetkov in priprav na studio. Kdaj točno
začnemo s snemanjem, se še nismo odločili, saj
imamo kar nekaj odprtih projektov, ki bi jih radi
pred tem še izpeljali, predvidevamo pa, da bo
začetek 2011 najverjetneje najboljši čas za to. Z
napredkom LastDayHere smo več kot zadovoljni tudi v glasbenem smislu.
● Ob koncu se vrnimo povsem na začetek.
Bend je bil ustanovljen leta 2005, od leta
2007 pa je v sedanji sestavi. Kakšno je
vzdušje med člani? Ali kdaj poči, kako
rešujete nastale spore in nasprotujoča si
mišljenja?
Vedno poudarjamo, da smo imeli izredno srečo,
da smo se našli kot glasbeniki, kot ljudje in kot
prijatelji. V LastDayHere ima vsak svojo vlogo
in vsi skupaj tvorimo celoto, ki odlično deluje.
V teh letih smo že marsikaj doživeli skupaj, zato
delujemo kot nekakšna družina. Trudimo se
poskrbeti drug za drugega tudi takrat, ko ni vse
lepo in prav. Seveda pride tudi do nasprotujočih si mišljenj in takrat se enostavno dobimo in
pogovorimo ter najdemo rešitev, ki na koncu
ustreza vsem.
● Ciljev za prihodnost je veliko. Želite deliti
z nami en kratkoročni in en dolgoročni? Pa
drznite si iti prek meja!
Video trilogija je definitivno tisto, kar nam
trenutno buri duhove, saj že komaj čakamo, da
uzre luč sveta. Tega smo se lotili čisto spontano,
končen izid je presenetil tudi nas. S tem projektom bomo nekako zaključili prvo obdobje v
zgodovini LastDayHere – zgodba bo povedana
… Vsa tista čustva, ki so botrovala nastanku
From Pieces Created, so nehote stkala zgodbo
o izgubi in bolečini ter iskanju moči, ki odpre
vrata v nove izzive. To je čisto slučajno postala
tudi zgodba mnogih po svetu, saj je že vsak
izmed nas doživel izgubo, ki mu je spremenila
pogled na svet. Privlačijo nas odri čez lužo …
Želimo si turneje po Kanadi in v ZDA. Dogovori
že potekajo in prav veselimo se tistega dne, ko
bomo na elektronski naslov prejeli potrditev.
Zavedamo se, da tudi to predstavlja cel kup
izzivov, vendar mislimo, da smo pripravljeni na
čisto vsak izziv, ki nam pride na pot.
● Ob koncu morda kakšna modra misel ali
bolje rečeno nekaj z »jajci« za bralce?
Če sam misliš, da je dobro, potem je dobro!

Želim vam veliko uspehov in odličnih rezultatov! Prepričana sem, da bomo o vas še
veliko brali! Rock'n'roll, fantje!!!
Za vse, kar bi še želeli izvedeti o fantih iz LastDayHere, lahko poklikate na spodnjih povezavah:
Uradna spletna stran:
http://www.lastdayhere.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/lastdayhereband
Facebook:
http://www.facebook.com/ldhpage
YouTube:
http://www.youtube.com/user/lastdayhere
Twitter:
http://www.twitter.com/lastdayhereband
Simona Lečnik

KAJ POČNEJO SLOVENSKE »ROCKOVSKE
LUTKE« ALIAS PUPPETZ?

Šaljivo bi jim lahko rekli Lutke, a fantje iz
benda Puppetz so vse kaj drugega kot
tihe in nepremične figure. Zasedba je nase
opozorila že pred časom, po lansiranju
njihovega najnovejšega videospota z naslovom Dance, Dance pa sem se odločila,
da jih nekoliko podrobneje predstavim. Gre
namreč za enega tistih bendov, ki so zelo
kvalitetni, se profesionalno lotevajo svojega
dela in sledijo svojim ciljem ter strastem, pa
jim še vedno nekako ne uspe, da bi se povsem približali širšim glasbenim množicam v
naši deželi.
Navkljub svoji mladosti ima bend za
sabo uspešno glasbeno kariero, ki traja
vse od leta 2002. Prvotno zasedbo so sestavljali kitarist Nejc Škafar, bobnar Blaž
Sotošek in pevec Bojan Pahljina. Najprej
so preigravali priredbe, a so kmalu pričeli z
ustvarjanjem avtorske glasbe. Da je bila to
pravilna odločitev, je bil med drugim tudi
zelo dober odziv občinstva in tudi zmaga
na njihovem prvem natečaju za neuveljavljene bande v klubu Rdeča Ostriga, s
katero so si priigrali turnejo po Sloveniji.
Vse skupaj jim je zagotovo dalo zagona
in motivacijo za nadaljnje delo. Nato se je
skupini pridružil kitarist Miha Močnik, ki je
poskrbel za svežino in nove zvoke. Kmalu
so »Lutkice« zasedle odlično drugo mesto
na priznanem avstrijskem tekmovanju Newcomer 2006, in to med več kot sto različnimi
prijavljenimi bendi. Celo njihov bobnar je
bil tisto noč okronan za najboljšega. Leta
2007 so zmagali tudi na tekmovanju Coca
Cola Band Startup 2007 in za nagrado prejeli
snemanje videospota, sledil je tudi duet
s Tomijem Megličem (iz Siddharte), prav
tako številni koncerti. Tega istega leta so
izdali prvenec z naslovom Forte balade, leta
2009 pa so se člani benda srečali s še eno
prelomnico, saj so nastopili kot predskupina
svetovno znane nemške skupine Cinema
Bizarre. Fantje so z veliko glasbeno vnemo
nadaljevali svojo kariero in v novomeškem
studiu RSL preživeli kar precej časa. Ustvarili
so nov album, ki bo vsem oboževalcem na
voljo v prvi polovici prihajajočega leta. So
pa publiki že predstavili svoj prvi singel, ki
se bo nahajal na novem albumu, z naslovom
Dance, Dance.

Fantje so, podobno kot številni predani
glasbeniki, svoje znanje nadgrajevali, dozorevali in spremembe v njihovi glasbi, ki je še
bolj kvalitetna in zveni »bolj odraslo«, so zagotovo opazne. Upravičeno velja domnevati, da so bili že pri svojem prvencu zadovoljni z opravljenim delom producenta Tomaža
Marasa-Mota, saj so ga tokrat ponovno
povabili k sodelovanju. Za razliko od njihovega prejšnjega materiala, bi lahko povsem
laično rekli, da svojo »temačnost in melanholijo« potiskajo na stranski tir in da lahko
začutimo, kako so v ospredje prišli svetlejša,
pozitivna energija in za uho privlačne teme
na kitarah. Kljub naslovu zadnjega singla,
pa to nikakor ne pomeni, da so presedlali na
drugačno zvrst glasbe in se morda podali
v nekoliko bolj komercialne vode, temveč
ohranjajo svoje značilne kitarske riffe in
rockovske zvoke. Ko sem jih povprašala,
kako dojemajo, čutijo svoj zadnji singel, so
mi dejali: »Nov singel Dance, Dance govori o
nas samih in mlajši generaciji nasploh – počutimo se kot vojaki v celofanu, sumo borci
v dnevni sobi, hodimo po zraku, skratka smo
drugačni, nori, ne spadamo vedno v situacije, v katerih se znajdemo, a vendar zaradi
njih ne obupujemo, raje plešemo. Jemljemo
stvari pozitivno. Dance, dance!«
Fantje so zagnani, polni motivacije, in
še več bi ustvarjali. In kaj jih ovira? Kot vse
ostale, seveda denar. Sicer so si priigrali kar
precej nagrad, s pomočjo katerih so se lažje
prebijali do občinstva, a bi nedvomno lahko
ponudili še več, če bi imeli boljše finančno
zaledje. Besedila vseh skladb na prvencu so
v slovenščini, kar želijo fantje ohraniti tudi v
prihodnje, čeprav si želijo prodreti in osvojiti
tudi tuji trg. Nekaj skladb bo zaradi tega tudi
v angleškem jeziku. Čeprav bo nov material
izšel šele naslednje leto, pa fantje načrtujejo
precej koncertno obarvano jesen in zimo.
Predvidenih je kar precej koncertov, na
katerih si seveda želijo izvesti dobro promocijo zadnjega singla, pa tudi ostale glasbe
iz prejšnjih let. Vse bralce zato vabim, da se
udeležijo katerega od njihovih koncertov,
fantom pa želim, da bi tako doma kot v tujini
tresli odre in nas s svojo melodično glasbo
in odličnimi besedili še naprej navduševali!
Fantje, pa veliko rock'n'rolla!
Simona Lečnik
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intervju

Klaxons so kot …
Seks z idiotskim vračem
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Jamie, James in Simon, trije fantje iz
Londona, so se pod imenom Klaxons
na angleški indie sceni prvič pojavili
pred tremi leti. Njihov albumski prvenec, Myths Of The Near Future, bi
težko bil uspešnejši, saj je dobil nagrado
Mercury in skoraj čez noč proslavil tri
preproste londonske fante tako med
glasbenimi poznavalci, kot tudi med
glasbenimi oboževalci.
Posebnosti zvoka skupine Klaxons so
privedle do nastanka glasbenega žanra
nu-rave, ki je v letih 2007 in 2008
med angleškimi glasbeniki dobil veliko
posnemalcev. Pionirji v kombiniranju
indie rocka z rave ritmi devetdesetih, so
Klaxons postali glavni nosilci nu-ravea
in dali življenje novi angleški glasbeni
sceni, čeprav so se tega kasneje močno
otepali.
S trojico sproščenih dvajsetletnikov
smo se pogovorili o novem albumu,
ljubezensko afero skupine z državami
nekdanje Jugoslavije in celo o skupini
Siddharta, na dan njihovega nastopa
na avstrijskem festivalu Freqency in na
isti dan, ko je izšel njihov težko pričakovani drugi album Surfing The Void.
Zadovoljni z novim albumom ter skoraj
ekstatično navdušeni nad vsem, kar jim
ponuja življenje, so mi povedali, da se
najbolj veselijo žura v čast izida novega
albuma, ki so ga imeli v načrtu tisti
večer. V našem sproščenem pogovoru so
dali občutek, da so sicer neizmerno hvaležni za vse, kar se jim dogaja, ampak
niti malo ne dvomijo v to, da so si svoj
uspeh povsem zaslužili. Klaxons se hočejo vedno zabavati, šaliti in smejati, o
skromnosti pa ne duha ne sluha.

Na zadnji album smo čakali tri leta, kar je
danes v glasbi cela večnost. Zakaj je tako
dolgo trajalo, preden je album bil končan?
Za Surfing The Void smo si hoteli vzeti dovolj
časa, poleg tega pa smo s prvim albumom bili
na dolgi turneji, na kateri se nismo niti malo
obremenjevali z novim materialom. Ko smo
končno začeli s pisanjem, smo se vsakega
komada lotili počasi in mu pustili, da se je razvil
po naravni poti. Če stvari delaš na hitro, jih ponavadi narediš samo napol, mi pa nismo hoteli,
da bi bil naš drugi album polovičarski izdelek.
Kateri komad z novega albuma pa bi
predlagali nekomu, ki ne pozna skupine
Klaxons?
Future memories.
Je album, ko je končan, popoln?
Nič ni nikoli popolno, ampak na neki točki se
moraš ustaviti in nikoli vračati nazaj. V nekem
trenutku se odločiš, da je konec z delom in
pustiš album takšen kot je, čeprav nisi nikoli v
celoti zadovoljen s tem, kar si naredil.
Zvok novega albuma je bolj kitarsko
obarvan in bolj organski. Se je to zgodilo
namenoma, ker niste več hoteli biti nosilci
nu-ravea?
Razvoj zvoka je prišel z razvojem skupine. V
treh letih smo se spremenili, odrasli in odkrili
nove stvari, ki smo jih hoteli vključiti v svojo
glasbo. Nismo pa se zavestno odločili, da
bomo svoj zvok peljali v drugo smer, stran od
nu-ravea.
Torej niste producenta Rossa Robinsona
(producent skupin Slipknot, Limp Bizkit,
op. p.) izbrali zaradi njegovega nu-metal in
rock portfolia?
Ne, za Rossa smo se odločili samo zaradi tega,
ker smo se vsi trije z njim super ujeli.
Ali veste, da je Ross sodeloval tudi z eno
največjih slovenskih skupin na njihovem
zadnjem albumu?
Vemo. Siddharta. Slišali smo tudi nekaj komadov in nam je všeč, kar delajo, vsi pa smo
povsem zaljubljeni v »artwork« albuma, ki ga
je produciral Ross.
Kaj pomeni naslov albuma Surfing The Void?
Naslov govori o zajahanju vala najbolj pozitivnih občutkov in o trenutku, v katerem vse,
kar je negativnega, postane povsem nepomembno. Vsi trije smo zelo pozitivne osebe,
med nami ni nobene slabe energije. Ljudje so
preveč radi negativni in večkrat povsem brez

razloga, ker je življenje lepo. Lepo se je poljubljati, objemati in stiskati k drugemu bitju.
Vse kar potrebuješ, je ljubezen, in to smo
hoteli povedati z novim albumom.
Nastopili ste že v skoraj vseh državah nekdanje Jugoslavije, v Slovenijo pa vas še ni
bilo. Ali to pomeni, da pridete kmalu?
Po državah nekdanje Jugoslavije smo se
vedno imeli odlično in zdaj imamo tam že cel
kup prijateljev, tako da smo se pred kratkim
napol v šali napol zares pogovarjali o tem, da
bi naredili veliko turnejo po Balkanu, v katero
bi vključili tudi Slovenijo.
Kdaj?
Kmalu. Lahko začnemo že v ponedeljek
(smeh). Ne resno, brez skrbi, ljudje Balkana,
Klaxons prihajajo k vam!
Kaj je najboljši del tega, da ste mladi rock
zvezdniki?
Nismo več mladi (smeh).
Vsi ste mlajši od mene.
V tem primeru pa bi rekli, da ti zvezdništvo pri
teh letih podari stalno dovoljenje, da se obnašaš neodgovorno, neumno in naivno ter da si
lahko vedno zabaven in navdušen nad življenjem. Zvezdništvo ustavi proces staranja.
Ali kdaj pogrešate London, ko potujete po
vsem svetu?
Ne, sploh ne. Živimo malo tu in malo tam,
ampak v bistvu nikjer za zelo dolgo časa in to
nam je všeč. Vsaj v tem trenutku se nam zdi,
da bi težko živeli samo v enem mestu.
Če morate zbrati eno besedo, s katero bi
opisali vsakega posameznega člana, katera beseda bi to bila?
Jamie: Vrač.
Simon: Idiot.
James: Seks. (smeh)
Mislim, da imam odličen naslov za intervju.
Vsi: Imaš briljanten naslov za intervju.
Lucija Natek

glasbena kritika

intervju

Fotografija: Luka Kaše.

Sivi toni notranjega punkerja
Po šestih letih se je z brežiškega
konca ponovno zaslišalo melanholično godrnjanje, ki je
naznanilo, da je za skupino
Shyam konec zimskega spanca. Na novem albumu Skriti
sij ljudi spet dokazujejo, da
je rock lahko zelo poetičen in
večplasten, če vas seveda ne
motijo bolj otožni molovski
toni. Pevec Miloš Radosavljević pravi, da ravno iz melanholije črpa dobro energijo in
obenem kuje načrt, kako na
plano izvabiti ta izmuzljivi
skriti sij ljudi.

Shyam

●

Naslov albuma Skriti sij ljudi ima spet
pridih vzhodnjaške duhovne tematike,
ki je že od začetka prisotna v naslovih
albumov in v pesmih Shyam. Vas še vedno
fascinirajo te stvari?
Dejansko se lirično gibljemo nekje med fizičnim in metafizičnim, med snovnim in notranjim svetom. Naslov albuma neposredno
govori o razkrivanju slednjega. Zunanji svet
je, kakršen je, večina ljudi se nas nad njim
zgraža, medtem ko na naš notranji svet lahko
dosti bolj neposredno vplivamo. Včasih je
treba izreči tudi kaj konkretnega, to ni beg od
realnosti. Mi z glasbo potujemo tja in konec
koncev o tem govorimo. Torej gre za neke
vrste potopis. Glasba je prevodnik. Skriti sij
ljudi pa se nanaša na dobroto, na pozitivno
stran ljudi. Brez izjem.

●

Tokrat torej iščete nekaj bolj pozitivnega? Do zdaj ste imeli sloves
melanholične skupine, a novi singel Color
Deluxe se denimo stopnjuje iz nekakšnega
nemira proti upanju, čutiti je več pozitivnega naboja …
Mi smo vedno bili pozitivni. Melanholija ima
več plasti, a ponavadi jo povezujemo z negativnimi čustvi, žalostjo, odmaknjenostjo. A
tudi v melanholiji je veliko dobre energije, ki
osvobaja čustva. Najbrž se sliši, da poslušamo glasbo, ki ima dosti več molovskega kot
durovskega. Mnogi ustvarjalci uporabljamo
glasbo kot katalizator, da preverimo sami
sebe in svoj odnos do tega, kar nas obkroža.
Ta naša melanholičnost je bolj stvar, hmmm
(razmišlja) …

●

Nekoč si omenil, da imajo vpliv na
to tudi kraji, iz katerih prihajate. Je ta
geografska komponenta res tako pomembna v glasbi, je denimo pri vas tudi vzrok
melanholičnega vzdušja?

Seveda vpliva tudi okolje. Vedno pravim, da
je v Posavju par lepih prostorov, s katerih se
da opazovati oblake. Oblaki so sami po sebi
prispodoba odprtega prostora, globine. In
sami pejsaži. Že če se zapelješ po tistem polju
med Krškim in Brežicami, na eni strani Gorjanci, Sremič, na drugi Bizeljsko, hrvaška meja
– vsi ti vplivi se pomešajo, tu je melanholija v
zraku. Kot tekstopisec uporabljam te pejsaže,
da mi dajo energijo, da me iniciirajo vedno
znova v razmišljanje o stvareh, o katerih potem pišem. V naravi je največ miru, da vstopiš
vase. Zame svet pač ni zgolj nekaj, kar je tam
zunaj.
●

Ta melanholičen pogled na svet v nekaterih pesmih še vedno prevladuje. Nisem
še slišal, da bi kdo lahko zapel besedilo »V
vrtincu nore sreče plešem« na tako otožen
način kot ti …
(Smeh.) Bom rekel hvala. Nikoli nisem skrival,
da sem melanholik. Nisem pa take vrste melanholik, da bi bil depresivec. Vedno iščem kaj
dobrega, ljudi vidim kot dobre, živali vidim
kot dobre, naravo kot nekaj dobrega. Ta melanholija je bolj nekakšen krik, jok za ljubeznijo, po tem, da se zbudimo, da pride že enkrat
ta skriti sij ljudi na plano.

●

Povedali ste, da se je od prejšnje plošče
spremenilo predvsem to, da ste odvrgli kup bremen in se posvetili glasbi. Za
kakšna bremena je šlo?
Predvsem v povezavi z našo percepcijo glasbe in pa vsega, kar se vrti okoli nje ali za njo.
Vedno imaš predstavo o tem, kako bi moralo
nekaj zveneti, kako bi se moral lotiti stvari,
da bi bile čim bolj popolne, potem, kako boš
vse to predstavil v javnosti, in nazadnje, kaj
boš dobil nazaj. Sčasoma se ujameš v past in
pozabiš biti – na to, zaradi česar si v osnovi
začel ustvarjati. Višje kot greš, več potreb se
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pojavlja. Založbe imajo svoje potrebe, mediji
imajo svoje potrebe, tudi poslušalci. Ko te
pohrustajo te potrebe, izgubiš rdečo nit in
moraš se ustaviti. Mi se lažje izražamo skozi
glasbo kot govorjenje in razlaganje, zakaj je
nekaj tako, kot je. To so ta bremena. Ampak
ko jih sprejmeš, vse postane veliko lažje.
●

Novi album je imel kar zapleteno pot.
Že leta 2005 ste posneli 9 pesmi, ki ste jih
potem pospravili v arhive in začeli znova.
Zakaj?
Tisto niso bili Shyam. (smeh.) Šli smo na
horuk, ampak to ni bilo to. Smo se pa iz tega
spet nekaj naučili. Predvsem, da si moramo
vzeti čas, ker ga imamo, vsaj kar se muzike
tiče, res na voljo. Nikoli nismo bili bend, ki bi
gojil iluzijo, da bo živel od glasbe. Ko to razčistiš, je veliko lažje. (smeh.) Tudi če izdamo
eno ploščo na pet let, je v redu. Važno, da se
imamo mi dobro, da se družimo in da radi
igramo in ustvarjamo skupaj. Po albumu Sonce v senci je imel vsak član svojo predstavo,
kakšno pot bi morali ubrati. Vsak je potihem
vlekel na svoj konec in zdelo se nam je, da
moramo nekaj narediti, zato smo hitro začeli
delati nove pesmi. Saj ne, da niso bile dobre,
lahko bi jih tudi izdali, ampak to preprosto
ne bi bili Shyam. Te pesmi še vedno obstajajo
in če bomo kdaj začutili, da bo kaj iz tega …
Zaenkrat pa ostajajo skrbno pospravljene.

●

Za pop glasbenike govorijo, da ko
začnejo na plošče vključevati svoje otroke,
da je njihova kariera počasi v zatonu. Tudi
na Skritem siju ljudi se pojavljajo otroški
glasovi, a imajo določen pomen. Zdi se, da
se med vrsticami velikokrat dotikate tudi
vprašanja starševstva …
Seveda se, to je življenje, ki ga živimo. Zakaj
bi, kot nekakšni kvazi zvezdniki morali skrivati
otroke? Smo odkriti ljudje. To so naši otroci,
tudi od njih se učimo. Na plošči sta v pesmi
Testament razuma nekaj vokalov zapeli Frenkovi hčeri – to je moment, ki se nam je zdel
lep, iskren in naš namen ni bil izkoriščati otrok
za samopromocijo. Bili smo v dvomih, da ne
bi ljudje tega razumeli napak. Ampak naši
otroci so s Shyami odraščali. Tudi oni slišijo
našo glasbo in imajo vprašanja, ki so povezana z njo. Ta vprašanja niso plitka in neredko ti
odprejo novo smer razmišljanja. Zato je prav,
da jih vključimo v dogajanje, da se jim oddolžimo za tiste trenutke, ko jim bend »ukrade«
očete.

●
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Nekoč si omenil, da se boste poskušali
izogibati artizmu, ker preveč umetniški,
poglobljen pristop odvrača ljudi. Imate
glede teh stvari še vedno dileme?
Ne, jaz osebno teh dilem nimam več oziroma
se ne obremenjujem s tem. Sicer mislim, da
na tem prostoru še vedno drži, da če stvari
poveš na malo drugačen, bolj poglobljen
način, takoj dobiš pečat in mnogi radi rečejo: »Kaj se pa tile gredo?« Zato smo prej vsi
v bendu razmišljali, da bi bilo dobro, da se
temu izogibamo. To je bilo eno od konkretnih bremen, ki smo jih odvrgli. Zdaj smo se
odločili, da bomo ustvarjali in se ne ozirali
na druge. Nova plošča je zelo kompaktna,
celovita, a mogoče tudi zahtevna za širše
poslušalstvo, saj zahteva pozornost, zbranost
pri poslušanju. V svetu, kjer vse hitro mineva,
kjer se vse gradi na neki instantni percepciji,
je vedno manj želje in potrebe, da se usedeš
in nameniš čas za poslušanje cele plošče.
Ne enkrat, vsaj petkrat. Tiste plošče, ki hitro
zlezejo pod kožo, ponavadi tudi hitro gredo
mimo. Tiste, ki jih moraš dlje časa odkrivati,
pa se trdno zasidrajo repertoar stalnih.

●

Shyam je ena tistih skupin, ki se v
besedilih ne loteva samo tistih nekaj osnovnih čustev kot so veselje, žalost, jeza,
ampak vseh nians med njimi in širšega
spektra. A menda težko pišeš o stvareh, ki
niso del tvojega dojemanja sveta, in zato
včasih dolgo časa ne napišeš nobenega
besedila. Je bila pred novo ploščo kakšna
takšna blokada?
Pridejo tudi takšna obdobja. Bilo je eno leto,
ko nisem napisal enega besedila, potem pa
sem v nekaj tednih napisal besedila za celo
ploščo. Te impresije, ki sem jih prej opisoval,
ti koščki so se sestavljali, so ostali v moji glavi,
srcu, želodcu. Ko sem se začutil izzvanega, da
moram to razčistiti do konca, takrat sem začel
delati. To je najbrž še vedno ta šestnajstletni
punker v meni, ki mora biti izzvan, da reagira.

bi brez Petra vse skupaj ne izpadlo tako imenitno kot je, govorim za obe plošči. Delati z
njim je pravi užitek, ker je z nami delil svojo
vizijo, mi pa smo mu zaupali. Peter je mojster.
●

Povedal si, da ste se v premoru med
drugim in zdajšnjim albumom naučili
predvsem veliko o delovanju zakulisja
šovbiznisa. Kakšne so te lekcije, ta del posla vam je kot umetniškemu tipu skupine
verjetno bolj tuj?
Temelj, na katerem je nastal ta bend, je zasidran globoko v »naredi sam« produkciji.
Vseskozi smo se sami borili, da je naša glasba
našla pot do ušes. Govorim o prejšnjih bendih. Vmes smo prišli v stik z založbami, kjer je
za marsikaj poskrbljeno, a za delovanje nekakšno promocijo le potrebuješ. To so lekcije,
ki se jih učimo. Če ne greš skozi to, potem ne
moreš delati primerjav. Pri prvi plošči Željo
daleč stran je bila na primer promocija zelo
izrazita. Bili smo, vsaj povratne informacije
so nam govorile, tako vseprisotni, da so nas
imeli že vsi »poln kufr«. Na neki način smo v
tem tudi sami pregoreli, zato smo šli ob izidu
druge plošče v povsem nasprotno smer in to
promocijo zavestno precej zapostavili. Zdaj
je poleg nas v ekipi nekaj zvestih prijateljev
in zato imamo do vseh tudi obveznost. Pa
z dosti več samozavesti se lotevamo vsega.
Dejansko smo se prepustili toku dogodkov,
brez obremenjevanja, kaj in kako bo.

●

●

Novi album je v bistvu dvojen, njegov
drugi del pa je posnetek koncerta
Izštekanih na Valu 202 iz leta 2002. Je ta
posnetek nekakšna gesta v smislu albuma
največjih uspešnic, ki ponavadi označujejo
konec nekega obdobja?
Mogoče je na nek način res, ja. A je bolj pomembno to, da smo takrat povabili nekaj
glasbenikov, da se nam pridružijo na Izštekanih. Prišli so brez oklevanja in to naredili iz
spoštovanja do našega dela, kot glasbeniki in
prijatelji. Zato je vedno v zraku visel naš dolg
do njih, do Jureta Longyke, ki nas je povabil
v oddajo, in tudi dolg do nas samih. Zdelo
se nam je dobro, da zaokrožimo to obdobje.
Posnetek iz oddaje ni bil najboljši in zato je
cel projekt ostal kot nekakšen gordijski vozel,
ki smo ga nekoč morali presekati. Pri snemanju nove plošče smo se spomnili, da obstajajo
večkanalni posnetki oddaje, ki nam jih je pred
leti priskrbel Jure. Stvar je bilo treba na novo
»zmiksati«, da se vse, kar se v oddaji ni dobro
slišalo, postavi na pravo mesto. Neki kriterij za
zvočno sliko mora obstajati. Higienski minimum. (smeh.) Tu nam je Peter Penko naredil
še eno od vrste prijateljskih uslug. Nasploh

Zagotovo ste Shyam ena od tistih kvalitetnih domačih skupin, ki bi si zaslužila
več radijskega predvajanja. Vašega
mnenja o kvotah, ki jih zahtevajo slovenski glasbeniki, pa ni bilo zaslediti. Je to za
vas preveč profana tema?
Kot vsak drug bend pri nas, bi tudi mi želeli
dobiti svoj košček medijskega prostora. Pomembno nam je, da glasba pride do ljudi.
Moje osebno mnenje je, da lahko daš še tako
zahtevno pesem na radijske valove in po
nekaj ponavljanjih ljudem zleze v ušesa, da jo
brez težav poslušajo. Diskriminatorno se mi
zdi, da ni neke konsistentne uredniške politike na splošno. Obstajajo nacionalni mediji,
ki imajo posluh za nas, kjer imamo že ves čas
odprta vrata. Na eni strani nas alternativna
scena ne sprejema, po drugi strani nas tudi
pop scena ne sprejema kot nek relevanten
bend. Ampak mi se odlično počutimo tu, kjer
smo, predvsem želimo ustvarjati to, kar želimo. Vedno se na velik zvon obeša kvalitetna
glasba, a nekdo bo moral končno povedati,
kaj je to kvalitetna glasba. Nekomu, ki je celo
življenje na primer odraščal ob narodnozabavni glasbi, ne moreš reči, da to ni kvalitetna
glasba. So pa tudi znotraj te glasbe stvari, ki
po kvaliteti odstopajo. Ravno tako je v popu,
rocku, alternativi, povsod. To nategovanje,
kaj je boljše, je Sizifovo delo. Mi imamo te
svoje sive tone. Vedno bolj se zavedamo, kako
majhen je ta medijski in glasbeni prostor, kjer
vsak ščiti svojo hermetično zaprto entiteto.
Z distance je to prav hecno, ampak se pač
postaviš v svoj »gard« in greš naprej. Mislim,
da smo končno pokazali, da naš namen nikoli ni bil prilagajanje trenutnim potrebam
glasbene industrije. Srž vsega skupaj je bila
vedno glasba – in to je tisto, kar si med sabo v
bendu vedno očitamo. Da ne bi kdo slučajno
pozabil. (smeh.)
Blaž Tišler

reportaža

Festival danskih
šolskih koncertov
V Skanderborgu na Danskem se je v začetku oktobra odvil tridnevni
glasbeni festival Musik i Tide, na katerem je po vabilu danske organizacije LMS (Live music in Schools) nastopilo več kot sto izvajalcev
s programi, namenjenimi mladim poslušalcem. Približno osem tisoč
osnovno- in srednješolcev ter predstavnikov strokovne javnosti si je
ogledalo programe, katerih namen je mladim poslušalcem čim bolj
približati glasbo s kakovostnimi nastopi v živo. Učenci so poslušali
različnim starostnim stopnjam prilagojene glasbene programe – od
tolkalnih improvizacij do Bacha, od danske tradicionale glasbe do muzikala in rocka, zvokov klezmerja, swinga, ritmov Afrike, Kube in Brazilije ... Iskrivi komentarji odličnih izvajalcev so pedagoško oblikovane
glasbene programe oplemenitili in jih zaokrožili v kulturno-vzgojnoglasbene celote ter poskušali prepričati učitelje glasbene vzgoje, da jih
ponovijo na njihovih šolah širom Danske.
Zanimivo je bilo tudi za nas, ki smo se festivala udeležili, saj tudi pri
Glasbeni mladini Slovenije oblikujemo programe glasbeno-kulturne
vzgoje, ki dopolnjujejo pouk v šolah. S spoznavanjem praks drugih
organizatorjev plemenitimo naše znanje in dopolnjujemo izkušnje
na tem področju. Na Danskem za podobne programe skrbi organizacija LMS, ki skupaj z zunanjimi glasbenimi sodelavci vsako leto
izbere nove kakovostne programe, namenjene različnim starostnim
stopnjam, ki dopolnjujejo šolski pouk glasbene vzgoje. Učenci so
poleg koncertnih prireditev na svojih šolah (LMS pripravi 2.300 šolskih
koncertov letno) deležni obiskov glasbenikov in skladateljev, ki s pomočjo delavnic in predavanj vzgajajo bodoče obiskovalce glasbenih
dogodkov.
V okviru festivala Musik i Tide je mednarodna glasbena mladina
JMI podelila tudi YAMA nagrade – priznanja najboljšim mladinskim
glasbeno-izobraževalnim programom. Nagrade, kot pove njihov slogan – »ker svet potrebuje več sijočih oči«, vsaki dve leti podelijo izvajalcem, ki mlade navdušujejo za glasbo in jih seznanjajo z različnimi
glasbenimi zvrstmi. V letošnji ožji izbor se je uvrstilo pet finalistov – iz
Argentine, Belgije, Danske, Francije in Južnoafriške republike. Strokovna žirija je kot najboljšo nagradila južnoafriško predstavo Crazy for
Jazz – Our Journey through Music, po mnenju spletnih glasovalcev
pa so najboljši koncert, namenjen mlajšemu občinstvu, predstavili
argentinski kandidati s predstavo Around the World in a Violin.
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Mladim do 30. leta starosti bo od koncertne sezone 2010/2011
na voljo kartica ugodnosti Musicard.
Mladi ljubitelji umetnosti jo bodo brezplačno dobili na naslovu
Zveze Glasbene mladine Slovenije, ki že več kot 40 let sodeluje s
koncertnimi organizatorji, gledališči, kulturnimi domovi, prireditelji
glasbenih tečajev in mnogimi drugimi organizacijami.
Vsi našteti bodo od jeseni 2010 imetnikom kartice ugodnosti Musicard nudili tudi do 100-odstotne popuste. Tako bodo dijaki, študentje, pa tudi vsi zaposleni in brezposelni (stari do 30 let) postali
del mreže bogate glasbene ponudbe in zahtevnega povpraševanja
mladih.
Seznam vseh ponudnikov popustov bodo mladi prejeli skupaj
s kartico ob brezplačnem vpisu, novi partnerji pa bodo ažurno
objavljeni na spletni strani Zveze Glasbene mladine Slovenije –
www.glasbenamladina.si. Ob tej priložnosti bo zaživel tudi forum,
s pomočjo katerega bodo mladi lahko delili mnenja, komentirali
koncerte in se dogovarjali o obiskih prihajajočih dogodkov …

MATEJ ZUPAN – NOVI PREDSEDNIK ZVEZE
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE
Zveza Glasbene mladine Slovenije v koncertno sezono 2010/11 vstopa z novim vodstvom. Na jesenski skupščini GMS je bil za
predsednika izvoljen Matej Zupan, podpredsednica pa ostaja Pavla Jarc.
Priznani flavtist Matej Zupan, sicer profesor
na ljubljanski Akademiji za glasbo, je ob izvolitvi povedal, da v svojem mandatu načrtuje
uvedbo nekaj novosti, slovensko Glasbeno
mladino želi uveljaviti kot tržno znamko, ki bo
prepoznavna v prvem hipu. »Pri tem računam
tako na sodelovanje in pomoč strokovne
službe, kot tudi na podporo članic in članov
Upravnega odbora ZGMS,« je ob tem poudaril Zupan, ki mu bo v vodstvu ZGMS kot pod-

predsednica pomagala tudi Pavla Jarc, sicer
direktorica Kulturnega doma Nova Gorica.
Zupan je na kratko orisal tri najpomembnejše
točke svoje delovanja: »Vzporedno s projektom 'kartica GMS – Musicard' želim ustvariti
nekakšen klub GMS, ki bo mladim prinašal
predvsem ugodnosti v smislu cenejših vstopnic za koncerte, in doseči tako rekoč cehovsko pripadnost glasbenikov. Drugi cilj bomo
uresničili predvidoma leta 2012, ko bomo
organizirali mednarodno tekmovanje GMS.
Tekmovanje bo bienalno, vsakič bomo določili drug instrument za tekmovanje. Zadnji večji
projekt pa je, da bi enkrat letno, predvidoma
v tednu otroka, ZGMS v sodelovanju s katero
od karitativnih organizacij organizirala humanitarni koncert z zbiranjem sredstev,« je še
povedal Zupan.
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glas( )ni napovednik
Ponedeljek, 25. oktober,
11.00 in 17.00

Lutkovno glasbena predstava – Grabnar, Kogoj, P. Kus:
Izgubljeni ton

Lutkovno gledališče Ljubljana

Torek, 26. oktober, ob 20.00

Koncert – Newyorška filharmonija,
dirigent: Alan Gilbert
Program: Strauss, Wagner, Brahms

Cankarjev dom, Ljubljana

Torek, 26. oktober, 20.00

Koncert – Aronas

Cankarjev dom, Ljubljana

Sreda, 27. oktober, 20.30

Koncert – Mi2

Cvetličarna, Ljubljana

Četrtek, 28. oktober, 19.00

Koncert – Gospel d.d.
(4Given, Jadranka Juras, Lina Kuduzović, U can sing,
Trkaj, Mateja MacKenzie, Tamara Goričanec, Vox
Arsana, Maja Keuc, Alenka Gotar,
Bee Geesus)

Festivalna dvorana, Ljubljana

Četrtek, 28. oktober, 19.00

Koncert – Luka Šulić (violončelo), Srebrenka Poljak
(klavir)

Elizabetin dom, Slovenj Gradec

Četrtek, 28. oktober, 19.30

Koncert – Orkester Slovenske filharmonije,
dirigent: Emmanuel Villaume, oboa: Matej Šarc
Program: Zimmermann, Mahler

Cankarjev dom, Ljubljana

Četrtek, 28. oktober, 21.00

Koncert – Lucky Funeral, Deca Debilane, Chicksy Dicks

Channel Zero, Ljubljana

Četrtek, 28. oktober, 22.00

Koncert – ST!llness

Gala hala, Ljubljana

Petek, 29. oktober, 19.30

Koncert – Ivan Skrt: Klavirski recital drugače – Življenje
v malem

Avditorij Portorož

Petek, 29. oktober, 21.30

Koncert – Klubski maraton Radia Študent: Sportbilly
krši embargo, Spock Studios in gostje Mandelbrot Set
(Hrvaška)

MIKK Murska Sobota

Petek, 29. oktober, 23.00

Koncert – Apsurdistan

Channel Zero, Ljubljana

Sobota, 30. oktober, 21.00

Koncert – The Doors Alive

Cvetličarna, Ljubljana

Ponedeljek, 1. november, 20.00

Koncert – Shining, Enthroned, Svart Crown

Gala hala, Ljubljana

Torek, 2. november, 20.30

Koncert – 3MA (Madagaskar, Mali, Maroko)

Cankarjev dom, Ljubljana

Sreda, 3. november, 19.30

Koncert – Michael Süssmann (violina),
Natalia Strelchenko (klavir)

Križanke, Ljubljana

Sreda, 3. november, 21.30

Koncert – Festival nove japonske glasbe 2010: Tatsuya
Yoshida, Atsushi Tsuyama in Kawabata Makoto

Menza pri koritu, Ljubljana

Četrtek, 4. november, 17.00 in 20.00

Mladinska opera – Peter Šavli: Pastir (operni solisti,
baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet
Ljubljana ter gojenci Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana)

Cankarjev dom, Ljubljana

Četrtek, 4. november, 19.00

Koncert – Maja Smiljanić Radić (orgle) in
Nenad Radić (klavir), Srbija

Glasbena šola Velenje

Četrtek, 4. november, 19.30

Koncert – Brass Cussion: Smer vzhod

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Petek, 5. november, 10.00 in 12.00

Mladinska opera – Peter Šavli: Pastir (operni solisti,
baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet
Ljubljana ter gojenci Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana)

Cankarjev dom, Ljubljana

Petek, 5. november, 19.00

Orgelski recital: Maja Smiljanić Radić (Srbija)

Cerkev sv. Jožefa, Celje

Petek, 5. november, 19.30

Plesna predstava – Alonzo King Lines Ballet:
»Refrakcija« (koreografija Alonzo King, glasba Jason
Moran), »Rasa« (koreografija Alonzo King,
glasba Zakir Hussain)

Cankarjev dom, Ljubljana

Sobota, 6. november, 20.00

Glasbeni dogodek – Vesela nova ušesa (Gregor
Podlogar – poezija, zvoki, glasovi; Sašo Kalan – glasba,
zvoki, glasovi; Žiga Golob – kontrabas, glasba, zvoki)

Dom KULTure-muziKafe, Ptuj

Sobota, 6. november, 20.00

Koncert – Kulturni galop: muzikal, šanson in opereta
z Andrejo Zakonjšek Krt in Primožem Krtom

Center konjeniškega športa Celje

Sobota, 6. november, 21.00

Koncert – The Echoes: a tribute to Pink Floyd

Cvetličarna Ljubljana

Sobota, 6. november, 21.00

Koncert – Black Magic Six

Subart, Kranj

Sobota, 6. november, 20.15

Koncert – »Na kožo zapisane zgodbe« (pesmi na
besedila Ferija Lainščka): Lara Jankovič
z glasbeno skupino

Kulturni dom Nova Gorica

Nedelja, 7. november, 20.00

Koncert – Vokal Xtravaganzza 2010: Perpetuum Jazzile

Cankarjev dom, Ljubljana
jana

Ponedeljek, 8. november, 20.00

Koncert – Therion, Loch Vostok, Leprous

Kino Šiška, Ljubljana
na

Ponedeljek, 8. november, 20.15

Koncert – Večer samospeva Lipovška, Wolfa,
Schumanna in Mahlerja (Barbara Jernejčič Fürst –
mezzosopran, Gaiva Bandzinaitè – klavir)

Kulturni dom Nova Gorica
oricaa

Torek, 9. november, 19.30

Koncert – Tomaž Lorenz (violina) in Alenka Šček Lorenz
(klavir)

Narodni dom Celje
e

Torek, 9. november, 21.00

Koncert – Jinxs

na
Kino Šiška, Ljubljana
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glas( )ni napovednik
SSreda, 10. november, 19.30

Koncert – Vuk Jovanović (klavir)
Spored: Mozart, Beethoven, Bach–Busoni, Schubert,
Chopin

Križanke, Ljubljana

SSreda, 10. november, 20.00

Koncert – Joe Satriani

Hala Tivoli, Ljubljana

Četrtek,
Če
11. november, 17.00

Muzikal – Čarovnik iz Oza

Dom II. slovenskega tabora Žalec

Če
Četrtek,
11. november, 19.30

Koncert – Orkester Slovenske filharmonije,
dirigentka: Keri Lynn Wilson, violina: Tanja Sonc

Cankarjev dom, Ljubljana

Četrtek, 11. november, 21.00

Koncert – Tricky

Kino Šiška, Ljubljana

Petek, 12. november, 19.30

Koncert – Nič ne obžalujem, šansoni Edith Piaf
(Jana Kvas, vokal, in kvintet Gamma)

Celjski dom, Celje

Petek, 12. november, 19.30

Koncert – Bossa de Novo

Kulturni dom Krško

Petek, 12. november, 19.30

Koncert – Orkester Slovenske filharmonije,
dirigentka: Keri Lynn Wilson, violina: Tanja Sonc

Cankarjev dom, Ljubljana

Sobota, 13. november, 20.00

Koncert – Državni simfonični orkester iz São Paula,
dirigent: Yan Pascal Tortelier,
violončelo: Antonio Meneses
Program: Musorgski, Šostakovič, Villa-Lobos, Ravel

Cankarjev dom, Ljubljana

Ponedeljek, 15. november, 19.00

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Kvartet
flavt Nimfe: Tina Čelič, Barbara Gorše,
Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak

Glasbena šola Kranj

Ponedeljek, 15. november, 19.30

Koncert – Recital pianista Ivana Skrta

Narodni dom Celje

Torek, 16. november, 19.30

Koncert – »Najin dan« Tori Trio: Jure Tori (harmonika),
Ewald Oberleitner (kontrabas) in
Ganesh Anandan (tolkala)

Celjski dom, Celje

Torek, 16. november, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Kvartet
flavt Nimfe: Tina Čelič, Barbara Gorše,
Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Torek, 16. november, 21.00

Koncert – A Million Miles

MC Pekarna, Maribor

Sreda, 17. november, 19.30

Koncert – Dubravka Tomšič, klavir
Program: Beethoven, Chopin

Cankarjev dom, Ljubljana

Četrtek, 18. november, 19.30

Koncert – Simfonični orkester RTV Slovenija,
dirigent: En Shao, violina: Stefan Milenković
Program: J. Brahms

Cankarjev dom, Ljubljana

Četrtek, 18. november, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Kvartet
flavt Nimfe: Tina Čelič, Barbara Gorše,
Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak

Hotel Dom Utrip, Prvine

Četrtek, 18. november, 20.00

Koncert – Mike Sponza Blues Band

Kulturni center Ravne

Petek, 19. november, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Kvartet
flavt Nimfe: Tina Čelič, Barbara Gorše,
Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak

Škrabčeva domačija, Ribnica

Sobota, 20. november, 18.00

Koncert – Pevci nam pojejo, godci pa godejo
(državno srečanje pevskih in godčevskih skupin)

Sveta Ana v Slovenskih goricah

Sobota, 20. november, 20.00

Koncert – Vasko Atanasovski Trio

Dom KULTure-muziKafe, Ptuj

Ponedeljek, 22. november, 19.30

Koncert – Zoran Predin

Cankarjev dom, Ljubljana

Ponedeljek, 22. november, 20.00

Koncert – Bee Gees

ŠRC Stožice, Ljubljana

Ponedeljek, 22. november, 20.00

Koncert – Gorgoroth

Gala Hala, Ljubljana

Torek, 23. november, 19.45

Koncert – Pascal Vehovec, klavir
(Program: Lipovšek, Schumann)

Križanke, Ljubljana
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Tanja Sonc, violina, Nina Pirc, violina, Nejc Mikolič,
viola, Maruša Bogataj, violončelo, Branimir Vulič,
kontrabas, Rok Felicijan, klarinet, Milan Nikolić, fagot
in Mihajlo Bulajić, rog
(Program: Schubert)
Torek, 23. november, 19.45

Koncert – Afro-Cubism (Kuba, Mali) feat. Eliades
Ochoa, Toumani Diabate, Basekou Kouyate, Djelimady
Tounkara, Kasse Mady Diabate …

Cankarjev dom, Ljubljana

Sreda, 24. november, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Kvartet
flavt Nimfe: Tina Čelič, Barbara Gorše,
Maruša Grošelj, Kaja Lešnjak

Galerija sodobne umetnosti Celje

Glasna, revija Zveze Glasbene mladine Slovenije
Letnik 41, številka 4
Urednik: Benjamin Virc
Uredništvo: Marko Karlovčec, Mateja Kožuh, Petra
Mohorčič, Tomaž Gregorc, Črt Sojar Voglar,
dr. Leon Stefanija, Kaja Šivic, Blaž Tišler
Lektorica: Andreja Kalc
Fotografija na naslovnici: Ctibor Bachratý

Oblikovanje in prelom: Igor Resnik
Tisk: Grafiko
Naklada: 1.000 izvodov
Izdajateljica in založnica: Zveza Glasbene mladine
Slovenije
Naslov uredništva: Revija Glasna, Kersnikova 4,
1001 Ljubljana, p.p. 1578
Telefon: 01 43 17 039, 01 23 22 570
E-pošta: glasna@glasbenamladina.si

Program Zveze Glasbene mladine Slovenije
financira Ministrstvo za kulturo RS.

glas( )ni napovednik
Sreda, 24. november, 20.00

Koncert – Jazz zasedba Feedback

Kulturni dom Nova Gorica

Četrtek, 25. november, 19.30

Koncert – Orkester Slovenske filharmonije, solistka
Karen Gomyo, dirigent Patrick Summers

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Petek, 26. november, 19.00

Koncert – L. M. Škerjanc: Slovenska maša – slavnostni
koncert ob 110-letnici skladateljevega rojstva (Janko
Volčanšek - basbariton, Orkester Hiše kulture Celje;
dirigent: Simon Dvoršak)

Cerkev sv. Jožefa, Celje

Petek, 26. november, 19.30

Koncert – Maja Keuc Acoustic Trio

Avditorij Portorož

Petek, 26. november, 20.00

Koncert: Eroika

Dom II. slovenskega tabora Žalec

Petek, 26. november, 20.00

Koncert – Toti big band Maribor z gosti

Gimnazija, Ptuj

Torek, 30. november, 20.00

Koncert – White Lies

Kino Šiška, Ljubljana

Torek, 30. november, 20.00

Glasbena predstava – Jure Ivanušič: Od tišine do glasbe
(avtorja: Jure Ivanušič in Marko Vezovišek, nastopa:
Jure Ivanušič)

Dom KULTure-muziKafe, Ptuj

Sreda, 1. december, 19.00

Koncert – L. M. Škerjanc: Slovenska maša

Frančiškanska cerkev, Ljubljana

Četrtek, 2. december, 20.15

Koncert – Mississippi Heat

Kulturni dom Nova Gorica

Petek, 3. december, 19.30

Koncert – Domen Lorenz,violina in Mija Miljković, klavir
(Program: Brahms).

Križanke, Ljubljana

Trio GUD: Dejan Gregorič (violina), Urša Pavlovčič
(violončelo) in Gregor Dešman (klavir)
Program: Brahms
Petek, 3. december, 21.00

Koncert – Yann Tiersen

Kino Šiška, Ljubljana

Petek, 3. december, 21.30

Koncert – The Toronto Drug Bust

Kino Metropol, Celje

Ponedeljek, 6. december, 20.15

Koncert – Godalni kvartet Minetti

Kulturni dom Nova Gorica

Ponedeljek, 6. december, 20.15

Koncert – Niyaz

Cankarjev dom, Ljubljana

Torek, 7. december, 18.00

Koncert – Finntroll, Samael, Rotting Christ, Metsatöll in
Nothnegal

Kino Šiška, Ljubljana

Torek, 7. december, 20.30

Koncert – Vesna Zornik

Cankarjev dom, Ljubljana

Sreda, 8. december, 19.00

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Izidor
Kokovnik, harmonika, Luka Železnik, flavta in
Uroš Barič, kitara

Glasbena šola Sežana

Četrtek, 9. december, 20.00

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Izidor
Kokovnik, harmonika, Luka Železnik, flavta in
Uroš Barič, kitara

Kosova graščina, Jesenice

Četrtek, 9. december, 20.30

Kantavtorski večer – Boštjan Narat: Strah je odveč

Dom KULTure-muziKafe, Ptuj

Petek, 10. december, 20.00

Koncert – JJJazz Kvintet

Kulturni dom Krško

Petek, 10. december, 21.00

Koncert – The Toronto Drug Bust & Eskobars

ŠTUK, Maribor

Ponedeljek, 13. december, 19.00

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Izidor
Kokovnik, harmonika, Luka Železnik, flavta in
Uroš Barič, kitara

Glasbena šola Kranj

Torek, 14. december, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Izidor
Kokovnik, harmonika, Luka Železnik, flavta in
Uroš Barič, kitara

Slovenska filharmonija, Ljubljana

Sreda, 15 december, 19.30

Koncert – Sara Rustja, klavir
Program: Chopin

Križanke, Ljubljana

Sreda, 15 december, 19.30

Koncert – GM Oder Glasbene mladine Slovenije: Izidor
Kokovnik, harmonika, Luka Železnik, flavta in Uroš
Barič, kitara

Galerija sodobne umetnosti Celje

Četrtek, 16. december, 17.00

Baletna predstava za otroke – P. I. Čajkovski: Hrestač
Baletna šola Stevens (Koreografija: Andrew in Nena
Stevens, Živa Droljc, Mitja Obed)

Dom II. slovenskega tabora Žalec

Četrtek, 16. december, 19.00

Koncert – Kreator, Exodus, Death Angel, Suicidal Angels

Cvetličarna, Ljubljana

Četrtek, 16. december, 20.00

Koncert – Kontra-Kvartet

Dom KULTure-muziKafe, Ptuj

Petek, 17. december, 20.15

Koncert – Slovenski oktet

Kulturni dom Nova Gorica

Ponedeljek, 20. december, 19.30

Koncert – Božična pravljica – božično-novoletni koncert
s solisti, zborom in orkestrom Hiše kulture Celje ter
Otroškim pevskim zborom Glasbene šole;
Dirigentka: Alenka Goršič Ernst

Dom kulture Velenje

Torek, 21. december, 20.00

Koncert – Claudio Monteverdi: Vespro della Beata
Vergine (Večernice Blažene Device). Baročni orkester
ter mešani in koralni zbor ljubljanske Akademije
za glasbo

Cerkev sv. Petra in Pavla na Ptuju

Torek, 21. december, 19.30

Koncert – Dunajski dečki (Wiener Sängerknaben)

Avditorij Portorož

Torek, 21. december, 19.30

Koncert – Božična pravljica

Celjski dom, Celje
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Simfonične matineje so posebej pripravljeni glasbeni
dogodki z Orkestrom Slovenske filharmonije v Cankarjevem domu v Ljubljani. Komentirani koncerti
v dopoldanskem času so namenjeni različnim
starostnim stopnjam poslušalcev in trajajo
od 45 do 60 minut. Sporedi so oblikovani na
podlagi predlogov učiteljev glasbene vzgoje in
skladni z veljavnimi načrti za glasbeno vzgojo v
osnovni šoli in gimnaziji.
Cena vstopnice za mlade poslušalce
je 5 €.

www. glasbenamladina.si
e mail: program@glasbenamladina.si
telefon: 01 23 22 570
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ČAROVNIKOV
VAJENEC
16. november 2010, ob 9.30 in 11.30
17. november 2010, ob 9.30 in 11.30
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Izvajalci:
Orkester Slovenske filharmonije
dirigent Simon Krečič
voditeljica Ana Marija Mitić
Napovedujemo:
Marec 2011: ČUDOVITI SVET GLASBIL
April 2011: PETER OBIŠČE ORKESTER

Spreminjamo svet z glasbo.
V sodelovanju z:

Spored:
● Claude Debussy: Preludij k Favnovemu
popoldnevu
● Paul Dukas: Čarovnikov vajenec
● Georges Bizet: Arležanka (izbor)
Spored je namenjen osnovnošolcem III. triade in
srednješolcem.

