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Povratna sila tria Fire! in igrivost Mahakaruna Quarteta

S koncertnimi povratniki se včasih lah-

ko zgodi, da postane njihova prisotnost

domala rutinska. Treba je ujeti pravo

mero pri tem, kakšne so trenutne zmož-

nosti benda, vendar pri tem ravno tako

velja, da je predvsem v polju imen jazza

ali improvizacije malo bandov, katerih

domet bi presegal uveljavljenost posa-

meznikov, ki ga sestavljajo. Tvegana tr-

ditev zagotovo ne drži za projekte kraj-

šega daha, pri dlje obstojnih sestavah pa

je ravnotežje med identiteto zasedbe in

njeno spremenljivostjo izmuzljiva stvar.

Švedski trio F i re ! je v tem pogledu do-

ber primer: njegov saksofonist Mat s

Gus taffson je uveljavljeno ime evrop-

skega svobodnjaškega jazza, bližnji

odri so ga gostili pogosto, sam trio, ki se

jazzovskemu svetu ostro izmakne, pa

je v zadnjih dveh letih nastopil v Lju-

bljani tako v razširjeni, orkestrski, kot

trio različici. Tokratna defonija je po-

v ra t n i štvo smelo dopolnila z uvodno

postavitvijo še ene zanimive, a tudi sve-

že in na tem  mestu še neslišane zased-

be mednarodne sestave.

Švedska trojica je na oder prišla taka,

kot smo jo lahko pričakovali: z eksplo-

zivno nabritostjo težkokitarskih muzik,

ki jo tu ustvarja sicer električni bas in

precej pogosto Gustafssonovo upravlja-

nje elektronike ter natančno stopnjeva-

nje saksofonskih pasaž. Vendar pa se je,

v primerjavi z njihovim prejšnjim nasto-

pom v okviru Defonije, tudi silovito ra-

zlezla v močne basovske globine, masi-

ven zvok sicer že znane naklonjenosti

silovitim repeticijam pa še poudarila v

daljših komadih. Zaradi manjšega štev i-

la komadov je bil njihov nastop silovit,

zvok čvrst, Gustafssonove improviza-

torske veščine v masivnem saksofon-

skem zvenu pa so mnogokrat nastopale

na isti ravni kot njegov elektronski raz-

gibani in nemelodični hrup. V splošnem

so se Fire! tokrat s pretežno novejšim in

pri nekaterih piscih ne najbolje spreje-

tim materialom izkazali v znanem kon-

certnem zvoku, ki pa je morda zasedbo

še odločneje potegnil s področja jazzov-

ske igre oziroma jo je popolnoma podre-

dil masivnemu značaju zvoka. Prav v

tem je bila kvaliteta tokratnega nasto-

pa, ki v prepoznavni koncertni pojavno-

sti zelo izrazito svoj zvok razvija v smer

odločnega izraza, poudarjenega zvena

in veščega kombiniranja repeticije in

inovativnosti. Strah povratništva se je

hitro razblinil, kar je prepoznala tudi

publika raznolikih okusov do obilice na-

polnjenega kluba.

Mahakaruna Quartet je nastal na pobu-

do klaviaturista Giorgia Pacoriga, na

saksofonu pa najdemo aktivnega doma-

če ga sopotnika svobodnjaških godb Ce -

neta Resnika. Skupina k odprtosti jaz-

zovske igre pristopi skozi jasno določe-

ne strukture, ki služijo neki viziji glas-

bene pripovedi in njenim specifičnim

notranjim napetostim. Te so tokrat,

nasprotno od lani izdanega akustične-

ga albuma, podčrtale ostre linije Pacori-

govih električnih klaviatur, ki so pravi-

loma prešle v mehkejše in razpršeno ra-

ziskovanje drugih zvočnih plasti piščali

in pihal. Načrtovanost igranega mate-

riala se je čutila predvsem v humorno

obarvanih poliritmičnih »uhajanjih« in

nekaterih klaviaturistovih domislicah, a

je pihalski dvojec na drugi strani igro

usmeril v daljše lirične pomiritve. Vse-

kakor zelo barvit kvartet je imel pred-

vsem to oviro, da mu je bilo na odru na-

menjeno malo časa, saj je po pol ure že

zaključil obetaven nastop. A če je v svoji

širini predstavil nekakšno protiutež te -

mu, kar je sledilo, je s spretnim kombini-

ranjem električnega in akustičnega

obenem tudi smiselno uvedel pričako-

vano energični nastop Fire! ×
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Mahakaruna Quartet + Fire!

Klub Gromka
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Fire! F Žiga Koritnik

portret / Brina Vogelnik, glasbenica, lutkovna animatorka, oblikovalka

Med notami in marionetami

Brina Vogelnik je med glasbeniki

znana kot pevka z zvonkim glasom

ter kot avtorica glasbe in besedil.

Skrbno odbira motive iz ljudskega

gradiva, ki ga s svojimi različnimi

zasedbami sveže, neobremenjeno,

celo hudomušno oživlja in ohranja

na koncertnem ali gledališke m

odru. Če vprašate otroke, jo poznajo

predvsem iz lutkovnih predstav, re-

cimo kot Bibamico, sicer lik iz

TV-serije Bisergora, ki je delo njene

n a j te s n e j še umetniške sodelavke –

ilustratorke, lutkarice, režiserke in

mame Eke Vogelnik.

Podčrtano z glasbo

Ta trenutek se Brina Vogelnik naj-

bolje počuti kot glasbenica: »Ko

sem odraščala, sem se počutila bolj

lutkarico, ko pa sem dobila več iz-

ku šenj v glasbenih vodah, sem se

začela bolje počutiti tam. Še vedno

se povsem predam temu, kar pač

ustvarjam. Čeprav te dni z mamo

delava v lutkah, ustvarjam tudi

glasbo za predstavo.«

Ko gre ustvarjanje glasbe z roko v

roki z gledališčem, lutkami, animaci-

jo in ljudsko pesmijo, recimo tudi v

LG Ljubljana v predstavah Ma ka l o n -

ca in Mojca Pokrajculja, se počuti iz-

jemno svobodno. »Najprej prisluh-

nem željam režiserke, ta teden sem

prisostvovala tudi prvim vajam, ko-

nec tedna pa bom sedla za klavir in

sestavila ogrodje iz pesmi. Dodati bo

treba še atmosfersko glasbo in efek-

te, kar bom dodelala s kolegoma

glasbenikoma Lukom Ropretom in

Blažem Celarcem.«

Pevka, glasbenica in lut-

kovna animatorka Brina

Vogelnik te dni z zasedbo

Grad gori! promovira svo-

jo prvo skupno zgoščen-

ko, z mamo Eko Vogelnik

pa v LG Maribor postavlja-

ta predstavo Ščeper in

Mba po zgodbici Svetlane

M a ka rov i č .
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Predvsem kitarist Ropret se več-

krat pojavlja z njo v lutkovnih pred-

stavah, kjer se prelevi tudi v anima-

torja; recimo v koncertni lutkovni

predstavi Kam barčica, kam dešč i ca ,

pa v tisti O Miški z zašitim trebušč-

ko m ter Bib amici. Tako Ropret kot

Celarec sta v prvi vrsti njene dolgo-

letne glasbene zasedbe Brina (s kate-

ro je posnela tri albume), ki pa ni

njena edina. Prvič je kot profesional-

na pevka nastopila s skupino Šišen-

ska bajka na Drugi godbi leta 1999,

potem je bil čas za sodelovanje s

skupino String.si Vlada Batiste, ta-

krat je posnela svoj prvi album Gra-

ščakinja in zanj prejela zlato ptico.

Pozneje je posnela ploščo Pomladne

sanje z Janezom Dovčem, s katerim

sta uglasbila njeno poezijo.

Nepredvidljivi na odru

Te dni se je podpisala že pod sedmo

z go ščenko Grad gori!, ki ga je posne-

la z istoimensko zasedbo, v kateri

sta še harmonikar ter ravno tako pe-

vec in lutkar Matija Solce in Barja

D r n ovšek, klasična violinistka, ki

brez predsodkov gode tudi po ljud-

sko. Družijo se približno tri leta,

igrajo pa ljudske priredbe in avtor-

ske skladbe. »Pri tej zasedbi mi je za-

nimivo, ker smo karakterno zelo

pestri in se zato kljub dogovorom na

odru potem zgodijo tudi nepredvi-

dljive stvari.« Skladbe so se izobliko-

vale skozi odrske nastope, lani na

Kavč festivalu pa je njihovo druženje

toliko dozorelo, da je bila zgošč e n ka

zgolj logična posledica.

Gre za pesmi, ki jih je izbrskala

med gradivom dr. Karla Štrekla in

Stanka Vraza, nekatere je že prei-

gravala tudi s svojimi drugimi za-

sedbami, tokrat pa je Matija Solce

prinesel še dve  švedski ljudski pes-

mi, Lars in Trdoglav, ki ju je potem

prevedla v slovenščino in dodala še

zgodbo. Njej je še posebno všeč Ja-

goda, češka ljudska, ki jo je predela-

la po svoje, navdihnjena od Kangli-

ce Otona Župančiča.

D ru žinska dota

Brina Vogelnik, ki je sicer magistrira-

la iz plastelinske animacije na ALUO,

največ projektov izpelje s pomočjo

» družinskega« lutkovnega gledališča

Kinetikon KUD, ki so ga v sedemde-

setih letih ustanovile babica Marija

Vogelnik, mama Eka in teta Mojca.

Prek gledališča so potem delale ples-

ne in likovne terapevtske filme in vo-

dile delavnice s študenti, kar je bila

za tisti čas precejšnja novost.

Družinska umetniška dota je za

Brino Vogelnik danes zelo dragoce-

na, ko je bila mlajša, pa jo je čutila

tudi kot breme; pravi, da se ni čutila

doraslo temu, kar so počele njene

s t a re j še sorodnice. »Po eni strani

sem se zelo borila za svoj prav in

svoj prostor, po drugi strani pa me je

bilo kar malo strah vseh teh avtori-

tet okrog mene. Hkrati sem od njih

veliko dobila, recimo babica me je

učila plesa in dikcije, mama mi je

približala likovnost, v njenih pred-

stavah sem dobila priložnost, da sem

začela prepevati ljudske pesmi.« Ki-

netikon KUD zdaj ni več le druži n s ka

g l ed a l i ška platforma, ampak spreje-

ma medse tudi druge glasbene in

umetniške sodelavce. ×

Brina Vogelnik, glasbenica in lutkarica: Po eni strani sem se zelo bojevala za svoj

prav in svoj prostor, po drugi strani pa me je bilo kar malo strah vseh teh
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V preseganju

meja

Dvanajsti Festival gorniškega filma

te dni poteka v Cankarjevem domu v

Ljubljani, Mestnem kinu Domža l e,

Mestnem kinu Metropol v Celju ter v

Slovenskem planinskem muzeju v

Mojstrani. Letos je skoraj tretjina ce-

lovečernih, med njimi ameriški film

Kl a tež: Legenda Freda Beckeyja, ki go-

vori o življenju skrivnega alpinistič-

nega junaka. Portretni je tudi britan-

ski film Psiho vertikala, ki opisuje

18-dnevni solo vzpon Andyja Kirkpa-

tricka v El Capitanu.

Avstrijski dokumentarec Življenje v

štirih elementih pripoveduje zgodbo

o petih pustolovcih, ki potujejo sko-

zi štiri elemente – zemljo, zrak, vodo

in ogenj – in se soočajo tako s sanja-

mi kot izgubami. Magnetna privlač-

nost gora je francosko-britanski do-

kumentarec, ki z adrenalinskimi

športniki raziskuje psihologijo tve-

ganja v gorah. Večkrat nagrajeni do-

kumentarec Santo alla pa spregovori

o nizozemskem paru, ki si je ustvaril

p o deželski raj v odmaknjeni španski

vasi, a zaradi upora domačinov pride

do skrivnostnega izginotja.

Med šestimi slovenskimi filmi

najdemo avanturistični podvig

Mihe Podgornika in Ivice Kostelića

Proti horizontu, ko sta na smučeh

prečkala Grenlandijo. Zadnji ledeni

l ovc i Ro žleta Bregarja in pokojnega

Jureta Breceljnika pripoveduje

zgodbo o izginjajoči kulturi Inuitov,

kratki alpinistični film Monike No-

vak Mo go č e govori o odpravi v Hi-

malajo, dokumentarno-igrani film

Po stezi pastirjev in tekačev Petra Vr-

čkovnika pa o Veliki planini. O dča-

rani kino Eve Pivač in Matjaža Pin-

terja nas popelje v tri gorske vasi

na zahodu Nepala. × im

Začenja se 12. Festival gor-

niškega filma, ki bo trajal do

4. marca. Na štirih platnih

po Sloveniji bo na ogled 35

filmov, ki se vsebinsko uk-

varjajo z gorništvom in avan-

turami v naravi, pod kar še st

filmov pa se podpisujejo slo-

venski avtorji.


