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Skoraj monster

Komedija solz, filmski prvenec tržaš-

kega pisatelja in gledališkega režiserja

Marka Sosiča, je »enodejanka« – ta

gle dališka asociacija se vsiljuje bolj za-

radi komorne narave in asketskega

dogajanja kot pa kakšnega pomanjka-

nja filmskih kvalitet – vendar ne vzbu-

ja ne joka ne smeha, zato pa skoraj

grozo in sočutje, čeprav je daleč od tra-

gedije. Film je videti kot »enodejanka«

tudi zato, ker vsebuje en sam dramati-

čen trenutek. Naj bo to prizor, ko Ida

invalidnega starca, tržaškega Slovenca

Alberta, položi v kopalno kad, nato pa

stoji pri vratih in je videti, kot da bo

starega zoprneža kar pustila tam in se

nikoli več vrnila. Zakaj je to dramatični

trenutek? Pač zato, ker vzbuja nekaj

suspenza med možnostjo in nemožno-

stjo nekega dejanja, namreč med tem,

ali bo Ida res odšla, kar bi bilo več kot

upravičeno (se pravi, kar bi si Albert

tudi zaslužil), ali ne bo odšla, kar pa je

bolj verjetno, ker je, rečeno z Aristote-

lom, bolj v skladu z njenim značajem

pa tudi poklicem.

Komedija solz je film dveh likov in nju-

nih interpretov, Iva Barišiča (Albert) in

Marjute Slamič (Ida). Ida nekje nad Pi-

ranom sede na avtobus in se odpelje v

Trst, kjer dvakrat na teden oskrbuje in

neguje invalidnega Alberta. Ampak če

je ta vselej takšen kot tokrat, je res

v p ra šanje, kako je mogoče, da Ida še

vedno prihaja k njemu. Menda ni vselej

tak, danes je še posebno nemogoč. Če

intervju / Nina Farič, glasbenica

Igra š po zraku in slišiš e l e k t r i ko

G

lasbenica Nina Farič iz Ma-

ribora trdno stoji v naredi

sam klubski sceni, ki jo do-

jema kot polje svobode in

neodvisnosti. Kot didže j ka

suka jamajške viže, pod

vzdevkom Kikiriki pa že vrsto let us-

tvarja noise glasbo. Za seboj ima plo-

dovito leto, ki je navrglo več izdaj

doma in v tujini.

Noise je smer muziciranja, ki na-

mesto klasičnih glasbenih elemen-

tov, kot so toni in akordi, poudarja

zvok na splošno, s čimer načenja us-

taljena pojmovanja glasbenega. Fari-

čevo zanima predvsem elektronska

različica. Posega po raznolikih, pred-

vsem analognih sintetizatorjih zvo-

ka, ki jih pogosto pospremi z voka-

lom.

Nekatere naprave, ki jih uporabljate,

ste sestavili sami, med njimi častno

mesto pripada thereminu, enemu

prvih elektronskih inšt ru m e ntov.

Spajkali smo jih na delavnicah. Vsak

ga lahko naredi. Svojega imam že od

leta 2008. Tu pa tam kaj popravim.

Ima odprto vezje.

Slišimo ga lahko na

lanskem albumu Woodsinus.

To je introspektiven, mestoma ljube-

zenski album. Slišala sem gozdno te-

mo, veter v krošnjah. Moja mama je

Dalmatinka. Tam je pozimi vedno

burja, ki me fascinira. Osnovni zvok

theremina se dostikrat sliši kot bur-

ja, ki piha izza vogala, kot zavijanje

vetra. To je eteričen, celo mističen

inštrument. Igraš po zraku in slišiš

elektriko, ki je neposredno prevede-

na v zvok.

Kaj je pravzaprav noise?

Noise je vse. Ptiček, ki čivka. Premi-

kanje smetnjaka. Kombinacija obeh.

Vse ima zvok – to je strašljivo, ker ni

konca. Vse lahko uporabiš. Noise je

za vsakogar, ki ima rad zvoke. Že

vsak otrok preizkuša: tolče po loncu,

tolče po mizi in sliši razliko. Ni ti

treba biti glasbenik. Vsak, ki se želi s

tem ukvarjati, naj kar začne. Tu ni

diskriminacije, čeprav so neke smer-

nice. V Severni Ameriki je trenutno

velika stvar noise rap.

Va š nastop temelji na improvizaciji.

Vedno. Tudi ko priklopim, priklopim

tako, da je malo drugače. Všeč mi je

raziskovanje. Pri analognih sintetiza-

torjih nikoli ne veš, kaj boš dobil. Pri

digitalnih napravah, kot je ritem ma-

šina, imamo binarni sistem, kjer ni

prave neskončnosti, zmeraj je neka

končna kombinacija. Vse, kar se bo

zgodilo z mašino, je predshranjeno,

ti boš to le priklical. Pri analognih

mašinah pa je odvisno od tega, koli-

ko je segreta, koliko elektrike gre v

njo, koliko je trenutno prevodna, kaj

je in kaj se dogaja v njeni okolici –

glede na to ima odklone. Enaka nas-

tavitev bo drugače delala.

So analogne naprave bolj ži ve?

Imajo orodja, s katerimi krotimo

elektriko, ki jo razumem kot bazično

naravno silo. Lahko si predstavljate

tudi na gumbu. Na digitalnem imaš

od nič do deset, vmes je vse jasno,

koliko in zakaj, pri analognem imaš

od nič do neskončno. Ni omejitve,

zato je tudi zanimiveje ustvarjati

razne zvoke, male zvoke, loviti smeš-

ne piske kot pa ropotati.

Va š noise ni grob, vas pri

tem informira dub glasba,

ki jo vrtite kot didže j ka?

Mo žno. Poslušam tudi metal, vse tro-

je je zame enako dobro in močno.

Dosti je v basovskih in subbasovskih

frekvencah. Povsod, tudi v dubu,

kjer so učinki in distorzije, nastane

noise, nekaj začne cviliti, skakati in
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Nina Farič: »Noise je vse. Ptiček, ki čivka. Premikanje smetnjaka. Kombinacija obeh. Vse ima zvok – to je strašljivo, ker ni

konca. Vse lahko uporabiš. Noise je za vsakogar, ki ima rad zvoke.« F Toma ž Ska le

prasketati. Tudi jaz kdaj zaropotam,

a imam rada, da se slišijo vsi zvoki,

da imam več različnih in da lahko

vsakega malo razločim.

Woodsinus je izšel pri

spletni založbi Kamizdat na

USB-ključu z art knjiži co.

Zanimajo me raznolike izdaje. Letos

sem izdala polovičko reciklirane ka-

sete za založbo iz Londona. Na

B-strani je neki Bolgar. Seveda bi

imela vinil za vse, za vse bende, ki se

mi zdijo dobri, za vso svojo glasbo, a

to ni vsakomur dosegljivo. Glasba, ki

jo lahko danes izdamo, je predobra,

ker jo lahko ustvari vsak. Popoldne

grem v studio, ob enajstih zvečer

imam master posnetek, ki ga lahko

dam na internet. Ne potrebujem za-

ložbe, ni mi treba čakati in zbirati

denarja, medtem ko material sedi v

predalu. Čez eno leto sem z zvokom

že čisto drugje. Všeč mi je ideja dos-

topnosti, to je božji dar, ki gre sku-

paj s principom naredi sam.

Pripravljate kaj novega?

Pri projektu za Debila Records iz

B re žic sem vzorčila stare kasete ma-

riachi bendov, Bacha in sevdaha.

K akšen je položaj naredi sam

svetovne noise scene in slovenske

znotraj nje?

Scene po svetu so povezane prek

malih, spletnih založb in samoza-

ložb, prek entuziastov, ki to glasbo

zbirajo in promovirajo. Vse poteka

družinsko. Še dobri smo glede na to,

kako majhni smo. Mogoče bi prišla

prav še kakšna ženska. Bila sem v

Amsterdamu, nimajo veliko, dali so

mi za potne stroške, kot bi mi njim.

Zaledje komu omogoča več turnej, a

osnovno povezovanje je enako.

Kako ocenjujete položaj že n s k?

Dostikrat slišim: ženska si, sama, pa

g re š na oder. Nobene razlike ni med

žensko in moškim na odru. Mogoče

se komu zdi, da nam kaj ni doseglji-

vo, a v družbi, v kateri živimo, nam

je dosegljivo marsikaj. Nekatere noi-

serke so mirnejše, druge bolj divje.

Na j z a n i m i ve j ši je vedno posamičen

pristop vsake, ki nastopa, ker nikoli

ne veš, kakšen bo rezultat zvočenja,

četudi izvajalko dobro poznaš. ×
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Vlak je kar dvojna prispodoba starčeve regresije, najprej kot igrača in potem s

svojim krožnim gibanjem: tako kot vlak kroži po isti tirnici, tudi Albert na

invalidskem vozičku kroži po stanovanju, po vselej isti tirnici svojega repertoarja

ksenofobije, rasizma, žaljivosti. F Arsme dia

dr užini sam odrekel, ker je sin začel

simpatizirati z »ubogimi Bosanci«

med vojno. Skratka, ta Albert bi bil

skoraj monster, če v Idinih očeh v ne-

kem trenutku ne bi bil videti tako ne-

bogljen in če film ne bi »poetiziral« z

o to žnim glasbenim motivom, z belimi

metulji v sobi in s toplo fotografijo. In

če – seveda zelo metaforično – ne bi

spominjal na staro Evropo. ×

je to sploh pravi pridevnik za ves re-

pertoar ksenofobije, rasizma, žaljiv os-

ti, nesramnosti, cinizma in hudobije, ki

ga ta starec premore.

Alberta določata še dva objekta, ki pa

njegovega repertoarja ne upravičuje-

ta. Prej nasprotno. Prvi objekt je mi-

niaturni električni vlak, ki vozi po ma-

keti hribovite pokrajine z železniško

postajo. Ta vlak je edina stvar, ki Al-

berta še zanima in osrečuje – nje gov

čemerni obraz se razvedri edino v tre-

nutku, ko pritisne na sprožilni gumb

vrtiljaka. Ta vlak pa je tudi kar dvojna

prispodoba starčeve regresije – n a j-

prej kot igrača, h kateri se zateka v

svojem ljudomrzništvu, antipatiji in

preziru, in potem s svojim krožnim gi-

banjem: tako kot vlak kroži po isti tir-

nici, tudi Albert na invalidskem vozič-

ku kroži po stanovanju, po vselej isti

tirnici svojega repertoarja ksenofobi-

je, rasizma, žaljivosti, nesramnosti, ci-

nizma in hudobije, ki ga stresa nad

Ido. Ta pa je morala prestati še vse kaj

hujšega, da to lahko prenaša.

Albertov drugi objekt je fotografija

njegove družine v sadovnjaku pri po-

biranju jabolk. Ta fotografija včasih

tudi oživi, kar pomeni, da ima vlogo Al-

bertovega zamrznjenega spomina.

Pač spomina na njegove zadnje srečne

trenutke z družino. Toda ta spomin ga

niti najmanj ne humanizira, saj se je

dunaj

Podzemna železnica ,

oder za mlade glasbenike

Postaje dunajske podzemne že l e z n i-

ce bodo po vzoru Londona kmalu

postale odskočna deska za bodoče

z ve zd e.

Mesto Dunaj želi s projektom Zvez-

de podzemne železnice (U-Bahn-Stars)

še neuveljavljenim glasbenikom dati

priložnost, da se predstavijo mimoido-

čim, hkrati pa želijo tako izboljšati

v zd u šje podzemnega prostora ter ga

narediti prijetnejšega in varnejšega za

p otnike.

V nasprotju s tovrstno prakso po-

dzemnih železnic, predvsem pariške,

pa dunajske postaje ne bodo odprto

p r i zo r i šče za vsakogar. Glasbeniki, ki

želijo svojo kariero začeti s tovrstni-

mi nastopi, se morajo prijaviti na

razpis, žirija pa bo med prispelimi

videoposnetki izbrala pet najboljših

izvajalcev, še pet jih bodo izglasovali

uporabniki spleta. S tem bodo vzpo-

stavili kombinacijo odločanja stroke

in javnosti. × ku l

Popoldne grem v studio, ob

enajstih zvečer imam

master posnetek, ki ga

lahko dam na internet. Ne

potrebujem založbe, ni mi

treba čakati in zbirati

denarja, medtem ko

material sedi v predalu.


