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Onkraj giba

V itas kop

Sandi Ogrizek

LJUBLJANA – K ameriškemu
snu se je zateklo veliko prebival-
cev stare celine, za marsikoga je
pomenil največje upanje v ži-
vljenju. Le kdo bi si mislil, da je
mogoče tudi obratno: iskati
obljubljeno deželo v Evropi. Prav
to je storil Ian Carey, Američan,
ki se je zapisal housu, vrsti glas-
be, ki je svoje korenine pognala v
ZDA. Toda spoznal je, da bo svoje
sanje o uspehu veliko bolje izži-
vel v Evropi kot na domačih
tleh.

skorajda vsepovsod. Tudi klub-
skega življenja je dovolj. V Ame-
riki je, nasprotno, klubsko ži-
vljenje veliko manj kakovostno,
tako glasbo pa je mogoče slišati
skoraj izključno na tematskih
klubskih večerih, zato se je z us-
tvarjanjem housa težko preži-
vljati, če ne potuješ vsak konec
tedna v Evropo. Zdi se mi ceneje
in enostavneje živeti tukaj kot pa
enkrat na teden leteti čez lužo.
V Evropi ste že tri leta. Se vam je
kdaj zgodilo, da ste obžalovali
svojo odločitev?
Niti najmanj. Menim, da bi se
težko odločil bolje.
Kateri del Evrope pa se vam zdi
najbolj naklonjen plesni glas-
bi?
Nedvomno Anglija, ki med
evropskimi državami ves čas
prednjači po številu klubov in
pogostnosti dogodkov s plesno
glasbo. Sledi ji seveda Španija,
sploh poleti, saj na Ibizo, otok
plesne glasbe, prihajajo številni
turisti z vsega sveta. Zelo razvito
klubsko dogajanje sem opazil še
v Švici, pa tudi za Slovenijo bi
lahko rekel, da ima močno klub-
sko kulturo.
Je danes težje uspeti kot produ-
cent in didžej kot pred petimi
leti?
Nedvomno. Danes je ponudba
na glasbenem tržišču tako velika,
da se mora producent, ki si želi
uspeti, truditi vedno bolj. Ne-
prestano je treba spremljati do-
gajanje na glasbeni sceni, poso-
dabljati svoj način produkcije in
seveda delati glasbo, ki bo všeč
občinstvu.
Se kot producent prilagajate to-
kovom ali zaupate svoji kariz-
mi?
Ugotovil sem, da je za uspeh po-
trebna zmes obojega: biti moraš
»in«, delati to, kar je všeč ljudem,
hkrati pa razviti lasten slog, po

katerem se ločiš od konkurence.
Ravnovesje med lastnimi željami
in pričakovanji množice je moja
gonilna sila. Prepričan sem, da je
to splošna formula za uspeh.
Toliko slavnim producentom
ste že naredili remiks, tudi na
druge načine ste sodelovali s
številnimi; s kom si še posebej
želite sodelovati, pa doslej niste
imeli priložnosti?
Kar precej je ljudi, s katerimi bi z
veseljem sodeloval. Najraje pa bi
posnel skladbo s pevko Björk, saj
se mi njen glas zdi naravnost ču-
d ov i t .
Producirali ste več uspešnic,
med katerimi velja omeniti Ri-
se, Let the Sunshine, Try My Lo-
ve in nedavno koprodukcijo z
Eddiejem Amadorjem. Kakšne
produkcijske načrte imate v
bližnji prihodnosti?
Še vedno bom sodeloval z večji-
mi založbami v Angliji, obenem
pa bom začel producirati bolj
umirjeno glasbo, primerno tudi
za radio. Doslej so bile moje
skladbe bolj energične, divje,
namenjene predvajanju v klu-
bih. Zdi se mi, da prihajam v tista
leta, ko se bom moral malo umi-
riti in narediti tudi kaj bolj než-
nega, primernega za najširše
m n o ž i c e.

Ian Carey: Didžej sicer lahko uspe le kot didžej, ne da bi bil ob tem tudi producent, vendar samo v
mejah lastne države. Če pa si želi uspeti tudi v tujini, mora producirati. Tudi meni je uspelo šele s
p rod u kc ij o.
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Najraje bi
posnel skladbo
s pevko Björk,
saj se mi njen
glas zdi
n a ra v n o s t
č u d ov i t .
................................. .

Ian Carey na sledi
evropskemu snu
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V Ameriki je
klubsko
življenje veliko
manj
kakovostno kot
v Evropi.
................................. .

Jedrt J. Furlan

Predstava Kartografija celovečernih slik avtorjev
Roka Vevarja, Simone Semenič in Nade Žgank je
prostorsko gledano dokumentarno-plesno-gle-
dališka raz-stava. Na petih platnih, s plesnim
začetkom in koncem Andreje Rauch, se odvijajo
zgodbe in razmišljanja umetnikov iz različnih
koncev sveta: Zagreba, Beograda, Bruslja, Berlina
in New Yorka. Avtorji so sestavili vprašalnik o
ustvarjanju, produkciji, odnosu do njihovega de-
la, življenju, tudi o odnosu do gledalcev, tudi zato
da bi sami pri sebi prišli do nekaterih odgovorov.
Na platnih sicer gledamo obraze, studie, sta-
novanja umetnikov, mesta, v katerih živijo, ven-
dar kot zamrznjene fotografije, ki se hitro menju-
jejo, kar je učinkovit potujitveni efekt, ki nas v
bistvu vodi do intenzivnega poslušanja in hkrati z
drvečimi podobami relativizira čas kot omejujoči
okvir pritiska. Med pred-stavo gledalci sedimo ali
ležimo na tleh, lahko sledimo podobam ali zgolj
poslušamo, četudi se vmes nit pretrga in se nam
na trenutke zazdi, da gre za niz neskončnih besed
in podob tudi našega življenja, kar, paradok-
salno, lahko učinkuje dolgočasno. A zdi se, da je
vse to »všteto v skupni seštevek« in da, ne glede
na sprotni vtis, sproži močan učinek. Ujetosti v
prostoru časovne zamrznitve.

Kartografija celovečernih slik je potovanje po
prostoru, času in ljudeh. Začne se na tleh, ne-
posredno s »stevardeso«, a prve podobe, ki na-
polnijo platno, so seveda slike neba. Kljub temu
da v nadaljevanju vidimo različna letališča in
mesta, ne slikajo neba nad Berlinom, Zagrebom,
New Yorkom… Ne, jasno, nebo je pač eno samo.
Edino, kar vidimo neposredno, je telo, najbolj
otipljivo, najvidnejši transfer teme, zgodb, re-
zultat dela sogovornikov in ustvarjalcev, ki nemo
vpelje in zaključi zgodbo. Pripovedim služi kot
pista za pristanek na tleh, jih torej ozemlji; resda
ne na način, ki bi zakodiral videno, je eden od

rezultatov različnih, prostorskih in intimnih po-
tovanj. Same pripovedi ne težijo k razkrivanju
ultimativnih, zveličavnih (enkrat za vselej) res-
nic, sogovornike so pač ujeli v določenih ob-
dobjih, jih v nekaj dneh spremljali, jih spraševali
in se pogovarjali. Najbolj zanimive in indikativne
odgovore da vprašanje o umetnosti, kaj je umet-
nost, oziroma ali so in zakaj so umetniki. »Delam
predstave, pišem, plešem… prav gotovo sem bolj
umetnik kot voznik traktorja,« odgovori eden
izmed vpletenih. »Glede na to, kar delam, kaj sem
potem, če nisem umetnica?« Vprašanja produk-
cije sodobne scenske umetnosti, ne glede na
geopolitične razlike, sproža skupni učinek. Ne-
zadovoljstvo, občutek nedogajanja, da se nič ne
spremeni in da smo vsi skupaj ujeti v začaranem
krogu. »Če kaj, potem me tolaži, da nisem samo
jaz nora, ta norost nas druži,« je ena izmed
izrečenih izjav. Velja tudi za igralko iz New Yorka,
ki se gre umetnost popoldne, po delu, v prostem
času. To nezadovoljstvo je le eden od segmentov
pripovedi, ne gre za globalno jezo, frustracijo in
fokus predstave.

Če je predstava Stanje stvari, gre za intervjuje o
produkcijskem, estetskem in vsebinskem stanju
stvari (premiera je bila lani na festivalu Mesto
žensk, način in predstavitev je sorodna karto-
grafiji) na področju sodobnih scenskih umet-
nosti v Sloveniji sprožila učinek, da kakorkoli
slabo je pri nas, nas to ne loči od ostalih držav, to
ustreza stanju stvari, češ, če smo evropsko pov-
prečni, je v redu, ne glede na to, da nam ne gre
najbolje. Toda Kartografija celovečernih slik gre
še korak dlje. Ne samo zaradi mednarodne ude-
ležbe sogovornikov, temveč tudi zato ker se me-
lanhonija vzpostavi kot stanje duha časa, ki samo
mineva, ne pa tudi spreminja. Vsaj sodobnih
scenskih umetnosti ne, te neulovljive kategorije,
s katero prav gotovo domači ustvarjalci kulturne
politike ne vedo, kaj bi, če bi, zakaj bi karkoli že
storili. Pa vendar: sprožena melanhonija presega
politične mandate.

Globalno, intimno, zamrznjeno

Ian Carey je avtor številnih us-
pešnic, ki jih poznajo ljubitelji
klubskega življenja, s svojimi
produkcijami in remiksi pa us-
tvarja gibanja v plesni glasbi po
vsem svetu. Za to mu ni bilo tre-
ba drugega kot prečkati lužo, le
da se je odpravil v obratno smer
kot večina »lovcev« na srečo in
uspeh. Pred nedavnim se je
predstavil v diskoteki Global, kjer
je organizacija House FM praz-
novala deveto obletnico svojega
d e l ova n j a .
Zakaj ste se odločili za selitev v
Ev ro p o ?
Čeprav se je house rodil v ZDA,
tam preprosto ni več dovolj do-
bre klubske scene. V Evropi priž-
gete radio ali televizijo in poslu-
šate plesno glasbo, ki je prisotna

Zdenko Vrdlovec

Trije King Kongi, izvirnik in dva remaka, so veliko
več kot trije filmi o orjaški opici, ki jo iz džungle na
Otoku lobanj prepeljejo v New York. Najprej in
predvsem so nič manj kot odlični predstavniki treh
obdobij hollywoodskega filma: klasičnega, moder-
nega in postmodernega. Prvi King Kong (1933), ki
sta ga režirala Merian C. Cooper in Ernest B.
Schoedsack, se dogaja v času ameriške gospodar-
ske krize, depresije, in jo s svojo ogromno zverjo, ki
razsaja po New Yorku in zleze na Empire State
Building, tudi reprezentira in obenem irealizira.
Obenem pa je to eden prvih filmov o filmu, hol-
lywoodski Otto e mezzo, torej Osem in pol, še veliko
prej, preden ga je posnel sam Fellini, skratka, film, ki
zrcali temeljne ideologeme hollywoodske produk-
cije: na ladji, ki pluje proti »še-neodkritemu« otoku,
je tudi filmska ekipa z režiserjem, ki sanja o tem, da
bo na tem otoku prišel do podob, ki jih v filmu še
nismo videli in jih bo torej lahko prodal vsemu svetu
– nič manj kot filmske so to torej tudi sanje ko-
lonialnega imperializma, pravzaprav niti ne toliko
sanje kot njegova praksa, ki je surovine iz »daljnih
dežel« transformirala v tržno blago. V filmski ekipi je
seveda majhna zvezdnica, očarljiva blondinka Ann
Darrow, za katero režiser Carl že snuje eksotičen
avanturistično-erotičen scenarij, ki pa se na Otoku
lobanj sprevrže v grozljivko, v New Yorku se razvije v
film katastrofe in na Empire State Building v do-
besednem in prenesenem pomenu »kulminira« v
mitično ljubezen med Lepotico in Zverjo.
Drugi King Kong (1976) Johna Guillermina je hol-
lywoodski »modernistično-levičarski« remake pr-

vega: tu je avanturistično filmsko ekipo zamenjala
skupina iskalcev nafte (film je namreč prestavljen v
sodobnost), ki pa najde samo brodolomko, starleto
porno filma, in za njo še orjaško opico na Otoku
lobanj; King Konga kot primerek zoološke fan-
tastike razkazujejo na Broadwayu, od koder po-
begne in skozi newyorško »džunglo«, kjer ga pre-
ganjajo tako kot v tisti na otoku, spleza na stolpnico
Svetovnega trgovinskega centra – tedaj so v tem
videli metaforični »napad na kapital«, ki pa je s
svojim fantastičnim »agresorjem« iz kolonializira-
nega sveta seveda tudi učinkovito obračunal, toda
po »11. septembru« so se newyorški gledalci tega
filma spominjali bolj po tem, da je King Kong na
vrhu Svetovnega trgovinskega centra sklatil nekaj
letal.
King Kong (2005) Petra Jacksona pa ima že »po-
stmodernistične kvalitete«, ki se kažejo zlasti v dveh
potezah: v simulakru New Yorka iz 30. let prejšnjega
stoletja in digitaliziranih dinozavrih in drugih pred-
potopnih pošastih, seveda vključno s King Kon-
gom, na Otoku lobanj ter v poudarku na spektaklu
zaradi spektakla. Večina filma se dogaja na Otoku
lobanj oziroma v spopadih s tamkajšnjimi pošas-
tmi, ki so seveda skrajno napeti in fascinantni, a
nazadnje že utrujajoči. »Spektakel zaradi spektakla«
(film se tudi začne in sklene v broadwayskem gle-
dališču) pa seveda ni več toliko kakšna refleksija o
ideologemih hollywoodske produkcije, kot je raz-
stava posebnih učinkov. Najboljši del filma je pač
ljubezenska zgodba med Lepotico in Zverjo, ki
predstavlja obliko »nemogoče«, toda »popolne« lju-
b ez n i .

Trije King Kongi, tri obdobja
Glavni junak filma King Kong v prelomnem trenutku usodne ljubezenske zgodbe


