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Laibach po ameriškoSveže in udarno

Jelka Šutej Adamič

Bizgeci, serija risank,
TV SLO 1

Brane Maselj

Razdružene države
Amerike. Dokumentarni
film. TV SLO 2, četrtek,
2. marca

Kakšno prijetno presenečenje, ti
Bizgeci! Dinamični, duhoviti, iro-
nični, likovno bogati, starostno neo-
mejeni. To so risanke, ki so se prehitro odvr-
tele, zato upam, da bodo »redkega gosta« še
povabili pred teve dnevnik v zabavo in vese-
lje.
Ob neskončni ponudbi animacij na progra-
mu Cartoon se včasih vprašam, ali je sploh
še mogoče narediti kaj novega, svežega,
udarnega. Bizgeci puščajo dvome ob strani,
še več, ob novi slovenski seriji risank postane
še bolj očitno, kako enolična in brezdušna je
megaprodukcija, ki jo ponujajo komercialni
televizijski programi. Eno samo vreščanje in
skakanje brez repa in glave, da vsebin sploh
ne omenjam. Otroci ob njih otrpnejo ali po-
skakujejo še pozno v noč. Bizgeci imajo
zgodbo! In to je pomembno, saj je risba pre-
malo. Gre za preproste in kratke življenjske
utrinke, ki jih »pernato ljudstvo« z roba ste-
pe (glavni protagonisti so Koki, Bigo, Figo,
Profesor in Maček, ali animatorji Tina
Avšič, Lado Leben, Ervin Markošek, Leon
Zuodar in Miha Perne, ki »govorijo« v nera-
zumljivi stepščini) rešuje po svoje, drugače
in odbito. Klasično risani liki, ki si jih je za-
mislil glavni animator, scenarist in režiser
Grega Mastnak, se odpravijo na ribolov, se
zaljubijo in zabavajo, jih muči zobobol, uži-
vajo v cirkusu in sekajo drevesa.
Avtorjev, ki so predano sestavljali petminu-
tne risanke, je veliko, preveč, da bi lahko vse

našteli, čeravno je šlo za timsko delo, pri ka-
terem je pomemben prav vsak ustvarjalec.
Vseeno omenimo soscenarista Petra Povha
in režiserja zvoka in avtorja glasbe Vojka Sfi-
ligoja, saj prav glasba poleg dovršene anima-
cije pri Bizgecih najbolj izstopa. Še posebno
izvrstno pa je, da v pripovedi ne moralizirajo
in niso pedagoški. Preprosto so in res so sim-
patično trmasti.

dicije, ki vabijo igralce v oglasih v tedniku
Backstage. Znajdeš se med stotinami igralcev,
ki v vrstah čakajo, da izberejo prav njih. Po-
tem se vprašaš, če je že avdicija tako neprofesi-
onalno organizirana, kakšen je šele projekt.
Kot igralec, ki išče službo, si včasih tako obu-
pan, da ne znaš več reči ne. Nikoli ne smeš
pozabiti svojih načel! Če misliš, da je dobro
zate, potem ostani in čakaj, če se ti upira, poj-
di.
Katera je bila vaša najslabša avdicija?
Vse je bolj smešno kot grozno. Posebno pri
avdicijah za reklame: ponavadi prideš v sobo,
kjer en človek govori po telefonu, dva se po-
govarjata, četrti jé kosilo, peti rešuje križanko.
Sprašuješ se, ali te sploh kdo gleda. Na eni
mojih prvih »pravih« avdicij sem se morala
postaviti pred kamero, povedati ime, se obr-
niti na levo, na desno in pokazati roke. To je
bilo vse. Še najbolj »grozno« je bilo na avdiciji
za nanizanko Seks v mestu, kjer je vame gleda-
lo 12 ljudi. Tako sem se zmedla, da sem poza-
bila besedilo – oba stavka! Takoj ko so se vra-
ta za mano zaprla, sem bruhnila v jok. Nekaj
pa sem se vseeno naučila: zapomni si besedilo!
Kakšna je bila avdicija za nanizanko Zakon
in red?
Dan pred avdicijo sem morala priti po besedi-
lo za scene, ki naj bi jih odigrala. Potem sem
pred casting direktorjem odigrala vse štiri vlo-
ge, za katere sem se potegovala. Vprašal me je,
ali se lahko zjočem, in isto sekundo so mi za-
čele teči solze, potem pa sem se zresnila in re-
kla: saj se samo hecam! Prosil me je, naj se vr-
nem čez štiri ure in vse ponovim še pred reži-
serjem in producenti. Ta drugi del je trajal sa-
mo 30 sekund, naslednji dan pa sem izvedela,
da so me sprejeli za glavno epizodno vlogo.
Med kolikimi ste se potegovali za to vlogo?
Ne vem. V drugem krogu je bilo okoli 30
igralcev, ki pa so bili najbrž izbrani med nekaj
sto prijavljenimi.
Živite v New Yorku, središče filmske industri-
je pa je še vedno Hollywood. Se boste preselili?
Da, New York je bolj osredotočen na gledali-
šče, L. A. pa na film in TV. Če ponazorim: v
New Yorku letno posnamejo devet TV oddaj,
na zahodni obali pa približno 96. Da ne ome-
njam stokrat več filmov, miniserij ... Razmi-
šljam, da bi se naslednje leto preselila v Los
Angeles.
Na filmskem spletnem iskalniku IMDB je pet
Barbar King. Ste kdaj razmišljali o umetni-
škem imenu?
Moje ime mi je všeč in ne bi si ga spremenila.
Veliko ljudi misli, da je Barbara King moje
umetniško ime, ker tako dobro zveni. Če bi se
res čudno pisala, na primer Barbara Fraznizo-
usky, bi se takoj preimenovala. Ime ni vse,
lahko pa pomaga. V tem poslu pa je tako, da
moraš izrabiti vse, kar lahko pride prav.
Tina Lešničar

Plastična vrečka, ki jo sem ter tja no-
si veter in se poigrava z njo, je prav
gotovo postala simbol za enega najbolj
poetičnih prizorov multioskarjevske filmske
uspešnice Lepota po ameriško. Sašo Podgoršek
je skoraj do kadra enako poetiko uporabil za
začetek svojega filmskega spremljanja turneje
Laibacha po ZDA. A tega, da so ga najbrž že
dolgo srbeli prsti, da bi sunil režiserju Samu
Mendesu njegovo plastično vrečko, mu prav-
zaprav ne gre zameriti, saj nas z njo pripelje na
zadnje dvorišče ameriške scene, v njeno podze-
mlje, kjer se tiskajo majice z Labiachovim mo-

tom Združeni pademo. Tja, kjer klije upor
proti fašistoidnemu družbenemu ozračju bus-
hevske Amerike, katerega iskro bodo na svoji
turneji zanetili Laibach s svojim zloveščim,
mračnjaškim, surovo teatraličnim sporočilom.
Za takšen filmski konstrukt je prav gotovo po-
treben tudi ščepec poetike: kakšen napol odtr-
gan ulični plakat z napovedjo Laibachovega
koncerta, trop naježenih črnih oblakov na
rdečkastem ameriškem nebu, prizori s širokih
avtocest itd. A načeloma ne gre za poetiko,
ampak za religijo. Vsaj za tistih nekaj frikov (in
frikic), ki komentirajo koncert, so Laibach kot
religiozno doživetje. In morda tudi za režiserja.
Nobenega dvoma ni, da se ga je fenomen Lai-
bach v Ameriki močno dotaknil. S tem nabo-
jem je tudi ustvaril dinamično in polnokrvno,
ponekod celo napeto dokumentarno zgodbo,
v katero se nevsiljivo, kot mimogrede, vpletajo
še zelo zanimivi in pripovedni kadri, ki jih ka-
mera nalovi med občinstvom in na ulici. Do-
kumentarnost je v projektu še posebej poudar-
jena, saj so tako rekoč vsi kadri posneti »iz ro-
ke«. Hkrati pa nizanje vizualnosti iz roke pove-
čuje dramatičnost, ki je, ko gre za Laibach, tu-
di sicer označevalec par exellence. Čeprav se
aktualnost Laibacha in NSK lahko komu z na-
šega zornega kota zdi vprašljiva, deluje v ame-
riški in še bolj Podgorškovi optiki neverjetno
sveže. Psihoanalitiki bi morda o tem lahko po-
vedali kaj več, vprašanje pa je, ali bi znali to tu-
di pokazati.

55


