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Jubilejni, a prav nič nostalgični trojček

Kot pravi mali festival je bil najavljen

ponedeljkov večer ob četrtstoletnici lju-

bljanskega AKC Metelkova. Trojni kon-

certni večer je potekal brez posebne ža-

nrske rdeče niti, sicer pa občinstvo pre-

teklih defonij, ki je bilo tokrat ravno

prav številno, glavne izvajalce treh za-

sedb večinoma pozna. Nobena improvi-

zacijska metoda jim ni tuja, vsak po

svoje jih vešče rabijo tudi tedaj, ko se

ka k šnemu žanru približajo od strani,

kot še najbolj velja za prvi duo. Najbolj

sta se pričakovani improvizirani igri

vsak po svoje izognila prav otvoritveni

in zaključni duo, medtem ko je osrednji

kvartet presenetil z nastopom, ki je v ži-

vo precej bolj odpičena inačica tega, kar

lahko slišimo na njegovem edinem, lani

posnetem albumu Ethnoshock.

Eugene Chadbourne se je proslavil

kot posebnež in svojevrsten prebežnik

med sodobno strunarsko improvizacijo,

lastno verzijo protestnega folka in spet

zelo posebno različico kitarskih blue-

grass ali rock-a-billy prijemov. Lastno

mu je brisanje ločnic med ironičnim

prisvajanjem in žalobnim humorjem.

Schroe der je bobnar starejše generacije

in skrivnostnih izvorov, njun skupni

»program« pa sestavljajo večinoma pri-

redbe, ki so na enem od stotine posnet-

kov, ki jih »doktor Chad« prenaša s se-

boj, poimenovane kot »glasba moje mla-

dosti«. Star koncertni znanec, ki se je to-

krat podal kar na mini slovensko turne-

jo, je po dolgi odsotnosti v dvojcu odi-

gral zmerno kratek nastop. Chadbour-

nu nekako uspe povezati brzeče ubira-

nje strun električnega banja z milim vo-

kalom, ki tudi kako Vlietovo čudaško

kompozicijo oklesti do preproste forme

ter si jo ponovno prisvoji v lastni, ne nuj-

no enostavni izvedbi.

Kvartet Su o n o m a d re , ena  od štev i l-

nih italijansko-slovenskih navez jubi-

lanta Zlatka Kaučiča, se odlikuje po

posebnem instrumentariju, ki pa ga

njegovi člani še dodatno odpeljejo na

svojevrstno pustolovščino. Kaučič ima

znotraj nje prostor za vse barve svoje-

ga tolkalskega zvoka; pianist Pa co r i g ,

zadnje čase pogosti znanec slovenskih

odrov, je svojo igro še bolj zapeljal v

zvočne možnosti analognih sintetiza-

torjev in električnih klaviatur, na kate-

rih se je zvečina, pa ne vseskozi, izognil

tonalni igri. Zveznost med tolkali in

klaviaturami daje vibrafonist, ki pa

ravno tako z elektrificirano različico

instrumenta ostaja na meji tonalnega.

Massimo de Mattia se s flavtami zvoč-

no izrazito raziskovalni in žm oh t n i

dr užbi pridruži z virtuozno igro, ki pa

se z nenavadnimi intervali in poudarki

izogne frazam ter celoto obarva z ne-

domačnimi melodijami. Nekoliko »ek-

spresionistična« zasnova se loti muzi-

ciranja, ki ostane zunaj prepoznavnih

idiomov, se vseeno obdrži v nekih

ohlapnih strukturah jazzovske odprto-

sti, a hkrati svojo nedomačnost poda

na način, ki ostaja dostopen in nepos-

reden. Kvartet s svojimi vmesnimi pos-

tanki v dvogovorih, kot tudi v skupin-

ski igri, ostaja nekje na poti med zvoč-

nim eksperimentom in že izdelano las-

tno govorico, s tem pa je v ponedeljek

morda podal še najbolj intenzivno igro.

Večer se je namreč zaključil z ambien-

talnim, četudi ne monotonim nastopom

ravno tako večkratnih znancev doma-

čih odrov, Tonyja Bucka (The Necks) in

Massima Pupilla (Zu). Zlasti slednji pre-

seneča z nenavadnimi sodelovanji on-

kraj matične jazz-core zasedbe, pa tu-

di slednjo mu je uspelo popeljati v ne-

nadejana področja robustnega basov-

skega zvoka in približati metalskim

žanrom. Buck je, na drugi strani, že iz

The Necks znan predvsem po minima-

lizmu, a tudi veščini nadgrajevanja in

variiranja znotraj ponavljajočih se rit-

mičnih vzorcev, tokrat pa je blizu teh

prijemov dodal več zvočne širine. Am-

bientalno dromljanje s številnimi mot-

njami, katerih vir in nič več je Pupillov

bas, tu močno oplemeniten z elektron-

skimi izhodi, stavi na zložne premike

brez prelomov. Zaključni koncert ni

pretresel, je pa ponudil svojevrstno

zvočno sliko, ki kljub ambientalni re-

petitivnosti išče tudi ostrino ter izpelje

počasne, četudi izrazite premike.×
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Kvartet Suonomadre, ena od številnih italijansko-slovenskih navez jubilanta Zlatka

Kaučiča, se odlikuje po posebnem instrumentariju, ki pa ga njegovi člani še

dodatno odpeljejo na svojevrstno pustolovščino. F B ožo Rakočevič

festival slovenskega filma

“Lepo je v naši domovini biti mlad”

Na eni strani bi bilo pravilno, na

drugi pa težko reči, da so Po s l ed i ce ,

prvenec Darka Št a n te t a , diploman-

ta filmske režije, zaposlenega v

vzgojnem domu, novi slovenski

Grajski biki, prvenec Jožeta Pogačni-

ka izpred petdeset let. A ne le zato,

ker so imeli Grajski biki doma teža-

ve (zanetili so polemike in končali v

paketu »črnega vala«), medtem ko

imajo Po s l ed i ce za sabo že uspešno

mednarodno festivalsko kariero,

pred sabo pa distribucijo v ZDA.

Oba filma se dogajata v mladinskem

vzgojnem domu, a je med njima to-

liko podobnosti in razlik, da bi bila

prava poslastica za filmsko kompa-

rativistiko, pri čemer je še najmanj-

ša razlika ta, da so Grajski biki b olj

film o izgubljenih očetih (ali o bio-

loških, političnih, kriminalnih oče-

tih kot zgubah in pogubah), v Po s l e-

d i ca h pa gre dejansko za hudo pro-

blematično mladino.

Ta Štantetov film bi, če smo že

pri primerjavah, pravzaprav bolj

spominjal na ukrajinski film Pleme

Miroslava Slabošpickega, kjer je

divja agresivnost, brutalnost, ani-

maličnost in hudobija gojencev še

poudarjena z dejstvom, da so

gluhonemi. Gre pa za podoben

princip grobe navzočnosti nekega

sveta in likov, na pa za kakšno pri-

poved o nekem svetu in določenih

likih. Naj so Matej Zemljič, Timon

Šturbej in Gašper Markun, ki v P o-

s l ed i ca h nastopajo kot Andrej, Že l j-

ko in Niko, igralci ali ne, vsekakor

je videti, da ti liki dejansko bolj so,

kakor pa jih le predstavljajo, igrajo.

Pri čemer ne gre toliko za kakšno

dokumentarnost kakor za grobo

resničnost likov: »grobo resnično-

st«, ker je njihova resničnost prav

grobost, nasilnost. Vsaj treh vodil-

nih, Andreja, Željka in Nika. Andrej

je v vzgojnem domu novinec, ki ta-

koj pride v konflikt z dvema glavni-

ma nasilnežema, če ne bolj tipoma,

ki prav uživata v tem, da sta nevar-

na, brutalna, nesramna, kriminal-

na, le da je Niko večji bebec, Že l j ko

pa večji pokvarjenec. Andreja

sprejmeta za pajdaša, ker se izkaže

za dovolj fizično močnega in nasil-

nega. Sicer pa je ta vzgojni dom vi-

deti precej permisiven, čeprav bolj

zato, ker so vzgojitelji, ki poskušajo

probleme rešiti s pogovori, pri tem

bolj ali manj nemočni. Čez vikend

lahko gojenci dom zapustijo, in

prav na teh »izletih« (s krajo avto-

mobila in denarja, z divjimi žuri) se

p okaže, da je Andrejev problem

njegova homoseksualnost, zaradi

katere se tako naveže na Željka, ta

pa z njim manipulira. Tako bi se

spet lahko vrnili k primerjavi z

Grajskimi biki: v obeh filmih se v

neki »posebni ustanovi« v izostreni

in bolj elementarni obliki pokaže

neko aktualno mentalno in social-

no stanje, le da je v Po s l ed i ca h ta

oblika bolj radikalna.

Ca n ka r

Po Na klancu in Id ea l i s t u , ki sta bila

doslej edini celovečerni ekranizaciji

Cankarjevih del, je stoletnica pisa-

teljeve smrti spodbudila še nasta-

nek dveh dokumentarcev o Ivanu

Cankarju. Na festivalu je bil najprej

prikazan Ca n ka r po scenariju in v

re žiji Amirja Muratovića, sledi še

Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja

po scenariju Ma t j a ža Pikala in v re-

žiji Dušana Moravca. In  ta C a n ka r

je prav posrečen, tako po zaslugi

profesorskih »govorečih glav« (moš-

kih in ženskih), ki jedrnato in z raz-

nih vidikov osvetljujejo Cankarjevo

delo in življenje, kakor po zaslugi

igranega deleža (Cankarja igra Ro k

Vi h a r , interpretirani pa so še štev i l-

ni drugi liki, od Steffi Löffler do sa-

rajevskega nadškofa), ki posreduje

vse od Cankarjevih ljubezenskih

razmerij do njegovih težav s Sloven-

ci in političnih predavanj v Trstu. ×

Festival slovenskega filma

se bo nocoj sklenil s pode-

litvijo nagrad, vesen. Te je

seveda nemogoče in nes-

miselno napovedati, a se

bo težko izogniti Posledi-

cam in Cankarju.
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Štante slika grobo resničnost likov: »grobo resničnost«, ker je njihova resničnost prav grobost, nasilnost. F arhiv FSF

Cankarja igra Rok Vihar. F arhiv FSF
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Umrl

s k l a d ate l j

Ivo Petrić

V 88. letu starosti je umrl skladatelj

Ivo Petrić. Izšel je iz skupine Pro mu-

sica viva, ki je v 60. letih pretrgala s

tradicionalizmom v slovenski glasbi in

se začela odpirati sodobnim tokovom.

Več let je umetniško vodil Slovensko

filharmonijo in leta 2016 prejel Pre-

šernovo nagrado za življenjsko delo.

Leta 1931 rojeni Petrić je na Akade-

miji za glasbo diplomiral iz dirigiranja

in kompozicije. Glasbeno kariero je

začel v študentskih časih kot oboist

radijskega orkestra, nato pa stopil na

samostojno pot. Kot (so)snovalec in v

veliki meri idejni vodja mlade genera-

cije skladateljev, združene v Klubu

komponistov in v skupini Pro musica

viva, je bil zaslužen za odpiranje slo-

venskega glasbenega prostora moder-

nizmu. Iz tega kroga je leta 1962 usta-

novil Ansambel Slavko Osterc. V letih

1979 do 1995 je umetniško vodil Slo-

vensko filharmonijo ter bil več kot 30

let urednik edicij Društva slovenskih

skladateljev, ki jih je razvil v sodobno

glasbeno založbo. Bil je tudi profesor

na Akademiji za glasbo.

Ustvaril je obsežen in raznolik opus,

ki sega vse od orkestralnih do komor-

nih in solističnih del. Danes ga uvršča -

jo med klasike sodobne slovenske

glasbe. Poleg Prešernove je prejel na-

grado Prešernovega sklada, Županči -

čevo, Kozinovo nagrado in več tujih

priznanj. × sta, kul


