
22 Ku lt ura Torek, 20. 3. 20 1 8

Dnevnik 19. 3. 2018 ob 22.27 

h

CYMK st ra n 22

festival tresk

Pregled domačega glasbenega založništ va

Na sejmišču, ki je namenjeno tako

profesionalni kot garažni produkciji,

je gostovalo osemnajst založn i kov,

nekaj manj kot lani, a dovolj, da so

predvideni prostor, prvo nadstropje

CUK Kino Šiška, zapolnili do skrajnih

zmožnosti. Kljub žanrski specializaciji

večine založniki kot celota prečijo

številne zvrsti od rocka do klasične

glasbe, pri čemer negujejo raziskoval-

no in zbirateljsko žilico. Večina založb

izdaja zgolj fonograme, tudi v netipič-

nih formatih, mnoge pa ponudbo do-

polnjujejo s knjižnimi, likovnimi in

drugimi deli; pri nekaterih je glasbe-

no založništvo butični podaljšek pri-

marne knjižne dejavnosti.

Festival je pomembna priložnost za

fizično predstavitev in prodajo katalo-

gov v času, ko se glasbena industrija

seli na splet, prodaja v trgovinah, če

so tam sploh prisotni, pa upada. Opo-

zorili so na nizko zastopanost v slo-

venskih večinskih medijih; njihove iz-

daje v nekaterih primerih prejmejo v

tujem tisku, na primer hrvaškem, več

prostora kot doma. Izpostavili so tudi

socialni vidik – druženje in mreženje

–, ki letos na formalni ravni ni bil pol-

no izkoriščen, saj je manjkal struktu-

rirani javni pogovor, na katerem bi

lahko izmenjali izkušnje in identifici-

rali izzive, s katerimi se srečujejo indi-

vidualno in kot panoga na hitro in

stalno spreminjajočem se trgu.

Koncer ti:

iz prihodnosti v preteklost

Glasbeni program festivala je v osnovi

namenjen tistim, ki šele vstopajo na

založniški trg, in tipanju za novimi

smernicami. Tokrat so bili v ospredju

traperji, izvajalci sodobne variacije

hiphopa v koncertni in primernejši

klubski različici v Klubu K4, med njimi

mlada kolektiva vokalistov in didže j ev

ze ro 6 tee n in Sp ejs z novopečeno skup-

no digitalno izdajo Paralela 16.

Duo Buraza, ki je do sedaj izdal le

nekaj duhovitih videospotov na sple-

tu, prav tako zaznamuje trapovska

senzibilnost, predvsem uporaba tra-

shevske estetike. Njun debitantski

nastop na meji sprejemljivega, pos-

premljen z bendom, baletno plesalko

in čudnimi liki, je reševala suverena

odrska prisotnost. Posebej prepričlji-

vo je odzvanjalo kričanje bivšega ko-

šarkarja, frontmana zasedbe Gre ge

Jakhela Kolarevića kot somatski

kontrapunkt informacijski kakofoniji

sodobnega sveta.

Osrednji koncertni termin je pripa-

dal izdaji Založbe Radia Študent, al-

bumu Less Than Nothing n ovo j a z zov -

ske skupine Container Doxa, ki je s

sofisticiranim avdiovizualnim nasto-

pom presegla povprečje programa,

kot tudi novoobujeni skupini Grup a

92 , predstavnikom ljubljanskega no-

vega vala izpred štiridesetih let, za-

dolženih za hita Od šestih do dveh in

Kontroliram misli. Na krilih nedavne-

ga ponatisa studijskih in koncertnih

posnetkov z Novega rocka '82 pri

švedski založbi Ne! Records, ki se spe-

cializira za stari jugoslovanski punk,

so se pred dvema letoma vrnili na

odre in tudi pretekli četrtek pokazali,

da so času še zmeraj kos.

Živahno festivalsko dogajanje sta

pospremili celodnevni delavnici, na

katerih so izdelovali prenosne zvočni-

ke in kitarske efekte. ×

Festival Tresk, tako imenova-

ni obračun glasbe in založniš-

tva v organizaciji Radia Štu -

dent, je že deveto leto zapo-

red ponudil vpogled v sloven-

sko neodvisno glasbeno za-

l ožništvo, izmeril utrip glas-

benega podzemlja ter nagra-

dil dosežke v oblikovanju in

fo to g raf i j i .

.....................................................................

T Katja Utroša

.....................................................................

festival dokumentarnega filma

Žalostinka za revolucijami in zamolčani poboji

Naj tudi v Braziliji poznajo ta elegični

način petja, ki ga na Portugalskem

imenujejo fado, ali pa ga ne, toda film

brazilskega režiserja Joaa Moreira Sal-

lesa V napeti sedanjosti vseeno zveni

natanko tako, torej kot neke vrste

filmski fado. In to prav po zaslugi pri-

povedovalčevega otožnega glasu, ki je

slišati kot esenca melanholije.

Dejansko pa ne gre toliko za mela-

nholijo, če ta v minimalni definiciji ne

more preboleti izgube objekta (danes

pa niti v Franciji ne najdete več koga,

ki bi še vedno preboleval polom maj-

ske revolucije '68), kakor za ža l o s t i n ko.

Ali bolje, žalostinko »oddaljenega opa-

zovalca«, ki ob gledanju starih filmskih

posnetkov postane otožen pripovedo-

valec. Najprej ob posnetkih, ki jih je z

amatersko kamero naredila njegova

mama, ko je leta 1966 obiskala Kitaj-

sko. To je bilo tudi prvo leto Maove

kulturne revolucije, za katero pa se –

čeprav je bila vidna povsod na ulicah –

mama ni veliko zmenila, ker so jo bolj

zanimale estetske stvari (tudi v plesu

kitajskih deklic z Maovimi rdečimi

knjižicami v rokah je znala opaziti le

»ubranost njihovega gibanja«). Pripo-

vedovalčev glas pač le opisuje, kar vidi,

a vseeno »dopolni« ali, bolje, kontras-

tira te posnetke s citati Alberta Mora-

vie, ki pa si kitajske kulturne revoluci-

je ni šel ogledat iz estetskih razlogov.

Toda glede na to, da je Maova kul-

turna revolucija odmevala tudi v fran-

coskem študentskem gibanju (ali vsaj

v njegovi politični radikalizaciji), bi

lahko ta »podatek« morda bolje kot ci-

tati Moravie rabil za »montažni rez« k

pariškemu maju 1968. Ali pa tudi ne,

ker se pripovedovalec osredotoči na

vodjo študentskega gibanja Daniela

Cohna - Bendita oziroma na arhivske

posnetke z njim. Prav zanimiv je tisti,

ki nam pojasni, zakaj je sociolog Pierre

Bourdieu pozneje pisal o francoskem

univerzitetnem sistemu kot načinu

» b u ržoazne reprodukcije«. Cohn -

Bendit je med razlogi za št u d e n t s ko

protestno gibanje omenjal prav to, na-

mreč da je francoska univerza nedos-

topna za nižje socialne plasti. Francos-

ki delavci so s stavkami podprli štu -

dentsko gibanje, toda pripovedovalčev

glas raje prikliče arhivske posnetke, ki

pričajo o komunikacijskih kratkih sti-

kih med študenti in delavci, ker da ti v

študentih vidijo svoje bodoče šefe (kar

sicer potrjuje Cohn-Benditovo trditev).

Toda čemu pripovedovalčeva otožnost

v teh trenutkih? Zdi se, da si jo je »zre-

žiral« kar sam, ko si je izbral Cohna -

Bendita tudi za glasnika neuspeha štu -

dentske revolucije. In ko je že bil pri

porazu, se je spomnil še smrti – samo -

morov študentskih revolucionarjev, o

katerih je slišal v filmu Romaina Gou-

pila Umreti pri tridesetih –, ta pa je tudi

»vezni člen« s koncem češke pomladi

in samosežigom Jana Palacha.

V napeti sedanjosti je torej poetič-

na evokacija »žalostnih časov« spo-

dletelih revolucij. A če bi pripovedo-

valčev glas znal malo bolje prisluhniti

paroli »bodimo realisti, zahtevajmo

nemogoče« (v tej paroli je bilo nema-

ra najbolje zajeto jedro maja '68 kot

upora zoper liberalno kapitalistični

sistem), bi lahko svoj otožni ton za-

menjal z bolj »realističnim«.

Glas izbrisanih

Zakaj med drugo svetovno vojno iz

Romunije niso vozili deportacijski vla-

ki z Judi v nemška koncentracijska ta-

b orišča? Ker je bila Romunija na na-

cistični strani, na oblasti pa je imela

fa šistično stranko? Ne, pač pa zato,

ker je – kot pravi Hannah Arendt v

knjigi Eichamann v Jeruzalemu – de -

portacija po romunsko pomenila na-

gnati 5000 Judov v vagone in jih pus-

titi, da se zadušijo, ko vlak cele dneve

vozi po deželi brez »voznega reda«. To

pravi tudi film Ruduja Juda Mrtvi na-

ro d, ki bi Arendtovi lahko pritrdil tudi

v tem, da so bi celo esesovci šo k i ra n i

ob grozotah romunskih pogromov.

Formalno vzeto Mrtvi narod niti ni

»pravi« film, ampak bolj neke vrste

zvočni fotoalbum. Namesto gibljivih

slik imamo namreč niz starih črno-be-

lih fotografij, na zvočni strani pa sliši-

mo glas, ki bere dnevniške zapiske ro-

munskega Juda, zdravnika. Toda med

sliko in glasom je prav osupljivo neu-

jemanje: fotografije kažejo prizore z

romunskega podeželja, tu in tam je

nekaj fotografij ljudi v vojaških uni-

formah, glas pa govori o tem, kako so

v Romuniji že od srede 30. let maltre-

tirali Jude, med vojno pa je to preraslo

v neopisljivo grozljive poboje (samo v

Bukovini so jih pobili 270.000). Izbra-

na filmska forma torej ni noben artis-

tični prijem, saj je bila edino možna:

fotografije (čeprav morda kažejo tudi

ljudi, ki so imeli kaj opraviti z grozovi-

timi pogromi) ne le nadomeščajo ma-

njkajoče »zgodovinske slike« etnoci-

da, marveč dajo bolje slišati glas, ki o

tem priča. Ta glas je sicer utišan, reži-

ser namreč pravi, da je naredil ta film

prav zato, ker se v Romuniji o njenih

pogromih še danes ne govori. ×

Osrednji dnevi 20. festivala

dokumentarnega filma so

se posvetili dvema obdob-

jema zgodovine: drugi sve-

tovni vojni prek romunskih

pobojev Judov ter kitajski

maoistični in francoski re-

voluciji '68.

.....................................................................

T Zdenko Vrdlovec

.....................................................................

Pariz, maj '68: Osvobodite Sorbono buržoazije! F arhiv festivala

Grupa 92 spet v formi FMatev ž Čeb ašek

N a g ra d e

•

Nina Vrhovec, produkcijski stu-

dio Multipraktik

Podoba albuma Matter, album Mrk

•

M at j až Ru št

Koncertna fotografija:

Debeli Precjednik

•

G ašper Uršič iz Studio Kruh

Podoba koncertnega dogodka Jon K

& Illum Sphere All night longgg @
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