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CYMK st ra n 25

intervju / Steven Brown, saksofonist

Kult z imenom Tuxedomoon

L

e dober teden po projekciji

dokumentarnega filma Blue

Velvet Revisited v Slovenski

kinoteki so streljaj od naših

meja, v Trstu, nastopili eni

od tvorcev te filmske glasbe

– Tuxedomo on. Skupino sta ustano-

vila klaviaturist in saksofonist Ste -

ven Brown ter violinist Blaine Rei-

n i n ge r leta 1977 v San Franciscu. Že

prvi album Ha l f-Mu te jim je zagotovil

kultni status, na njem so Tuxedo-

moon razgrnili pahljačo mnogoterih

pristopov, ki so jih kasneje le še raz-

vijali predvsem v scensko glasbo. Po

selitvi v Evropo so se ustvarjalno še

bolj razplamteli, zamajale pa so jih

stalne spremembe v zasedbi in naza-

dnje še razselitev na vse konce sveta.

Zame je težko objektivno

gledati nazaj in oceniti naše

delo. Na nekaj tega sem

zagotovo ponosen, čeprav

lastno glasbo izjemno težko

p oslušam. Raje ustvarjam

nove stvari.

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

T Janez Golič

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

Skupina Tuxedomoon, skrajno levo stoji Steven Brown, na trenutni evropski turneji v celoti preigrava pesmi s svojega

prvega albuma Half-Mute. F arhiv skupine

To je njihovo dejavnost zavrlo, ni pa

je ustavilo. Na sedanji evropski tur-

neji v celoti preigravajo prav pesmi s

prvega albuma Half-Mute.

Naj začnem z najbolj logičnim

v p rašanjem, zakaj Half-Mute?

To je predlagal naš promotor iz Brus-

lja pred tremi, štirimi leti. Vprašal

nas je, ali bi odigrali celoten album

Half-Mute v živo, v bruseljskem gle-

dališču. Spogledali smo se in rekli,

zakaj ne. No, kasneje se je premislil

in koncert je odpadel, mi pa smo

imeli program že pripravljen. Zato

smo vseeno izpeljali tovrstno turne-

jo. Najprej smo bili skeptični, a izka-

zalo se je, da obstaja veliko zanima-

nje za ta projekt.

Začeli ste konec 70. let v San

Franciscu, nekje v obdobju, ko je

na zahodno obalo ZDA pljusknil pank.

Je bil to pravi čas za Tuxedomoon?

Tuxedomoon nismo bili ravno pank

skupina. Treba pa je poudariti, da je

še pred pankom, kot ga poznamo,

obstajala težnja po nečem drugač-

nem. Bili smo že močno naveličani

Eltona Johna, Roda Stewarta in po-

dobnih in želeli smo nekaj novega.

V San Franciscu se je takrat pojavilo

mnogo glasbenikov, ki so počeli ču-

daške stvari, tolkalec Z'EV, na pri-

mo v Los Angeles, naprej v New York

in nazadnje smo odleteli v Evropo.

Dokaj naivno. Nismo imeli nobenega

načrta, le pripravili smo kovčke in

o dšli za vedno. Noro. Nikogar nismo

poznali. Najprej smo v Londonu pos-

neli album D esire, potem smo šli na

evropsko turnejo z Joy Division. Z

njimi bi morali igrati tudi po Združe-

zadnjih deset let enkrat na mesec

obiskujem predavanja o kompoziciji.

Na teh predavanjih poslušam o moj-

ih herojih, kako skladajo: Ligeti, Mes-

siaen, Penderecki, Bartok. Osupljiva

so vsa ta različna orodja, ki jih upo-

rabljajo pri ustvarjanju glasbe. Mis-

lim, da se ravno na plošči Monte Al-

b an slišijo nekateri ti postopki. Nekaj

tega je uporabljal že Bach in zanimi-

vo je, da podobne postopke upora-

bljajo moderni skladatelji. Bistveno

je, da odmisliš lastni ego, John Cage

je na primer metal kocke.

In kako takole, po skoraj 40 letih,

gledate na zapuščino skupine?

Zame je težko objektivno gledati na-

zaj in oceniti naše delo. Na nekaj te-

ga sem zagotovo ponosen, čeprav

lastno glasbo izjemno težko poslu-

šam. Raje ustvarjam nove stvari.

Najbolj me veseli, če ustvarim nekaj,

kar me povezuje z drugimi ljudmi.

Nekaj, v kar verjamem tudi sam. Za-

dovoljen sem, ko vidim, da tudi dru-

gi čutijo isto. V zadnjih šestih letih

je moj glavni projekt kvintet E n s a m-

ble Kafka. To ni lahka glasba. Ven-

darle je presenetljivo, da imajo pos-

lušalci radi nore stvari. Seveda ne

polnimo stadionov, ampak vedno se

najdejo ljudje, ki spoštujejo, kar

počnemo, in to me veseli. ×

mer, v New Yorku sta bila Suicide …

Vsi smo izvajali eksperimentalno,

divjo glasbo in poslušalci so nas

imeli radi. Pank je na žalost postal

neke vrste dogma. Niso nas marali,

ker to ni bil pravi pank, kar je verjet-

no neizogibno. Smo pa izkoristili to

okno, ki se je pojavilo s pankom, ta

zadnji izhod. Izkoristili smo pravi

trenutek in čas.

Po nekaj letih ste se preselili

v Evropo. Ste želeli biti bližje

evropskim kulturnim vplivom,

ki so se tudi pokazali v vaši glasbi?

Ne bi rekel, da je šlo za to. Kulturne

vplive lahko sprejemaš tudi na dalja-

vo. Veste, San Francisco je zelo maj-

hno mesto. Po letu ali dveh igranja

smo se začeli spraševati, kaj naj nare-

dimo, želeli smo se spreminjati, na-

predovati. Rekli smo si, v redu, gre-

ko bivamo, vadimo. Večinoma je to v

Bruslju, tam je naša baza, ali v Ate-

nah. Zadnji redni album je še vedno

Vapour Trails, objavljen pred skoraj

desetimi leti. Vmes sta izšla le dva al-

buma s scensko glasbo; lani ta z glas-

bo za dokumentarni film o snemanju

filma Blue Velvet. Režiser Peter

Braatz je želel za filmsko glasbo an-

gleški duo Cult With No Name. Jon in

Erik sta naša stara, dobra prijatelja.

Peter je prosil njiju, onadva pa sta

prosila nas, da se pridruži m o.

Bral sem, da ste z Blainom

skupni album Monte Alban

pripravili v le nekaj dneh.

No, bilo je skoraj mesec dni. Na splo-

šno začnemo z improvizacijo, na

koncu nastane skladba. Vsaj v glasbi

Tuxedomoon je zelo malo improvi-

zacije. V Oaxaci v Mehiki, kjer živim,

nih državah, a je njihov pevec nekaj

dni prej naredil samomor.

Sedaj je vaš p oložaj povsem

drugačen. Razseljeni ste po vsem

svetu, kako skupina sploh deluje?

Si pošiljate osnutke prek spleta?

V Rotterdamu smo živeli v isti hiši,

sedaj smo razseljeni po štirih celi-

nah. Na daljavo običajno ne deluje-

mo, vsi moramo biti fizično na enem

mestu. Odvisno od okoliščin, kje lah-

32. festival lgbt-filma

Premalo filmske inovativnosti

Ljubljanski oziroma najstarejši festi-

val gejevskega in lezbičnega filma v

Evropi je letos pomladil svojo ekipo, a

ob držal vznemirljiv filmski program.

Ta se tudi letos ne oklepa mainstrea-

movskih LGBT-filmov, temveč v pro-

gramu predstavlja tudi (še bolj) mar-

ginalizirane tematike, denimo sek-

sualno življenje parov v zrelih letih ali

hendikepiranih oseb. Programsko us-

meritev festivala tudi v tem smislu le-

tos zaznamuje še posebno ostra poli-

tična drža.

Morda je bil med še najbolj konven-

cionalnimi letos otvoritveni film,

ameriška komična drama B abica, v

kateri nastopita Lily Tomlin in M a r-

cia Gay Hayden. Elle Reid, zdaj babi-

ca, ki je bila v sedemdesetih aktivis-

tična feministka, si za vzornice je-

mlje Betty Friedan, Simone de Beau-

voir in Germaine Greer ter ob vsaki

priložnosti bojevito zagovarja pravi-

co do splava, svobodne seksualnosti

in spolne usmeritve, danes deluje kot

spomin iz preteklosti. Ob političnem

in literarnem udejstvovanju pogosto

pozabi na ljudi, ki jo obdajajo, še na

svojo partnerico – in ko se z njo razi-

de, se na vratih znajde njena vnuki-

nja Sage, ki nujno potrebuje 600 do-

larjev za splav; da jih Elle nima, se iz-

ka že za odličen uvod v njuno komič-

no odisejado.

Po eni strani Babica krasno predstavi

protislovja današnjega časa: že n s ke

naj bi bile končno emancipirane in

naj bi živele lažje kot v sedemdesetih,

a jim hkrati pravice, za katere so se

borile aktivistke in aktivisti feminiz-

ma drugega vala, pogosto niso pov-

sem jasne, kaj šele samoumevne. Ko

Elle uvidi, da njena vnukinja o dostop-

nosti varnega splava, o moški soodgo-

vornosti za spočetje in o podobnem

nima mnenja, se ne vpraša, »za kaj so

se borile«, a zgolj zato, ker bi bilo

v p ra šanje nesmiselno. Na presečišču

ostankov tradicionalizmov, konserva-

tivizmov in neoliberalne repatriarha-

lizacije se je za vse treba boriti nepre-

nehoma, četudi se zdi, da se že n s ke,

odrasle v novem tisočletju 

– č e p rav

jih ta vprašanja (vsaj, denimo, repro-

duktivna) osebno neprimerno bolj za-

devajo – zanje ne znajo boriti tako

ognjevito. Po drugi strani film občas-

no postane skoraj didaktičen; četudi

je Elle verjetno ena izmed najbolj

učinkovitih in zabavnih antijunakinj

na filmskem platnu, je še bolj  kot to

idealizirano orodje političnega ko-

mentarja – vendar ta na koncu niti ne

zadeva toliko nje kot lezbijke in femi-

nistke zrelih let, ampak predvsem te-

žave mlade heteroseksualne bele

Američanke s premožno materjo.

Film povsem drugačne vrste je M a p-

plethorpe: Poglejte slike, dokumen-

tarni portret enega največjih ameriš-

kih fotografov vseh časov, Roberta

Mapplethorpa, in njegovega umet-

niškega ustvarjanja, ki je še po nje-

govi smrti razburjalo obiskovalce ga-

lerij in je bilo celo povod za sodni

proces in burno javno razpravo o od-

nosu med umetnostjo in »javno mo-

ralo«. Film je kronološki pregled

Mapplethorpovega življenja in dela,

njegovih odnosov z družino, prijatelj-

ico in ljubimko Patti Smith ter nešt e-

timi ljubimci: manekeni, umetnostni-

mi meceni, kritiki, naključnimi lju-

bimci za eno noč in drugimi moškimi ,

ki jih je fotografiral.

Poglejte slike je fascinanten film, ker

sta fascinantna predvsem njegov pro-

tagonist in njegova fotografija: hkrati

rahločutna in brezobzirna, banalna in

umetniška ter globoko osebna in es-

tetizirana. Je odlična priložnost za ce-

lovit uvid v umetnikovo življenje in

delo, ki pri njem nikdar nista bila za-

res ločena, in zna njegove največje in

najbolj znane fotografije gledalcem in

gledalkam predstaviti v vsej njihovi

zgodovinski silovitosti.

A hkrati umetniška vrednost filma

Poglejte slike ostaja pri Mapplethor-

povem ustvarjanju; kot film ostaja pri

konvencionalnih, danes že nekoliko

klišejskih in zastarelih orodjih »doku-

mentarnega filma« (ki kot rigidna

zvrst tako in tako ne obstaja več), kot

so t. i. govoreče glave in podobno, ne

premore pa niti kančka inovativnosti,

ki jo je izkazal človek, s katerim se

ukvarja. In čeprav film na vse to –

verjetno nehote – namigne že z naslo-

vom, namreč »Poglejte slike«, bi zlah-

ka zatrdili, da si tako edinstven vi-

zualni umetnik, kakršen je bil Map-

plethorpe, zasluži tudi bolj edinstve-

no filmsko obravnavo.×

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