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LJUBLJANA – Leto dni mineva, odkar so pre-
miero filma Tu pa tam režiserja Mitje Okorna
zavrteli v kino klubu Vič na mednarodnem fil-
mskem festivalu Liffe. V isti dvorani je bila včeraj

zvečer rojstnodnevna zabava s podelitvijo zlate
role, ugledne nagrade, ki jo podeljujeta Društvo
slovenskih filmskih ustvarjalcev in Kolosej kine-
matografi, ko si film ogleda 25.000 gledalcev. (nr)

Zlata rola za film Tu pa tam

Podelitev nagrade so avtorji in ustvarjalci filma izkoristili tudi za projekcijo filma o
tem, kako so se tri zgube z Okornom na čelu odpravile delat film Tu pa tam.
Dokumentarni film o snemanju celovečerca je režiral Jure Matjažič in mu ne man jka
humorja. Foto: dokumentacija Dnevnika

Promocijska turneja
Jazoo so promocijsko turnejo začeli v soboto v Slovenj
Gradcu, 9. decembra jo nadaljujejo v mariborski Karmi, 10. v
Cmaku v Cerknem, 20. jih pričakujemo v KUD Franceta
Prešerna v Ljubljani. O nadaljnjih koncertnih premikih vas
bodo obveščali prek svoje prenovljene spletne strani www.ja-
zoo.net. Njihova založba v Sloveniji nima uradnega zastopni-
ka, zato lahko njihovo novo ploščo dobite na koncertih, prek
njihove spletne strani ali na www.membranerecords.com.

Ingrid Mager

LJUBLJANA – Deset let klub-
skega preigravanja in popolne-
ga avtorskega angažmaja slo-
venjegraške inštrumentalne
zasedbe Ja zo o je rodilo drugo
CD-ploščo Retro future, te dni
izšlo pri švicarski založbi Mem-
brane Records. Nastala je glas-
bena poslastica, kjer se preple-
tajo rock sedemdesetih, latino-
funk osemdesetih, etno-fusion
devetdesetih ter ambiental
lounge prihodnosti; gre za si-
nergijo povsem akustičnih zvo-
kov, ki so izhodišče njihovega
glasbenega raziskovanja, vse do
nadgradnje z elektroniko in vo-
kalom, ki ga premišljeno od-
merjajo med druge inštrumen-
te. Ustvarili so gosto trendovsko
zvočno podobo, ki se nam ob
poslušanju vedno znova razkri-
va v svoji dodelanosti in ki je
nikakor ne gre preslišati.

Fantje so prve glasbene ko-
rake storili v skupinah Pulsa
T h e a t ro , Xe n o f o b i a , Herald IV…
Danes se dva z glasbo ukvarjata
profesionalno (bobnar je član
orkestra Slovenske filharmoni-
je, klaviaturist ima zasebno
glasbeno šolo) pa tudi drugi v
bendu so z vsem srcem v glasbi.
Svojo prvo ploščo On time iz
leta 2002, izdano pri že omenje-
ni švicarski zložbi, so ponatis-
nili in jo v 8000 izvodih tako
rekoč razprodali. Retro future
sta z nami na pot pospremila
Bogdan Dobnik (kitara) in To-
maž Pačnik (klaviature). V za-
sedbi so še Franci Krevh (bobni
in tolkala), Matjaž Mlakar (so-
pranski in tenorski saksofon) in
David Novak (bas kitara).

Če na prvem albumu še niste
bili povsem slogovno prepoz-
navni, je tokrat glasbeno-dra-
maturški lok bolj suveren. Se
str injata?
Pa č n i k : Zanimivo, če misliš, da
smo se slogovno unesli. Koma-

di na prvi plošči so bili res pre-
cej različni, ampak to vidim kot
prednost in ne kot slabost.
Imam občutek, da smo zdaj
slogovno enako razcepljeni.
Res pa je, da so redko komu
všeč vsi komadi.
Pri izidu zadnje plošče ste sko-
rajda vse postorili sami, od
glasbene in izvršne produkcije
v lastnem studiu do obliko-
vanja naslovnice v stilu sta-
rega gramofona…
Do b n i k : Imel sem idejo, ki sem
jo počasi razvijal, ob tem pa
sem se naučil vsak oblikovalski
korak posebej. CD predstavlja
lesen star gramofon, in ko se
odpre, nanj položiš CD-ploš-
čo… To simbolizira tudi našo
glasbo, ki je mešanica starih in
novodobnih zvokov. Tako zli-
vamo skupaj tudi našo glasbo –
od hipijevske flavte do električ-
nih bobnov. Drugače pa smo
res skoraj vse postorili sami: de-
nar, prislužen s prvo ploščo,
smo vložili v »home-studio« in
v njem posneli vse razen bob-
nov in bas kitare, ker nekaj
opreme še manjka. Sposodili
smo si producente, studio in
mastering, vse drugo je nastalo
z dobro voljo.
Predvsem vi, Tomaž, igrate še z
drugimi glasbeniki.
Pa č n i k : Ja, čeprav je moj pri-
marni bend Jazoo in bi bil rad
najbolj prepoznaven kot njihov
član, občasno sodelujem tudi z
drugimi glasbeniki, na primer s
Šank rockom, Vladom Kresli-
nom... Zanje igram kot profe-
sionalec, ampak priznam, da
mi je bilo zelo lepo in so to
zame super izkušnje! Ob Šank
rocku sem postal bolj suveren,
pri Vladu pa me je presenetilo
to, da je kljub slavi in dolgoletni
prisotnosti na sceni ostal ljud-
ski človek. V tem poslu srečaš
zanimive ljudi, se veliko pogo-
varjaš o glasbi in ohranjaš kon-

takt z odrom, konec koncev pa
se tudi naučiš, kako se zago-
varja in prodaja lastna muzika.
Vedno želim te izkušnje pre-
nesti na Jazoo.
Na obeh vaših ploščah se je
znašlo kar nekaj gostov, ki se
vam večkrat pridružijo tudi na
koncertih. Na prvi plošči je vo-
kal posodila tudi takrat še ne-
poznana Alya, pa tolkalec
Martin Konjajev, flavtistka
Katja Stare Kumar, na obeh
CD-jih sodeluje multiglasbe-
nik Tat Purusha.
Pa č n i k : Radi vidimo, da v naši
glasbi ni samo naših pet in-
štrumentov. Gostje so prilož-
nostni, le Martin je bil nekajkrat
z nami na odru, Katja, drugače
profesorica flavte iz Kranja, pa
postaja čedalje bolj naša. Vo-
kalistko Majo Osrajnik, ki so-
deluje na zadnjem albumu, bo-
mo verjetno še angažirali, več bi
radi tudi trobentača Janija Rep-
nika, pa je popolnoma zaseden
z ansamblom.
Ja, spet ste presenetili z izbo-
rom vokalistke, zato me za-
nima, kje ste jo našli?
Pa č n i k : Pravzaprav je ona našla
nas. Poklicala me je prijateljica
Ajda, naj pričakujem klic pevke,
ki bi zelo rada delala z nami.
Do b n i k : Maja Osrajnik iz Mute
ima specifičen, zelo všečen
glas, smisel za interpretacijo in
je zanimiva kot oseba: je sli-
karka, glasbenica, piše besedi-
la. Drugače igra z basistom
Matjažem Krivicem, tako da je
tudi v jazzovskih vodah. Sode-
luje v treh komadih, drugače pa
naša glasba še vedno ostaja bolj
inštr umentalna.
Projekt Retro future vas je za
leto dni odtrgal od igranja v
živo. Že pogrešate »špile«?
Ob a : Ja, zelo, komaj čakamo!
Imeli smo že predstavitev pred
domačo publiko, v živo z gosti,
videoperformansom, laserji,
plesalko..., koncerti po Sloveniji
pa nas še čakajo.

Jazzo (od leve proti desni): Tomaž Pačnik, David Novak, Matjaž Mlakar, Bogdan Dobnik in
Franci Krevh Foto: dokumentacija Dnevnika

Pestri, vendar zrelejši
Jazoo se s svojo drugo CD-ploščo z naslovom Retro
future odpravljajo na koncertno turnejo

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

St i l n o
ra z n o l i k o s t
razumem kot
prednost in ne
slabost.
................................. .

MARIBOR – Založniška hiša
Maska je v okviru knjižne
zbirke Mediakcije izdala novo
knjigo z naslovom Monopoli –
Družabna igra trgovanja z
mediji avtorjev Sandre Bašič
Hr vatin in Lenarta J. Ku-
čiča.

Avtorja v knjigi med dru-
gim ugotavljata, da se je
Slovenija deset let ukvarjala s
privatizacijo, omejevanjem
lastniških deležev v medijih
in z dvema medijskima za-
konoma zato, da se bo na
koncu soočila s točno tistimi
posledicami, ki jih je hotela
na začetku devetdesetih let
preprečiti. Na osnovi lastniš-
kih povezav v medijih avtorja
ugotavljata popolno mono-
medijsko koncentracijo tako
na trgu splošnoinformativ-
nih dnevnikov kot tudi na
radijskem in televizijskem tr-
gu.

Vprašanje, komu danes od-
govarjajo mediji in politiki, je
povezano z vprašanjem, či-
gavi interesi so pomembnejši
– interesi kapitala oziroma
korporacij ali interesi drža-
vljanov. Najnovejše zahteve
politikov v Sloveniji po li-
beralizaciji obstoječih lastniš-
kih deležev na medijskem po-
dročju kažejo, da so interesi
kapitala pred interesi drža-
vljanov. Medijsko raziskova-
nje v Sloveniji namreč vse do
danes ostaja netransparen-
tno, poleg tega pa tudi raz-
kritje formalnega lastništva še
ne ponuja odgovora na vpra-
šanje, kdo je dejanski las-
tnik.

Knjiga Monopoli poleg slo-
venskega medijskega prostora
obravnava tudi širši evropski
in svetovni prostor medijev,
medijske politike ter zako-
nodaje. Podrobneje obravna-
va področje medijske kon-

centracije, težave evropske
medijske politike, medijske
mogotce in njihovo lastnino, s
poudarkom na razmerah v
Franciji, Nemčiji, Italiji ter
Murdochovem imperiju v Av-
straliji, Angliji in ZDA. (nr)

Državljanom ali kapitalu?

Utegne se nam zgoditi, da si bo skupina desetih lastnikov in petih najvplivnej š i h
nadzornikov med seboj razdelila medijska posestva ter popolnoma zavladala na
igralni plošči. Konec igre bo po vsej verjetnosti pomenil prodajo pridobljenih
lastniških deležev tujcem.

................................. .
Lastniške
povezave v
medijih govorijo o
popolni
monomedijski
koncentraciji tako
na trgu
infor mativnih
dnevnikov kot tudi
na radijskem in
televizijskem trgu.
................................. .


