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intervju / The Tiger Lillies

Nismo sužnji tradicije

B

ritanska skupina The Tiger

Lillies ne pozna samocen-

zure, za njih ni tabujev. O

svetu, pred katerim si mno-

gi zatiskajo oči, spregovori-

jo brez vsakršnih olepšav, z

ojačano mero črnega humorja.

Njihova alternativna oblika kabareta

je namreč prepolna nebodijihtreba,

od prostitutk, gangsterjev, uličnih

postopačev do raznoraznih prepro-

dajalcev, ki jih je sogovornik Martyn

Jacques dnevno srečeval med biva-

njem v Sohu. Podobne tipe je spoz-

nal tudi v Pragi v začetku devetdese-

tih, o čemer pripoveduje aktualni

dame Piaf in Edgar Allan Poe's Haun-

ted Palace. V obeh primerih so pesmi

povezane z njunim življenjem ali s

pesmimi, pod katere sta se vsak na

svoj način podpisala.

Tudi njun socialni krog vam je

zagotovo blizu, saj ste dolga leta

živeli v Sohu, nad bordelom. Semkaj

sodita tudi nadaljevanji Love for Sale

– A Hymn to Heroin in A Cold Night in

S oho. Besedila so neposredna in

surova, kot je bilo tamkajšnje

življenje, pa tudi nostalgična.

Ne morem se otresti ne enega ne

drugega. Če bi poskušal, potem pes-

mi ne bi bile več iskrene, temveč

zgolj suhoparni, turistični opisi nek-

daj vsakodnevnega življenja v tej

mestni četrti. Samocenzure ne poz-

prodajalcev drog do gangsterjev,

sem osebno poznal in jih še poz-

nam, če so se izvlekli.

O Sohu govorite v pretekliku. Ko sem

pred dvema letoma govoril z Marcom

Almondom, mi je tudi dejal, da Soho

ni več to, kar je bil nekoč, da je celo

član gibanja Rešite naš Soho, ki se

aktivno zavzema za povrnitev četrti

v nekdanje stanje.

Četrt je povsem izgubila svoj zna-

čaj, kar zaboli me, ko se spomnim,

kako živ in resničen je bil nekoč

njen utrip. Če si na ulici srečal ne-

koga lepo oblečenega in s kravato,

si vedel, da se je izgubil. Kar naen-

krat pa so bile ulice prepolne teh ja-

pijev, ki so vpadli v Soho, začeli ku-

povati in prodajati stanovanja. Sce-

na se je povsem izrodila, usluge in

stvari so se podražile in četrt je iz-

gubila svojo patino. Postala je samo

ena med enakimi v Londonu. Ne gre

samo za Soho, tudi Peckham in Bri-

xton sta že izgubila svoj nekdanji

sloves. Gibanja ne poznam, ker že

nekaj časa živim v Berlinu, torej

sem tudi jaz na neki način izdal

svojo mestno četrt, ga pa podpiram.

Morda pa se nekoč znova samo v

copatih sprehodim do priljubljene-

ga kluba Piano bar, kamor sem red-

no zahajal in užival v predstavah

drag queen umetnikov.

Znani ste tudi po tem, da ste

predelali ali priredili klasična dela,

kot so Hamlet, Woyzeck in Pesem

starega mornarja. Ali so se na vas

kdaj spravili literarni čistuni z

o btožbami, da ste oskrunili klasično

b esedilo?

V tem trenutku ne pomnim, da bi se

kdaj kdo izrecno pritoževal, in tudi

če bi se, bi ga mirno prezrli. The Ti-

ger Lillies ne želimo kakorkoli ško -

dovati velikim besedilom, vendar jih

vedno prilagodimo oziroma postavi-

mo na svoj teren. To od nas pričaku-

jejo tudi poslušalci, ki se zavedajo,

da bodo dobili Hamleta in Starega

mornarja na varietejski način. Ne že-

limo biti neka oblika »cover« skupi-

ne niti sužnji tradicionalnega načina

interpretacije. Eno izmed temeljnih

vodil je, da nismo dolgočasni, da

vsemu podamo svoje videnje.

Idej vam vsekakor ne zmanjka, lahko

bi celo rekli, da dobesedno bruhajo

iz vas. Če je verjeti (pre)štetju na

spletu, ste samo v zadnji petletki

realizirali deset različnih projektov.

Od kod ta ploden navdih?

Pesmi je v tem obdobju nastalo še

precej več; nekaterih nisem nikoli

uporabil, nekaj pa sem jih napisal po

naročilu. Nikoli nisem imel težav s

skladanjem. Usedem se za klavir,

igram in pojem. Ko mi neka pesem,

melodija zares ugaja, se osredotočim

nanjo, jo poskušam razviti in do ne-

ke mere dokončati, ko jo naslednjič

vzamem v roke, jo samo še izpilim in

p ovežem v projekt. Prava finalizacija

torej sledi pozneje, vendar se tu že

sestavi in oblikuje njena vsebinska

narava. Zgodilo se je že, da sem v

enem popoldnevu zložil pet pesmi,

potem pa še dve po večerji. Ko mi

steče, se enostavno ne zaustavim. ×

15. animateka

Svet mladih

a n i m ato r j ev

Skozi retrospektivo animiranih fil-

m ov Luce Tóth, kot sta The Age of

Curious (Radovedna leta) in Same old,

same old … (Vedno eno in isto), nemu-

doma opazimo njen značilni, simbo-

lični in hkrati bizarni vizualni slog.

Njeni filmi drug za drugim nizajo za-

tohle svetove, v katerih so ploska,

enobarvna telesa čudno popačena na

ključnih mestih: na stegnih, ki posta-

nejo gorjačasta, očeh, ki se zmanjšajo

na velikost prašičjih, ženskih prsih,

ki prevzamejo vlogo sprednjih šap ali

rok, ki so smešno zakrnele, in

ogromnih, boleče očitnih spolovilih.

Ljudje postajajo živalski in živali ne-

navadno človeške. Neprijetni deli so-

dobne evropske družbe, še posebno

njenih najbolj tradicionalnih delov,

kamor spada tudi Madžarska, začne-

jo zares bosti v oči šele tedaj, ko se v

animiranih filmih Luce Tóth mani-

festirajo na telesih in privzamejo v

oči vpijoče izkrivljene oblike.

Film, s katerim je režiserka postala

tudi mednarodno prepoznavna, ko

so ga pred dvema letoma predstavili

na tednu kritike v Cannesu Sup erbia,

slika izmišljen, skorajda mitološki

svet, v katerem žensko in moško ple-

me živita ločeno. Ženske nastopajo v

tradicionalno moških vlogah, names-

to rok uporabljajo povečane prsi,

moški pa so bolj zadržani in otroke

rojevajo skozi penis. Skupaj z ab-

straktno, deloma eksperimentalno

animacijo edinstveno ozračje filma

soustvarja tudi nenavadno oblikova-

ni zvok. Spol v filmu Luce Tóth nas-

topi v vlogi sile, ki bistveno soobliku-

je današnjo družbo; ločeni plemeni

moških in žensk v Sup erbii sta pred

neizogibnost družbenih sprememb

postavljeni šele, ko njihove navade

spodnese prvi enakopravni par v

njihovi zgodovini.

Švicar Michael Frei pa je navdušil

z interaktivno animacijo, v kateri se

poenostavljene človeške figure odzi-

vajo na pritisk prsta. Združeva n j e

animiranega filma in interaktivne

platforme zanj pravzaprav ni nenava-

dno, saj je hkrati s svojim mednarod-

no priznanim filmom Plug & Play us -

tvaril tudi igrico za mobilne telefone.

Dvojna zasnova njegovih del še zda-

leč ni naključna: tako kot pogosto sli-

šimo, da nas sodobna tehnologija

razdvaja in odtujuje, tudi Freievi fil-

mi odražajo družbo, ki ima težave s

povezovanjem – ironično tudi zato,

ker ima težave z odklapljanjem. Tudi

v njegovih filmih človeška telesa sko-

zi abstrakten humor postanejo vi-

zualna metafora za sodobno človeško

– ali družbeno – stanje. Nekateri ima-

jo namesto glave vtičnice, drugi vti-

če, njihova telesa delujejo funkciona-

listično, a so popolnoma brezoblična

in nekam nefunkcionalna. Izražajo se

izključno s kratkimi frazami, kot sta

»da« in »ne«, s ponavljajočimi se pri-

tiski na stikalo za luč, deformacije pa

jim preprečujejo, da bi kar koli dose-

gla in ne zgolj delovala.

Junaki obeh avtorjev delujejo hkra-

ti bizarno, komično in tragično. V

njunih filmih ni prikupnih zapletov,

klasične poetike, niti razkošnih, za-

pletenih vizualnih podrobnosti, saj je

pozornost povsem drugje. Ustvarjal-

ni izraz današnje generacije mladih

odraslih, ki so, tudi kot animatorji,

vpeti v drugačno, veliko bolj brezi-

zhodno dejanskost kot generacije

pred njimi, je zelo drugačen. Že od

o t ro ških let so se tudi učili izražati

nekoliko odmaknjeno, z določeno

mero ironije, ki le na videz zakriva

globoko pereče težave, ki pestijo da-

našnjo družbo. ×

Na letošnjem 15. mednarod-

nem festivalu animiranega

filma Animateka so bili med

n a j za n i m i ve j šimi znova izbo-

ri filmov in retrospektive čla-

nov mednarodne žirije. Med

njimi sta tudi Luca Tóth, sa-

mosvoj glas madžar skega

animiranega filma, in mladi

animator, Švicar Michael Frei,

ki je navdušil z interaktivno

a n i m a c i j o.

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

TGregor Bauman

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

projekt Devil's Fairground, s katerim

se bodo v ponedeljek predstavili v

Kinu Šiška .

V skoraj tridesetletni karieri ste

The Tiger Lillies obdelali veliko

različnih karakterjev, predvsem tistih

z družbenega roba. Kako izberete,

kdo, kateri lik ali motiv bo vodilni

pri naslednjem projektu?

Zanašam se izključno na občutek,

koga bi znal ubesediti za potrebe

teatra oziroma kabareta. Tako izbe-

rem tudi osrednjo temo, ki jo potem

ra z širim, vendar ne preveč, da poslu-

šalci ne bi izgubili prave osredotoče-

nosti. Veliko raje se namreč ukvar-

jam z nadgrajevanjem izvorne tema-

tike kot nepotrebnim širjenjem ali

prepletanjem osnovnega motiva z

drugimi. Zadnjih deset let so vsi naši

albumi vezani izključno na kabaret.

Največkrat je šlo za gledališke do-

godke, nekaj je tudi videov. Najprej

nastanejo besedila, ki jih potem

uglasbimo v luči izbranega karakter-

ja. Tipična primera sta projekta Ma -

nam, ali sem neposreden ali sem

tiho. Svoja dvajseta sem preživel v

Sohu in bilo je čudovito in nevarno

hkrati. Soho me je naučil preži ve t i ,

njegove ulice so moja najboljša šola

in inspiracija. Ti liki so mi precej bli-

že od tistih, ki jih srečujem danes.

Projekt o življenju Edith Piaf, pod-

naslovljen Songs From the Gutter

(Pesmi iz odtoka), je neposredno ve-

zan na moje izkušnje v Sohu. Edith

Piaf je v Parizu živela življenje na na-

čin, kot so ga mnoge ženske ži ve l e

tu; če tega ne bi videl, neposredno

izkusil, bi lahko nekaj zložil samo na

podlagi prebranega v biografijah.

Ali je potem do umora prostitutke

na hladno noč v Sohu zares prišl o?

Res, gre za resnično osebo z ime-

nom, priimkom in obrazom, ki sem

ga vsakodnevno srečeval na poti

domov ali zdoma. Njen rajon je bil

namreč na vogalu moje ulice Ru-

pert Street. Pesem dejansko opeva

njen umor, ki me je zelo pretresel.

Veliko ljudi, ki jih opevam, od pre-

Tiger Lilies se bodo s projektom Devil's Fairground v ponedeljek predstavili v

Kinu Šiška. F arhiv Kina Šiška

Vedno eno in isto – v njem nemudoma opazimo značilni, simbolični in hkrati

bizarni vizualni slog Luce Tóth. F arhiv Animateke

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

T Tina Poglajen

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

Švicar Michael Frei je navdušil z interaktivno animacijo, v kateri se

poenostavljene človeške figure odzivajo na pritisk prsta.F arhiv Animateke

The Tiger Lillies ne želimo

kakorkoli škodovati velikim

besedilom, vendar jih vedno

prilagodimo oziroma

postavimo na svoj teren.

To od nas pričakujejo

tudi poslušalci .


