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Za organizacijo tokratne Defonije v

Klubu Gromka je poskrbelo več doma-

čih organizacij, ki se načeloma ukvar-

jajo z improvizirano glasbo, a jih ra-

zlični pristopi in tradicije mnogokrat

vlečejo v ločene koncertne ali delav-

niške dejavnosti. Morda je tudi zaradi

tega tokratni dogodek doživel dober

odziv bolj raznolike publike, kot jo si-

cer vidimo na nekaterih defonijskih

dogodkih. Ime Nuclear Dream Wea-

vers Compound je aluzija na neki sta-

re j ši projekt newyorške jazzovske,

bluesovske in avantgardne pevke in

vokalistke stare šole Linde Sharrock,

ki pa s starejšim triom nima opazne

povezave. Oktet je prej eden od rezul-

tih posvetil angažiranim samostojnim

projektom z močnim hrupnim ter me-

talskim ozadjem, a je pred tem veljal

za enega bolj glasnih saksofonistov

na mladi domači sceni. Tako se mu ni

bilo težko povezati z dolgoletnim Lin-

dinim sodelavcem, saksofonistom M a-

riem Rechternom, ki je sicer energič-

no igro razvijal z menjavami inštr u-

mentov in premiki v prostoru, še bolj

pa v očitnem prehajanju od kolektiv-

ne igre k že skoraj intimni in pozorni

komunikaciji, ki jo je v zadnjem delu

nastopa namenil prav vsakemu članu

in članici kolektiva posebej. Linda

Sharrock, katere zadnje desetletje de-

lovanja je zaznamovala kap, po kateri

je njeno petje omejeno predvsem na

monotone in razpotegnjene tone, se je

na drugi strani v tišjih in bolj razdro-

bljenih delih igre umaknila, značilno

poigravanje z različnimi intenzivnos-

tmi njenega okrnjenega vokala pa je

zato zvenelo predvsem kot nekakšno

pritegovanje skupinskim delom nas-

topa. Kot bi se zavestno umikala pred

dodatnim izpostavljanjem.

Koncert je tako minil v intenzivni

skupinski igri, znotraj katere pa se je

sčasoma pokazala mnoštvenost gla-

sov, ki zlahka uhaja utopitvi v kolek-

tivnem ter vztraja v izmuzljivem

vmesnem območju. Nekoliko slabše jo

je odnesel del publike na odru, ki je za-

radi prostorske razporeditve z ben-

dom sredi prostora prejela nekoliko

zamazano zvočno podobo.

Še eno priložnostno združevanje ra-

zličnih sil z zelo drugačnim rezultatom

je dal koncert v nedavno odprtem pro-

storu Osmo/za v stolpnici na Bavar-

skem dvoru, kjer je dan pozneje nasto-

pil neki drugi del domače novojazzov-

ske scene. Container Doxa je idejni

projekt Dreja Hočevarja, ki je svoj za-

gon doživel na ljubljanskem jazzov-

skem festivalu, nadaljevanje pa te dni

z bolj intenzivnim nastopanjem in sne-

manjem. Četverica z dodatnim vizual-

nim elementom, ki želi in uspe biti ena-

kovredni del nastopa, se poigrava z or-

ganskim ustvarjanjem elektronske

glasbe, kar ob prepletanju ritma, ki ga

mestoma poudari Dre z enakomernimi

udarci po električnem basu, in ambien-

talnih ali skoraj živalskih zvokov elek-

trične kitare in saksofona snuje neko

lastno vmesnost, saj je rezultat obe-

nem daleč od presenečenj glasbene

improvizacije, a se tudi zlobno izmika

goli reprodukciji in monotoniji plesnih

ritmov. S tem pa poseže na hibridno

glasbeno področje za neko manj tradi-

cionalno klubsko rabo. Zanimivo bo

opazovati, ali bo projekt uspel razviti

t ra j n e j šo lastno govorico ali pa bo v

svojem samosvojem poizkusu ostal ek-

speriment kratkotrajnega značaja. ×

intervju / Rok Biček, filmski režiser

Če bi bili odkriti drug z drugim,

bi bila vsa družba na boljšem
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F

ilmski režiser Rok Biček je

prvo senzacijo v slovenskem

filmskem prostoru povzročil

že s celovečernim prvencem

Razredni sovražnik, ki so ga

mnogi nemudoma označili za

najb oljši poosamosvojitveni slovenski

film. Še pred tem, med študijem fil-

mske režije na AGRFT, je Biček začel

delo pri dokumentarnem projektu o

družini Rajk iz okolice Novega mesta.

Sprva jih je obiskal zaradi Mitje Rajka,

saj ga je še iz gimnazijskih časov zani-

mala družbena integracija otrok z do-

wnovim sindromom, a je pozornost

kmalu usmeril na Mateja Rajka – fan -

ta, ki je odraščal v družini, v kateri

imajo posebne potrebe vsi razen njega

– in ga nato spremljal celo desetletje.

Film Družina, ki ga je Biček dokon-

čal lani, je v tujini že doživel ogro-

men uspeh, tudi pri nas je bil eden

najdlje in najtežje pričakovanih (do-

kumentarnih) filmov. Z režiserjem

smo se pogovarjali pred kinemato-

grafsko premiero.

D ru žina je bila najprej zamišljena kot

drugačen film, ki bi bil v svojem

pristopu veliko bolj sociološki. Ste v

desetletju, ki ste ga preživeli skupaj z

d ru žino iz delavskega razreda, ki

vključuje tudi ljudi s posebnimi

potrebami, začeli drugače razmišl j at i

o tem, koliko okoliščine odraščanja in

vzgoje usodno določajo

Va š film je slogovno videti kot

observacijski dokumentarni film,

vendar naj bi se pri takšnem

dokumentarizmu filmar v dogajanje

pred kamero čim manj vpletal, bil naj

bi čim bolj nemoteč in neopazen, da

bi tako lahko prišel do nekakšne

»resnice« … Va š pristop je bil

d ru ga č e n .

Do vsakodnevnih vprašanj in težav

sem moral zavzemati jasna stališča,

četudi bi ta lahko končala naše prija-

teljstvo in s tem ogrozila snemanje.

Tvegal sem, da bi lahko kljub letom

dela imel le za vedno nedokončan

film. Ker pa sem jasno povedal svoje

mnenje, smo sklenili pristno prijatelj-

mogoče posneti z ekipo. Vsakič so me

zavrnili in mi takšno snemanje pre-

povedali. Prosil sem jih, da bi se lah-

ko odpovedal ekipi, traku in snemal-

nim dnem, ki bi jih namesto mene

lahko izkoristil kakšen moj sošo l ec ,

pa nič. Nisem se dal in sem začel sne-

mati sam, na digitalno kamero, ven-

dar tega nisem povedal. Ekipo sem

na prvi bencinski črpalki peljal na ka-

vo in jim vse razložil. Vseeno smo na-

to en prizor posneli skupaj – šli smo

na Matejevo osnovno šolo, in to rav-

no na dan, ko je popravljal nezados-

tno oceno pri fiziki. Ker ga je snemala

filmska ekipa, je seveda oceno popra-

vil, saj učiteljica ni hotela, da bi bila v

filmu videti prestroga. Poleg tega mu

je mikroman, ki je stal za učiteljico,

prišepetaval pravilne odgovore.

Kako pa se je to končalo za vas?

Profesorji tega niso vedeli do konca iz-

pita. Mentor mi je po ogledu grobe

montažne različice rekel, da je to, kar

imam, dobro, da bom izpit naredil in

da lahko naredim takšen film, kot ho-

čem. Mlajši kolegi so mi pozneje pove-

dali, da so drugi profesorji na predava-

njih moj film dajali za primer, kako naj

filmov ne delajo. To jemljem kot kom-

pliment, ker se z načinom dela tam –

kot še veliko ljudi – nisem strinjal.

Kaj se vam glede na rigidnost študija ,

ki jo opisujete, zdi poglavitna težav a

akademije kot institucije?

Ne sprašujejo se o tem, kakšno zgod-

bo dela posamezen študent in kdo je.

Vsi filmi so isti, vsi študentje so isti.

čas, le da sem na družinske piknike s

seboj prinesel kamero. Kamero sem

imel vedno v rokah, vendar večinoma

ni tekla. Hotel sem, da ne bi občutili

razlike med trenutki, ko sem snemal

in ko nisem – če bi kamero v roke pri-

jel le ob bistvenih trenutkih, bi se ob-

našali drugače. Tako pa smo pili kavo,

se pogovarjali o vseh mogočih stvareh,

sekali drva, lupili krompir… Da bi lah-

ko bil tam in vmes kaj posnel, sem

moral z njimi ži ve t i .

Profesorji so na predavanjih

moj film dajali št udentom

za primer, kako naj filmov

ne delajo. To jemljem kot

kompliment .

posameznikovo življenje – morda bolj

kot odločitve, ki jih sprejme sam?

Pravzaprav se mi je potrdilo tisto, kar

sem vedel že prej. Otroci z downovim

sindromom in druge skupine s po-

sebnimi potrebami so se mi namreč

zdeli zelo izolirani. Družba jih iz na-

šega vidnega polja preprosto umakne

in poskuša narediti čim manj moteče.

Vtaknejo jih v rezervate: varstve-

no-delovne centre, šole za otroke s

posebnimi potrebami. Sploh nimamo

občutka, koliko jih je. Jaz sem zanje

vedel, pa sem bil ob prvem obisku šo-

le vseeno šokiran. Ti ljudje so bili

moji vrstniki, a jih nisem videval nik-

jer, ker so jih odstranili iz družb e.

V desetletju ste član njihove družine

postali tudi sami – kako je videti

snemanje takšnega filma?

Nisem imel občutka, da snemam film:

nič ni spominjalo na klasično snemal-

no prizorišče, z njimi sem preži vl j a l

stvo. Tudi če se kdo s teboj kdaj ne

strinja, razume tvoje stališče. Prven-

stveno sem bil torej njihov prijatelj in

družinski član, kamera in režija sta

bili šele drugotnega pomena.

K ršili niste zgolj »pravil«

observacijskega dokumentarnega filma,

temveč tudi pravila akademije, kjer ste

študirali v začetku snemanja Družine .

Bi lahko kaj več povedali o tem?

K ršil sem najrazličnejša pravila. Na

AGRFT si za snemanje takrat dobil

petčlansko ekipo RTV: snemalca, ka-

mero na filmski trak skupaj s štirimi

koluti 16-milimetrskega traku, snemal-

ca zvoka, mikromana, osvetljevalca in

voznika kombija – torej petčlansko

ekipo z osnovno opremo. V treh dneh

m o ra š posneti slabo uro gradiva.

Mentorjem sem dolgo razlagal, da

imam zgodbo, ki jo je nemogoče pos-

neti v treh dneh, ki jo je nemogoče

posneti na filmski trak in ki jo je ne-

Ne gre za fakulteto, kjer bi se učil fizi-

ke ali matematike, torej za študij, ki

bi temeljil na jasnih dejstvih. Gre za

umetnost, pri umetnosti pa s študen -

ti ne moreš delati na enak način! Če

si vsaj malo uporen, hitro zaideš v

konflikt. Po drugi strani te, če nisi do-

volj uporen, lahko popolnoma zatre-

jo. Posnameš film, ki sploh ni tvoj.

Veliko kolegov imam, ki so mi rekli:

to ni moj film, tega sploh nisem hotel

posneti. Jaz sem snemal tisto, kar

sem hotel, vendar sem se zaradi tega

kar naprej prepiral.

Kako se vam takšna drža obnese

v tako majhnem prostoru,

kot je slovenski?

Kup sovražnikov imam, ampak se mi

ne ljubi več v prazno smehljati in tre-

pljati ljudi po ramenih. Ne le sloven-

ski film, vsa družba bi bila na bolj-

šem, če bi si odkrito povedali, kaj si

mislimo drug o drugem. ×
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Med domačimi znanci naj

omenim brata Drašler, ki

razvijata odzivnost v zelo

različnih situacijah tako

m a n jših kot večjih zasedb, ali

Marka Karlovčca, ki se je v

zadnjih letih posvetil

anga žiranim samostojnim

projektom z močnim hrupnim

ter metalskim ozadjem.

tatov zelo lokalnega letnega srečanja

improvizatorjev in improvizatork z

vseh vetrov, ki pod imenom Improcon

že nekaj let poteka praviloma blizu

hrv aško-slovenske meje.

Koncert je potekal udarno, v duhu

ognjevite skupinske igre na sledi pol

stoletja starega afroameriškega giba-

nja free jazza, ki ločeno od svojih zgo-

dovinskih okoliščin nosi s seboj tako

prednosti kot številne pasti. Konkret-

na zareza enournega kosa improviza-

cije je takoj vzpostavila zvočno polno-

st, s tem pa tudi tveganje, da se v ek-

splozivni skupinski improvizaciji uto-

pi čut za posamezno in številne mož-

nosti interakcij, ki jih taka zasedba

odpira. Na drugi strani so posamezni

člani okteta na tako zvočno okolje do-

bro pripravljeni. Med domačimi znan-

ci naj omenim brata D rašler, ki razvi-

jata odzivnost v zelo različnih situaci-

jah tako manjših kot večjih zasedb, ali

Marka Karlovčca, ki se je v zadnjih le-


