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intervju / Franklin James Fisher in Ryan Mahan, Algiers

Trump pregrotesken za razum

A

meriški eksperimentalni

bend Algiers je bend s sta-

liščem, ki ga odkrito izraža

skozi glasbo in tudi zunaj

nje. Ta je neposreden

odraz družb enop olitičnega

ozračja, nekakšen apokaliptični gos-

pel, v katerem se postpunkovska

prodornost in raznolikost srečata z

občutljivostjo soula. Z njim so pre-

pričali tudi Depeche Mode, ki so jih

kot »predvoznike« povabili na del

svoje lanske turneje. Trenutno so na

turneji, na kateri predstavljajo ne-

davno izdani album The Underside

of Power (Druga plat moči), jutri bo-

do v okviru festivala Ment nastopili

tudi v Kinu Šiška. V Manchestru sta

nedavno o prehojeni poti in drži

spregovorila pevec Franklin James

Fischer in basist Ryan Mahan.  

Od trenutka, ko smo se pred petimi

leti prvič seznanili z udarnim

punkovskim bluesom skupine Algiers

(EP Blood/Black Eunuch), ste se

slogovno odpravili še v druge smeri,

od industriala do soula in gospela.

Na kakšen način ste razvili in

nadgradili zvočno identiteto?     

štene odnose znotraj skupine ter os-

tati nedotakljiv od zunaj. Marsikdo

bi se lahko veliko naučil od njih po

m ed č l ove ški plati, po umetniški pa

sploh ni treba izgubljati besed.

Če se že potikamo po jugu ZDA, v

va ših besedilih je zaznati premnogo

vplivov južn j aške literature. Ali ste

med razmišljanjem in pisanjem

besedil kakor koli pod vplivom

romanov Williama Faulknerja?   

Fisher: William Faulkner je moj naj-

ljubši ameriški romanopisec. To je

postal, še preden sem začel št u d i ra t i

literaturo na univerzi, kjer sem veliko

časa posvetil razčlembi njegovih del.

Prav z vzdušjem Faulknerjevih roma-

nov poskušamo oplemenititi svojo

glasbo. Naslovna pesem z našega za-

dnjega albuma The Underside of Po-

wer je tipičen primer vnosa ali rabe

njegovih motivov v našo glasbo. Faul-

kner me je povezal z Ryanom Maha-

nom in Leejem Teschejem, ki sta tudi

veliko razmišljala o njegovi literaturi.

Prav tako razvijamo pesmi kot sred-

stva za analizo dobrega in zla, tragike

in očiščenja. Faulkner kot »insajder«

je s svojimi deli namreč neposredno

in brez moraliziranj razgalil razvratno

južnjaško družbo, ujeto v primežu

zločinov, in pokazal, kako je njena

preteklost povezana s sedanjostjo.

opomnik in opomin. Tudi zato je v

naši glasbi veliko gospela, kajti tudi

gospel je močno spregledan znotraj

moderne glasbe. Poslušalci ga imajo

za preživeto obliko, kar seveda ni res.

Gospel je eden izmed temeljev vse

popularne glasbe in se kot tak skozi

posodobljene poudarke prenaša na-

prej. Algiers smo mu na primer od-

vzeli nabožne vsebine in vanj vpeljali

družbenopolitične zapovedi.

Opisi tega, kakšno zvrst igrate,

so različni, osebno mi je zelo

všeč oznaka distopični soul.

Mahan: Vplivi so tako raznovrstni, da

smo slišali že marsikaj. Nekdo je celo

zapisal, da je naša glasba primerna za

ozadje med spolnim odnosom socia-

listov! Nekateri ji pravijo antigospel,

drugi nas primerjajo z Living Color,

česar res ne razumem.  

Času primerno je vaš n ov i

in odlično sprejeti album prepoln

jedkih komentarjev o brexitu in

Donaldu Trumpu.

Fisher: Živimo v spolitiziranem sve-

tu, kar na neki način tudi ni slabo.

Ljudje, vsaj določena skupina, se za-

nimajo za politiko, aktivno sodeluje-

jo v javnem diskurzu, hrepenijo po

spremembah na bolje. Algiers nismo

in ne moremo biti odporni proti

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

T Gregor Bauman

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

Ana Kučan

Park ali lunapark?

Čeprav je Tivoli spomenik oblikovane

narave, dediščina mestnega parka 19.

stoletja, in torej vanj nikakor ne bi so-

dili objekti, ki krnijo njegove likovne

značilnosti in onemogočajo njihovo do-

življanje, je znotraj širšega območja Ti-

v oli-Rožnik- Šišenski hrib (TRŠ) tudi kar

nekaj območij zavarovane narave, za-

to je že od 1984 razglašeno za krajinski

park. Kljub temu da varovanje narave

neogibno pomeni omejevanje rabe, je

ta zavarovana narava povsem dobro

sobivala z vsakdanjo rabo.

Tivoli je nastal iz fragmentov nekda-

njih plemiških vrtov, ki jih je v park z

drevoredi povezal dunajski inženir

Lattermann in mu vtisnil prepoznaven

pečat. Tivoli je premišljen preplet od-

prtih travnih ploskev in drevoredov,

kontrastov med geometrijskim in or-

ganskim, svetlim in temnim, ki se po-

časi vrstijo navzdol od gozda po poboč-

ju proti mestu in ustvarjajo značilne

ambiente, ki so jim skupni pogledi iz-

pod drevja na sončne tratne ploskve.

Programsko je park za ljudsko rabo, z

vrsto cvetličnih motivov. Tudi razgledi-

šča in kavarne, prenovljena Švicarija in

propadli Bellevue pričajo o ljudskem

značaju parka: iz mogočnega zavetja

gozda ponujajo poglede na mesto.

Posledice razglasitve, ki so TRŠ l e ta

2015 postavile pod okrilje oddelka za

varstvo narave (OVN), so bile sprva ko-

maj opazne. A z močjo raste aroganca.

OVN zdaj že očitno posega v ustaljeno

in zavarovano podobo območja. Na-

mesto da bi pospravljal po katastrofal-

no zanemarjenem parkovnem gozdu,

branil Tivoli pred neustreznimi posegi

in skrbel za tistih nekaj območij var-

stva narave znotraj TRŠ, postavlja uč-

ne ploščadi, informacijske table in, ojej,

tudi nove skulpture – recimo 70 kilo-

gramov težkega lesenega rogača – v

park prav tja, kamor zagotovo ne sodi-

jo. Gre za polastitev ali vandalizem? Če

smo že odločeni, da je varovana narava

del mestnega gozda, naj bo tisto, kar je

kot utelešenje narave privlačno in sli-

kovito samo po sebi – stara drevesa,

trohneča debla, redke živali, ki se nam

za hip odkrijejo, če smo dovolj pozorni.

Zakaj je treba maličiti podobo TRŠ, po-

segati v ustaljeno hierarhijo prostorov

in rab in v območje parkovnega gozda

vnašati elemente zabaviščnega parka?

Verjetno je marsikomu velikanski hro-

šč všeč, ta všečnost pa ne zmanjša gro-

tesknosti njegove pojave in banalnosti

prostorske ureditve. Povsem je umanj-

kal uvid v to, da je TRŠ celota, »uredit-

ve«, kakršna je ta, pa degradirajo

skrivnostno privlačnost celotnega ob-

močja, se norčujejo iz njegove dedišči-

ne: očitno MOL ne ve, kaj upravlja. Ti-

voli ne potrebuje nobenih novih učnih

poti! Jesenkova učna pot, ki je na Rož-

niku že od leta 1986, je povsem dovolj.

In na njenem začetku na vogalu »pasje

poljane« je dolgo stala tabla, ki jo je po-

jasnjevala. Zdaj pa ta tabla stoji točno

v osi poljane, svetla se riše na temno

ozadje, prav skače v oči, priteguje po-

glede in je v napoto doživljanju enega

najlepših delov parka na stiku z njego-

vim gozdnim zaledjem. Zakaj neki jo je

bilo treba prestavljati?

V času Hribarjevega županovanja sta

za park skrbela mestna vrtnarja. Tudi

v prejšnji državi smo še imeli ljudi, ki

so se spoznali na svoj posel. Komunal-

no podjetje Ljubljana je imelo enote za

projektiranje in vzdrževanje zelenih

p ovršin, imelo je svojo vrtnarijo in za-

poslene inženirje hortikulture in kraj-

inske arhitekture, ki so skrbeli za par-

ke, znali so tudi ustrezno umeščati klo-

pi in informacijske table. Parki so pros-

torske strukture, ki potrebujejo stalno

skrb, vendar mora ta skrb, skrb za

njihovo naravo, slediti določenim zako-

nitostim. Ohranjati mora likovna raz-

merja in pomenske poudarke. Priča

smo namreč v oblikovano naravo vgra-

jenemu protislovju. Je hkrati narava in

kultura. Problem nastane, če prevlada

eno nad drugim: v primeru TRŠ se je

varstvo narave razraslo nad mestni

park in gozd. Iz želje po vše č n o st i

uveljavlja partikularne zasebne intere-

se, kajti tudi interesi varstva narave so

zgolj partikularni, če jih ne umestimo v

kontekst in uskladimo z drugimi inte-

resi in če si vzamejo pravico odločanja

o celoti. Odstraniti ilegalno parkirišče

je, seveda, edino pravilno, ampak to sa-

mo po sebi ne terja izumetničenj, ki

grozijo, da bodo prerasla v sistem. Kar

predstavljajte si orjaške žužke, pupke

in potočne rake pri vstopih v Tivoli!

Ta strašna potreba po opozarjanju in

urejanju didaktičnih točk, ki jim ni tre-

ba ne skozi strokovne ne skozi javne

preveritve, govori o dvojem. Najprej o

infantilizaciji: mesto nas obravnava

kot nedorasle, potrebne vodenja in

poučevanja. Ureditve, ki so trenutno v

trendu, precej enoznačno določajo na-

čin uporabe zelenih, pa tudi drugih jav-

nih površin. Očitno prevladuje mnenje,

da so prazni, »neurejeni« prostori ne-

produktivni, neuporabni. Celo tam, kjer

naj bi imela narava deklarativno pred-

nost, ji ne damo miru. Mar bi hroščem ,

pa čeprav na vstopni točki, prepustili

tisti trohneči les starih hrastov, saj so

od njega življenjsko odvisni, drugje ob

sprehajalnih poteh pa preprosto od-

stranili polomljeno drevje, ki je tam še

vse od žledoloma. Rogaču ni mar, kje

točno leži njegov trohneči hrast, lahko

je tudi skrit našim očem. Mestni gozd

pač ni pragozd. Tudi lunapark ni. ×

film

Spet uspeh za Špelo Čadež

Slovenska režiserka in animatorka

Špela Čadež bo ena osrednjih gostij

l e to šnjega 36. mednarodnega fil-

mskega festivala v italijanskem

Bergamu. Tam se bo večkrat nagra-

jena Čadeževa med 10. in 13. mar-

cem predstavila z retrospektivo

(Boles, Nočna ptica …) ter imela stro-

kovno predavanje. Festivalska zgo-

dovinska retrospektiva bo sicer le-

tos posvečena norveški igralki in

re žiserki Liv Ullmann, veliko pros-

tora pa bo namenjenega nadarje-

nim talentom sodobnega filmskega

ustvarjanja, sporočajo iz Slovenske-

ga filmskega centra. × šum

Najprej o infantilizaciji:

mesto nas obravnava kot

nedorasle, potrebne vodenja

in poučevanja. Ureditve, ki

so trenutno v trendu, precej

enoznačno določajo način

uporabe zelenih in tudi

drugih javnih površin .

Skupina Algiers bo v Kinu Šiška nastopila jutri (Ryan Mahan je drugi z leve, Franklin James Fisher pa drugi z desne).

F Gregor Bauman

Fisher: Člani skupine izhajamo iz ze-

lo različnih glasbenih in kulturnih

okolij, kar se seveda pozna pri kom-

pleksnosti zvoka. Da smo lahko za-

čeli tvorno sodelovati, smo morali

poiskati skupno točko in od nje

dalje razvijati svojo umetniško iden-

titeto. Ta ni stalna, temveč se spre-

minja, dopolnjuje in krepi. Vse pote-

ka spontano, saj nočemo zapravljati

časa s skladanjem pesmi po nekem

algoritmu slogov. Ko nekdo izmed

nas kaj sestavi, osnovno idejo pred-

stavi preostalim in vsi poskušamo

pesem izboljšati. Identiteta temelji

na zaupanju in posvečenosti pesmi

ter njenem sporočilu.  

Sliši se, kot da za vami stoji

ideologija enotnosti skupine

R.E.M. Ali je naključje, da oboji

prihajate iz Georgie?

Mahan: Najverjetneje res, saj o tem

do tega trenutka nismo razmišljali,

niti nas ni kdo spomnil na kaj tak-

šnega. So pa R.E.M. vzorčni primer

benda, ki zna obdržati zdrave in po-

Kino Šiška vas najavlja kot eno

n ove j ših politično ozaveščenih

skupin, zato me zanima, ali so bile

a n gažirane poteze »vgrajene« že v

sam genski zapis benda ali se je to

zgodilo kasneje.

Mahan: Družbena in politična anga-

žiranost je eden izmed temeljnih po-

stulatov skupine Algiers. Navsezad-

nje že sam izbor imena ponazarja

naša protikolonialna in protirasistič-

na stališča. Vsi člani, vključno s priš-

lekom iz skupine Bloc Party, Mattom

Tongom, stalno in aktivno razmišlja -

mo o krivicah in iščemo rešitve, kako

ljudem pomagati. Nismo le glasbena

skupina, dejavni smo tudi na huma-

nitarnih področjih. Ne moremo osta-

ti neprizadeti; če bi, bi bilo nekaj hu-

do narobe z nami. V vseh nas se ko-

piči jeza, saj institucije, ki bi morale

pomagati ljudem, ne ukrepajo. Ali še

hujše: molčijo! Pesem je naše orožj e,

glasna pesem, s katero opozarjamo.

Vsem spregledanim in preslišanim

hočemo dati besedo. Vsakršna umet-

nost je namreč lahko budnica,

anomalijam v družbi, ki se dogajajo

okoli nas. Pesmi so naš komentar in

opozorilo. Skladba Death March je

nastala v studiu samo nekaj dni po

objavi rezultatov brexita, ko smo se

znašli v praznem prostoru z vpraša-

njem, kaj za vraga se je zgodilo.

Trumpa se najbolj dotika skladba

Animals. Zložili smo jo med pote-

kom republikanske kampanje in je

bolj komentar na nesposobno ame-

riško levico. Trump ni nič drugega

kot posledica demokratske arogan-

ce, ki jo je poosebljala Hillary Clin-

ton. Alarm jim je – navkljub prem-

nogim glasnim opozorilom prizna-

nih ljudi – zazvonil prepozno. Ne bo-

ste verjeli, ampak Trumpa je v umet-

nosti zelo težko neposredno nagovo-

riti. Je namreč tako groteskna figura,

da jo je težko izzvati z racionalnimi

sredstvi ali logiko. Vendar na koncu

koncev Trump niti ni osrednji pro-

blem, je samo posledica; ta je precej

globlji in leži v zakoreninjenem sko-

rumpiranem dvostrankarskem siste-

mu, ki ga poganja kapital. ×


