
september 

2017

jazzopis

ISSN 2591-0426

IN
FO

R
M

A
TIV

N
I 

V
ZO

R
EC



Program
JAZZ abonma

četrtek, 
19. oktober 

2017
20:00 KMKC Kompleks

ZZ QUAR-
TET

Najboljša jazzovska 

produkcija leta 2016 

v Italiji!

Simone Zanchini (I), harmonika; 
Ratko Zjača (NL), kitara; 

Štefan Pišta Bartuš (SK), bas; 
Klemens Marktl (A), bobni

četrtek, 
9. november 

2017 
20:00 KMKC Kompleks

GORAN 
KRMAC 

KVARTET

Pozabljena ljudstva: 

Glasbeni izziv, filmska 
atmosfera, zbirka 

zgodb iz te in drugih 

realnosti.

Goran Krmac, tuba in elektronika; 
Janez Dovč, harmonika in elektronika; 

Eduardo Raon, harfa in elektronika; 
Nino Mureškič, tolkala in elektronika

četrtek, 
23. november 

2017
20:00 KMKC Kompleks

MARKT(L)
XPERIMENT 

FEAT. JOE 
LOCKE

Mednarodna 

zasedba našega 

starega znanca iz 

sosednje avstrijske 

Koroške.

Joe Locke (US), vibrafon; 
Peter Madsen (US), fender rhodes; 

Milan Nikolić (SR / A), bass; 
Klemens Marktl (A), bobni

četrtek, 
21. december 

2017
20:00 KMKC Kompleks

BLUES 
BREAKERS: 
MAXIMUM 
RHYTHM & 

BLUES

Petintrideset let 
legendarne koroške 

blues zasedbe!

Dieter Themel (A), vokal; 
Arthur Ottowitz (A), ustna harmonika, 

harmonika in klaviature; 
Jörg Friessnegg (A), kitara; 

Helmut Spreitzer (A), bas kitara; 
Kiki Oswald (A), bobni

četrtek, 
18. januar 

2018
20:00 KMKC Kompleks

VEDRAN 
RUŽIĆ: 

SPIRITUAL 
MARKET

Glasbeno potovanje 

Marca Pola od 

Benetk do Kitajske.

Vedran Ružić (HR), bas in kompozicija; 
Pavle Miljenović (HR), kitara; 
Mario Bočić (HR), saksofon; 

Adriano Bernobić (HR), bobni

četrtek, 
8. februar 

2018
20:00 KMKC Kompleks HASRET

Glasbeno etno 

popotovanje 

od Slovenije do 

Grćije in nazaj.

Klarisa Jovanović, vokal; 
Igor Bezget, lutnja, kitara, 

tambura in sarod;; 
Vasko Atanasovski, sopran saksofon in flavta;; 

Nino Mureškič, tolkala

četrtek, 
1. marec 
2018

20:00 KMKC Kompleks
BOJAN Z 

& NENAD 
VASILIĆ

Vrhunski jazz 

mojstrov 
improvizacije 

svetovnega kova.

Bojan Z (F/SR), klavir; 
Nenad Vasilić (A/SR), bas

četrtek, 
15. marec 

2018
20:00 KC Ravne

MIZFORM 
PROJECT

Zvok, kot ga 

niste nikoli slišali.

Jaison Búo-Shù Whuang (TW) , 
vodja zasedbe, bambusova flavta; 

Kenton Dick (CA) Alt saksofon; 
Vid Jamnik, vibrafon; 

Patrick Baumann (DE), električna kitara; 
Anton Ariki (SE), fretless kitara; 

Bodee Borjigin (CN), morin khuur; 
Pietro Gennenzi (IT), kontrabas in električni bas; 

Pietro Valente (IT), bobni
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JAZZOPISUvodnik

Vsak festival, ki v središče dogajanja postavlja slovensko glasbo, 
že sam po sebi predstavlja zadosten razlog za proslavljanje, a 

kadar se nameni v svoj koncertni program uvrščati izključno 
slovenski jazz, je veselje lahko toliko večje. Predvsem 

veselje glasbenikov samih, saj so njihove priložnosti 
s porastom možnosti, ki jih prinašajo novi mediji in 
lahka dostopnost informacij, vse manjše, a tudi veselje 
občinstva, ki mu navkljub številnim dogodkom ni pogosto 
dano zaužiti dovolj kakovostnega slovenskega jazza. 
Festival slovenskega jazza, ki je vzniknil iz nekdanjega 
SloJazzFesta, se trudi v prav tej smeri in pri tem tudi več 
kot uspeva. Če mu prištejemo še Jazz Abonma, ki letos 

praznuje deseto obletnico in obiskovalcem odpira pogled 
na tuje, je čas več kot zrel, da zapišemo nekaj strani o jazzu.

Tržačan Miljutin Negode je že leta 1922 zbral štiričlansko 
zasedbo, ki je preigravala jazzovsko glasbo, medtem ko je v 

povojnem obdobju slovenski jazz začel dobivati otipljivejše oblike. 
O tem teče beseda v dokumentarnem filmu Dišalo je po jazzu. Borut 

Bučar, Andrej Koren, Dejan Pečenko, Metka Štok in mnogi drugi so si utirali 
trnovo pot, ki je vse od organizacije prvega Jazz festivala v letu 1960 vključevala 

izmenjavo informacij, katerih pretok je bil nadvse skop. Dve desetletji kasneje 
je nekoliko mlajša generacija slovenskih glasbenikov s porastom možnosti, ki so jih 

popeljale tudi do teoretičnega znanja, poskrbela za postavitev t.i. novojazzovske scene, 
medtem ko je sredi prvega desetletja tega tisočletja jazzovska glasba pri nas zares vzcvetela. 

Številni glasbeniki so se takrat odpravili in tudi vrnili s študija v tujini ter v naš prostor vnesli novo 
željo po ustvarjalnem napredku, ki mu, če si to le dopustimo, ni nikoli konec. S tem so hrepenenje 

po muziciranju prenesli na številne mlajše, denimo Jana Čizmazijo, Vida Jamnika, Gašperja Trčka in 
Rebeko Zajc. Dokumentarni film Čas za improvizacijo je zabeležil natanko to obdobje.

A ker slovenski prostor vse do danes še ni dobil monografije slovenskega jazza, ki bi ta žanr umestila tja, 
kamor sodi, smo si nekaj improvizacije pri vsebinski postavitvi Jazzopisa dovolili tudi mi. S povezovanjem 
mlajše in nekoliko starejše generacije glasbenikov ter umestitvijo slovenskega jazza v stroko, ki se 
kljub vsemu šele dodobra postavlja, smo nanj pogledali tudi s tujimi očmi. Ob vsem tem pa najprej 

zagovarjamo dejstvo, da je jazz glasba ljudi. Prav zato smo nekaj prostora namenili poslušalcem, 
zavezanim tej čarobni glasbi. Dovolite se ji začarati tudi sami, živite z njo.

      Nina Novak, 

urednica 

Pisati o jazzu

3jazzopis

Fotografija: 
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številka 1
september 2017
Izdalo in založilo: 

KD Drugi zvoki, Ravne na Koroškem

Idejna zasnova: Robi Jamnik
Vsebinska zasnova: Nina Novak/Jazzetna

GrafiËna zasnova: Neža Trobec
Glavna in odgovorna urednica: Nina Novak

Avtorica prispevkov: Nina Novak
Fotografije zbrala: Nika Hölcl/Jazzobeležnica

GrafiËno oblikovala: Neža Trobec
Lektura: Mateja Celin

Korektura: Mateja Celin, Nina Novak
Tiskano v Sloveniji, Tiskarna Januš, 

©entvid pri Ljubljani
1000 izvodov

© Vse pravice pridržane.
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SloJazzFest
Matevž Smerkol

glasbenik, pedagog in 
pobudnik SloJazzFesta

Prvi SloJazzFest je potekal leta 2003, kar je nadvse 
zanimivo, saj bi pričakovala, da se je potreba po 
festivalu, ki bi v središče postavil izključno jazz 
slovenskih glasbenikov, pokazala že prej. Ob 
osamosvojitvi Slovenije, denimo.

Bilo je tako … Društvo slovenskih glasbenikov je 
delovalo že vrsto let pred tem in je bilo tudi edino, 
ki je po različnih lokalih organiziralo jam sessione. 
Včasih so ti potekali v danes podirajočem se Hotelu 
Bellevue v Tivoliju, pa v Hotelu Turist, Metropolisu 
in še kje. V okviru tega društva je delovalo Jazzovsko 
društvo, ki se že vrsto let ni moglo pohvaliti s 
kakršnokoli dejavnostjo. A je organiziralo Jazz 
festival od prvega festivalskega dne naprej, od 
leta 1960 torej, in ta je kmalu postal mednarodni. 
Gre za festival, ki obstaja še danes. Ti festivali so 
bili legendarni, potekali so na Bledu, kmalu zatem 
v Križankah, in bili so neskončno obiskani ter v 
vseh pogledih famozni. Njihova popularnost je 
bila v 70. in 80. letih neverjetna. Z ustanovitvijo 
Cankarjevega doma, ki je potreboval program, je 
bila organizatorjem omenjena dejavnost odvzeta 
in takrat je festival postal odtujen od ljudi, kar se je 
kmalu pokazalo v manjšem številu občinstva, čeprav 
so sprva delali precej dobro. Ko pa se je vodstvo 
zamenjalo, je naenkrat prišel na položaj človek, ki ni 
delal ne za Slovenijo in ne za ljubitelje jazza, temveč 
zase. Takrat niti en slovenski izvajalec ni več mogel 
nastopiti na Jazz festivalu, kar je trajalo leta, zato je 
nastala potreba po novem, slovenskem festivalu. V 
tem času smo na konservatoriju, ki letos praznuje 
25 let delovanja, obeleževali deseto obletnico in 
v vseh teh letih je v Sloveniji vzklilo ogromno zelo 
dobrih ter profesionalnih glasbenikov, ki niso imeli 
kje igrati, z izjemo nekih lokalčkov. Kar je sicer 
prijetno, ni pa to kakovosten oder. Takrat sem se 
pustil izvoliti za predsednika društva in sprožil 
iniciativo, da bi začeli s SloJazzFestom. Koncept 
se je bistveno razlikoval od koncertkov po lokalih. 
Želeli smo, da je program na višji ravni, zato je moral 
repertoar biti avtorski in vnaprej pripravljen, kar 
pomeni, da je vsaka zasedba morala imeti bodisi 
sveže izdan album bodisi je morala kaj takega imeti 
v nastajanju. S tem smo naredili preskok tako v 

Jazz Abonma  Program
Uvodnik

Kazalo

SloJazzFest  Matevž Smerkol
Pogled od zunaj  Diethard Burschie
              Wachsmann
Jazz med ljudmi  Marša Gojković
Dišalo je po jazzu  Ana Kajzer
Jazz med ljudmi  Joško Senčar
Jazzosejalci  Dejan Pečenko
Jazzosejalci  Andrej Koren   

Jazz med ljudmi  Irena Kučan
Jazzosejalci  Metka Štok
Jazzosejalci  Borut Bučar 

Jazz tekmovanje  Primož Fleischman
Jazz med ljudmi  Urška Lukovnjak
Festival slovenskega jazza  Robi Jamnik
                    in Franc Kokal
Jazzosledci  Gašper Trček
Jazzosledci   Rebeka Zajc
Jazzosledci   Vid Jamnik
Jazzosledci  Jan Čizmazija
Čas za improvizacijo  Tina Lešničar
Jazz med ljudmi  Igor Leban
Pogled od zunaj  Davor Hrvoj
Jazz med ljudmi  Zlatko Kraljić

Festival slovenskega jazza Program

4 5jazzopis jazzopis
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SloJazzFest

avtorskem kot kakovostnem smislu, saj so do tedaj 

vsi preigravali standarde, ki so obveza vsakega 
glasbenika, vendar se ta po določenem obdobju 
preusmeri k avtorskim kompozicijam, kajti gojenje 
lastne estetike predstavlja bistvo. Vse je potekalo 
gladko, dokler nam niso odtegnili sredstev. In ker 
od skupnosti ni bilo več razumevanja, smo zmrznili. 
Preprosto je šlo za preveč truda in premalo 
rezultatov, morda pa je vzrok celo drugje. V tistem 
času se je namreč pojavil Kino Šiška, ki sicer ne 
pokriva istega področja, vendar so se občinske 
finance pretočile drugam. Žalostno je, da ima 
Praga kar šest jazz klubov, ki delujejo vsak dan in 
nasploh ima v tujini vsaka vas svoj jazz klub, le 

Ljubljana ga ne premore. Kje smo? Kje smo?! Poleg 
imamo namreč odlično šolo, ki je v četrt stoletja 
dala neznansko število kakovostnih glasbenikov, in 
ti skušajo nekako preživeti. Veliko jih je v tujini; na 
Portugalskem, v Nemčiji, Angliji, Ameriki, na ladjah. 
Pri nas pač nimaš kje igrati, kar je neverjetno, zato 
je bila pobuda za SloJazzFest več kot dobrodošla.

Vendar je ta potreba očitno ugasnila, saj se je 
organizacija z osmim festivalom končala. V mislih 
seveda nimam le finančnih zmogljivosti, temveč 
tudi tisti notranji vzgib, ki ima z naklonjenostjo 
prostora in časa kaj malo opraviti.

Izpeljali smo osem festivalov, deveto leto je sledil 
premor. Zatem smo štafetno palico predali naprej, 
na Koroško. Koncept je ostal približno enak, vendar 
izvedbo prepuščamo njim. Krasno se mi zdi, da 
so vzeli naše poslanstvo, ga posvojili in da delajo 
naprej po svoje. Ponosen sem, da festivala nismo 
uničili, temveč le predali organizacijo v druge roke. 
Da je to v škodo Ljubljane, verjetno ni potrebno 
posebno poudarjati. Je pa treba tudi priznati, 
da je danes festivalov precej več, kot jih je bilo 
takrat. Na splošno so razmere dosti boljše. Vendar 
ob Festivalu slovenskega jazza ni festivala, ki bi v 
središče postavljal izključno glasbo slovenskih 
ustvarjalcev, kar je problematično, kot tudi dejstvo, 
da pri številnih pozornost namenjajo vsemu 
drugemu, kakor glasbi.

Meniš, da gre pri tem za odraz tega, da je danes 
na voljo več informacij, ki posledično skušajo 
nagovoriti večjo ciljno publiko?

Zame je jazz samo glasba. Marketing, koketiranje 
s pop glasbo in ves drugi cirkus, s katerim se 
kiti marsikateri festival, me moti. Na ta način 
bo hitro zvodenel. Ogromno festivalov konča 
življenje prav zaradi popularizacije, saj računajo 
na množičnost, kar zahteva tudi popuščanje pri 
estetski doslednosti. Slednje pa kmalu pripelje 
do tega, da prava jazzovska publika obnemi in ker 
nima več besede, neha prihajati. Mi smo imeli 
skromen festival, na katerega so prihajali zagrizeni 
ljubitelji jazza, dijaki, študentje in, kar je poseben 
dosežek, tisti, ki so to glasbo poslušali pred več 
desetletji. Menim, da je ta skromnost pravi in 
pošten izhodiščni položaj v naši skromni državi. Vse 
preveč je ljudi in dogodkov, ki bi želeli več, kot bi 
kadarkoli mogli biti. Taka megalomanija samo še 
bolj potrjuje našo provincialnost. Festival je sledil 
tako kreativnim ljudem kot občinstvu. Pogosto je 

šlo za odlično, stalno publiko. In kar je prav tako 
pomembno: festival nikoli ni bil izključno slovenski, 
saj so naši glasbeniki zelo veliko sodelovali s tujci, 
kar je posledica študija v tujini. Ustvarjalnost 
se premeša, in to je najbolj dragoceno. A jedro, 
ustvarjalna plat torej, je bilo strogo slovensko. 
Koncept je bil krasen, pravzaprav prelep, da bi 

dolgo trajal …

Skromnost je, sklepam, najbrž narekovala tudi, da 
je šlo samo za enodnevni festival, ki se je odvijal 
na manjšem prizorišču?

Prvi festival je potekal v dvorani hotela Union, ki so 
jo takrat pravkar obnovili. Potem smo se prestavili v 
dvorano hotela Lev, ki je namenjena prav tovrstnim 

rečem, a ima to slabost, da ljudje niso navajeni 
zahajati vanjo, saj mnogi sploh ne vedo, da obstaja. 
Sprejme lahko približno tristo ljudi in tudi akustično 
je boljša od marsikatere druge dvorane. Če bi imeli 
več sredstev in kakšnega entuziasta več, bi verjetno 
lahko vse skupaj še malce povzdignili. Festival je 
potekal po en dan in v njem so se zvrstili trije, štirje 
koncerti. Kasneje smo uvedli tudi spremljevalni 
program in seveda vključili učence konservatorija, 
kakšno fotografsko razstavo in predavanje. Bilo je 
lepo, vendar številni kolegi na nas niso gledali z 
razumevanjem. Pri nas najplemenitejša glasba, kar 
je obstaja, namreč jazz, ne pride nikamor. Tega ne 
razumem. Morda jo imajo uredniki in novinarji za 
staro, vendar se ta ves čas kotali naprej in je v resnici 
zelo moderna. Ta strah si lahko pojasnim le s tem, 
da se bojimo vsega, kar je novo in naše. Je pa res, 
to moram priznati, da je festival nekaj let snemala 
televizija in te posnetke prav tako predvajala, 

tako da o tej dejavnosti vendar premoremo nekaj 
trajnejših pričevanj.

Verjetno je bila ustanovitev festivala predvsem 
spodbuda, da bi se na področju jazzovske glasbe 
zgodilo več, saj jazz pri nas v tistih časih ni bil prav 
pogosta izbira, ne občinstva in ne glasbenikov.

Naš festival je bil vse, kar se je dogajalo na nekoliko 
višji ravni. Kot sem že omenil, so pred tem glasbeniki 
lahko igrali le po lokalih. Festivalov ni bilo. Je pa 
treba vedeti, da se tak glasbeni festival ne more 
primerjati z gledališkimi, kajti ti imajo za seboj 
gledališke hiše. Mi, denimo, nismo imeli nikogar.
Če dobro pomislim, je morda prav SloJazzFest 
zaslužen za razvoj slovenskega jazza, ki smo mu 
priča zadnja leta. Upam, da je tako. Doma imam 
številne plošče, ki sem jih dobil v tistem obdobju,  
in vse smo preposlušali. V teh letih se je nabralo 
ogromno glasbe, pa vsega najbrž niti nimam. 
Najbolj žalostno je, da v Sloveniji nimamo prav 
veliko prizorišč in še manj medijskega prostora. 
Kar je grozno. Informacija sploh ne pride do 
ciljne publike. Ogromno je novinarjev, ki ne bodo 
nikoli spregovorili o jazzu. Ko premišljujem o tem, 
vedno znova zaključim, da morda ta glasba pri nas 
nikakor ne more zaživeti, ker novinarji sami niso 
dovolj izobraženi. Lahko je pisati o tistih, ki prodajo 
milijone plošč, saj ne pišejo o glasbi, temveč o vsem 
drugem. O glasbi sami je pravzaprav težko pisati. 
Po drugi strani pa gre za elitizem. Piše se o vsakem 
tujcu, ki je prodal petnajst tisoč plošč, pri čemer se 
je nujno vprašati, ali naj bi to bilo boljše, kot če jih 
mi prodamo tristo? Ni, slabše je! Vsaka pop kultura 
je kultura kompromisov in ti, ki dobro prodajajo 
svoje albume, delajo koncesije proti lastni estetiki 
le zato, da bi prodali več. Jazzovski glasbeniki 
jih običajno ne. In zato je jazzovska glasba boljša 
glasba. Glasba, ki je vredna raziskovanja, glasba, ki 
je bolj vznemirljiva in glasba, o kateri velja izvedeti 
več. Vendar novinarjev in urednikov to ne zanima. 
Jazzovski glasbeniki pač nismo takšni, da bi pristajali 
na mediokriteto in banalnosti. Hočemo delati, 
kar pač počnemo, kajti skozi brezkompromisnost 
v estetskem smislu se samouresničujemo, saj je 
to za nas bolj pomembno kakor prodajati se za 
ceno nasprotovanja sebi samim. A ljudje tega, še 
posebno pri nas, ne razumejo. Kot je rekel Fran 
Milčinski Ježek: »Bilo je takrat, ko so se Slovenci 
skregali s pametjo. Pa ni zmagala pamet, ampak so 
zmagali Slovenci.« To še zmeraj velja in najbrž tudi 
vedno bo.

SloJazzFest

Fotografiji: 
osebni arhiv6 7jazzopis jazzopis
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Pogled od zunaj
Diethard Burschi Wachsmann

organizator koncertov v Royal 
Garden Jazz Clubu v Gradcu

Če začneva tam, od koder izhajate: kaj vam pomeni 
jazz in kateri so tisti elementi, ki jih iščete v tem 
žanru?

O jazzu sem prebral zelo veliko in doma imam na tisoče 
plošč ter knjig, a se v vlogi glasbenika ne počutim 
dobro. Nekaj malega sem igral kitaro, sicer pa sem na 
sceni približno od leta 1955, ko sem začel poslušati 
Voice of America. Willis Conover je izobrazil celotno 
generacijo, a se sam nekako bolje počutim v vlogi 
organizatorja. Sicer je jazz jezik, nepredvidljiv jezik 

Pogled od zunaj

brez besed. Obraz umetnosti, izraz ekspresije. 
Preprosto jezik in nekdo ga igra dobro, medtem 
ko ga nekdo drug ne zmore govoriti. Ali kot je 
dejal Duke Ellington: »Don‘t Mean A Thing If It 
Ain‘t Got That Swing.« Najpomembneje v jazz 
glasbi je, kakšno zgodbo glasbenik pove z vsako 
zaigrano noto. Denimo, Duško Gojković igra, a 
pravzaprav pripoveduje zgodbe in vsaka nota 
ima esenco, kar je izredno pomembno. Lahko 
nekdo zaigra tisoč not v eni sami sekundi, a to ni 
glasba. Slednja potrebuje jasno zgodbo.

Avstrija, še posebno Gradec, že desetletja 
predstavlja pomembno središče mnogim 
slovenskim glasbenikom, ki tam pridobijo glasbeno 
znanje in tehnično podkovanost. Bi katere od 
slovenskih glasbenikov izpostavili kot še posebej 
nadarjene?

Seveda, študentje so od nekdaj prihajali v Gradec, 
prav tako profesorji. Milan Ferlež je odličen kitarist, 
ki je učil tu, prav tako Renato Chicco, pa Dejan 
Pečenko, eden prvih študentov, ki so študij končali 
v Gradcu. On je tu pravzaprav odraščal in uspel 
že za časa študija prav v našem klubu. Tudi Peter 
Mihelič je vsakič znova požel salve navdušenja. 
Veliko je dobrih projektov, sploh Slovenija premore 

zares odlične glasbenike in s številnimi ohranjam 
stike, saj jih veliko študira v Gradcu in posledično 
igrajo pri nas. Možnosti za nastop pred občinstvom 
je malo, kar je problem, vendar so profesorji odlični 
in dejansko je težko opraviti sprejemne izpite, saj je 
konkurenca velika. Morajo imeti veliko znanja tako o 
aranžiranju kot zgodovini jazzovske glasbe in glasbi 
nasploh, medtem ko mora vsak pevec obvladati 
vsaj klavir. Dobre glasbe ne manjka, zato v Royal 
Garden Jazz Club ne vabim nikogar več, saj dnevno 
dobivam ogromno pošte s ponudbami za koncerte, 
med katerimi so tudi projekti, ki si pozornosti ne 
zaslužijo. Marsikatera nemška skupina premore 

znanje treh akordov, posname album in želi na 
promocijsko turnejo, a v tem primeru poslušam 
le eno samo skladbo, kar je povsem dovolj. Veliko 
odličnih glasbenikov, tudi Vida Jamnika, je k nam 
pripeljal Boško Petrović, ki ima pomembno vlogo v 
zgodovini kluba. Vid je imel takrat komaj enajst let, 
če se dobro spomnim. V vseh teh letih se je nabralo 
ogromno anekdot in kot najlepše obdobje vidim prav 
čase z Boškom ter Joem Passom in mnogimi drugimi 
velikimi imeni. Danes so vsi mrtvi, kar je žalostno. 
A k nam še vedno prihaja Mundell Lowe, ki je pred 
dvema letoma pri nas praznoval 93. rojstni dan. 
Gre za čudovitega skladatelja in kitarista, ki je pravi 
gentleman. Njegova žena Betty Bennett je še starejša 
in povečini igra otroške pesmi. Z njima sem ves čas v 
stiku in imata zanimivo zgodbo, ki je povezana s tem, 
kako je ona sploh prišla do jazza. Njen prvi mož je 
bil slaven jazzovski glasbenik, čudovit pianist, tako 
jazzovski kot klasični, tudi dirigent, in po dobrih dveh 
desetletjih zakona je prišel domov ter ji povedal, 
da želi ločitev, saj se je noro zaljubil v Mio Farrow. 
Vprašala ga je, kaj bo po ločitvi z njo in odvrnil ji je, 
da jo bo vzel sosed Mundell, ker je osamljen. Tako 
se je preselila na drugo stran hodnika, kar je nadvse 
smešno, vendar sta se kasneje poročila. Na samsko 
in ločeno žensko v tistih časih niso gledali ravno z 
naklonjenostjo. Razumeta se in oba sta naravnost 
čudovita, v mojih očeh pa gre za eno najboljših zgodb 
iz sveta glasbe.

Royal Garden Jazz Club 
Fotografija: Christine Kipper

Burschi in James Moody
Fotografija: Walter Tasch

Burak Bedikyan European Quartet

Fotografija: Peter Purgar
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Jazz med ljudmi
Marša Gojković

obiskovalka 
jazzovskih koncertov
Marša Gojković (1988, Šempeter pri Novi Gorici, 
doktorica dentalne medicine) meni, da je jazzovska 

glasba ena tistih reči, ki jih »preprosto moraš 
poskusiti. A prej, kot poslušalcu nekaj da — saj gre 
pri tem za udobje današnjega časa, ki je naravnano 
povsem potrošniško — mu nekaj odpre. Razširi 
obzorja.« Tudi sama se ima zahvaliti prijateljici, da jo 
je v študijskih letih povabila v Jazz Club Gajo, kjer se 
je z jazzom srečala prvič. »Gre za klasičen repertoar, 
s katerim sem začela in tudi zelo hitro dojela, kaj 
mi ustreza in do katere meje lahko grem, da slišano 
razumem,« se spominja. Najprej se je spoznala 
s slovenskim jazzom in tega spremlja še danes. 
»Nadvse cenim Žana Tetičkoviča, Jako Kopača, pa 
Lenarta Krečiča … to so ljudje, ki so doštudirali na 
priznanih šolah v tujini in se za to marsičemu odrekli. 
Pa ne, ker v življenju ne bi imeli početi ničesar 
pametnejšega. Vendar ljudje o tem ne razmišljajo 
in zato tega niti ne znajo ceniti. Danes vsi govorijo 
o družini, partnerjih in denarju. Prijateljstvo je stvar 
pozabe in tako je tudi z glasbo.«

Oči so se ji zaradi slišanega prvič orosile na koncertu 
Tigrana Hamasyana, medtem ko album Samba Du 
Mar Duška Gojkovića ostaja v predvajalniku ves 
čas. Sicer prisega na koncerte, kajti prepričana je, 
da ti v človeku prebudijo zavedanje o glasbi. »Živa 
jazzovska glasba je zame edina prava oblika, saj 
zveni popolnoma drugače. Gre za vibracije, ki se 
sicer izgubijo. Poleg tega videti ne pomeni doživeti, 
vedeti ali okusiti,« premišlja in nadaljuje, da smo 
»izgubili spoštovanje do samih sebe. Pripravljeni 

smo zapraviti gore denarja za neumnosti, medtem ko 
vrhunski koncerti še vedno ostajajo poslastica izbranih,« 
je kritična do vseh tistih, ki se raje kot za umetnostjo, 
katera v vsakem od nas pusti drugačne sledi, ozirajo 
po preverljivih dejstvih in številkah. »Kot družba smo 
popustili, ker je merila znižal vsak pri sebi. Nekoč je bilo 
zaželeno in tudi nujno biti kulturno izobražen, medtem 
ko danes nihče več ne ve niti, kaj abonma sploh je,« je 
prepričana Marša, ki veliko pozornosti namenja izbiri 
prizorišč, saj ji ta predstavljajo dodano vrednost.

Menite, da se slovenski jazz razvija vzporedno 
z jazzom v drugih državah? Premore morda 
značilnosti, ki ga opredeljujejo?

Slovenski glasbeniki, pravzaprav vsi glasbeniki, 
ki prihajajo z Balkana in nasploh vsi Slovani, 
vključno s Češko, Slovaško in drugimi državami, 
ohranjajo ameriško tradicijo jazza. V Evropi je bilo 
dolgo modno iskati nov izraz, sploh v Nemčiji so 
glasbeniki v 60. in 70. letih minulega stoletja menili, 
da ameriški jazz ni dovolj dober in so zato iskali svoj 
pogled nanj, medtem ko glasbeniki z vzhodnega 
bloka igrajo ameriški jazz, kar je dobro, kajti jazz 
je ameriška glasba. Gre za temelj, osnovo. Lepo 
je poslušati staro glasbo, glasbo iz 40. in 50. let, 
saj so takrat pripovedovali zgodbe in bili zato bolj 
iskreni. Spomnim se slavnega posnetka s televizije 
iz 80. let, na katerem je Big Band RTV Ljubljana 
igral z Mercerjem Ellingtonom in čigar ploščo imam 
doma. Odlični glasbeniki, fantastični aranžmaji … to 
je bilo tako čudovito!

Kako bi sicer ocenili pozicijo jazzovske glasbe v 
sodobni družbi?

Po moji presoji je pomembnejša in bolj cenjena 
kot klasična glasba. Zanemarimo popularno 
glasbo, ki je vidnejša. V klasični in jazzovski glasbi 
so glasbeniki najbolj izobraženi in potemtakem 
torej vedo, kaj igrajo, saj poznajo jezik. V nekaterih 
primerih gre za vpliv industrije, kajti zgodi se, da 
odlični glasbeniki igrajo nekaj, česar si sicer ne 
želijo, vendar se zato da bi bili vidni, prepustijo 
vplivu industrije. Herbie Hancock, ki je prisoten 
na različnih področjih, je izjema. Sam ga imam 
rad, ker je eden najpomembnejših glasbenikov. 
Spomnim se, da sem bil leta 2000 v Rotterdamu na 
festivalu, kjer so se predstavili številni glasbeniki. 
Jimmy Haslip, fantastičen glasbenik, je na tem 
koncertu predstavil nek elektronski projekt brez 

vrednosti. Na drugi strani pa je bil osemdesetletni 
Sonny Rollins, ki je odšel vse do korenin jazza. Ne 
tako agresivno, kot v starih časih, vendar je bilo 
čudovito. Za jazzovsko glasbo kot tudi za klasično 
so korenine bistvenega pomena. Veliko se govori o 
avantgardi in mi v klubu podpore ne dobimo ali le 
v minimalnem znesku, ker smo preveč inovativni, 

kar nima smisla, saj je inovativno vse, kar sodi v 
jazz. Že samo igranje, razmišljanje. Vsak, ki igra 
na ta način, je inovativen sam po sebi. Tisto, kar 
danes šteje za avantgardo, so pravzaprav igrali 
glasbeniki v 60. letih in zelo podobno se dogaja s 
klasično glasbo. Gre za določeno raven, ki postavlja 
merila. Dandanes je v jazzu zelo moderno imeti 
čelo, violino, celo DJ-ja, a to ni jazz. Vendar obstaja 
poslušalstvo, ki ne sliši in ne razume, kaj glasbeniki 
počnejo. 

In v katero smer gre po vašem jazz danes?

Menim, da je pomembno ohranjati raven 
povprečja. Mainstream. Vse temelji na stilu New 
Orleansa, dixielandu in drugih, tudi modernem 
jazzu, ki je vladal v 60. in 70. letih. Gre za elemente 
stare glasbe, ki so slišni tudi v novejših stilih. Vendar 
menim, da v jazz ne bo prišlo več nič novega. 
Tendenca sicer je, da glasbeniki postajajo vse boljši 
kot instrumentalisti, vendar to ne pomeni, da lažje 
izkušajo glasbo samo. Le zato, ker bolje poznajo 
instrument, gotovo ne. A je vsekakor pomembno 
obvladovati instrument in imeti veliko znanja, 
kar bo pomembno tudi v prihodnosti. Šole so 
dandanes naravnost krasne in premorejo odlične 
profesorje, vendar samo igrati instrument ni dovolj. 
Glasbo je potrebno skozi igranje tudi izkusiti in jo 
doživeti. Je pa na splošno seveda veliko odvisno 
tudi od radijskih in televizijskih postaj, kajti te so 
posredniki med glasbeniki in občinstvom. Danes 
nastaja ogromno slabe glasbe. Vse drugo je dosti 
pomembnejše od glasbe same, ki je postala le še 
šov z veliko odrskih luči in dima.

Fotografija: osebni arhiv

Primož Grašič
Fotografija: Walter Tasch

Pogled od zunaj

V jazzu je kakovost
 pred količino
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Jazz med ljudmi

»Želim si, da bi si ljudje znali privoščiti najboljše. Jazz 
je ena redkih zvrsti, kjer ima kakovost še vedno večji 
pomen od količine.« Prizna, da se udeležuje samo 
jazzovskih koncertov, kajti današnja popularna 
glasba, ki jo zaradi spremljajočih vsebin rada označi 
kot glasbene slike, je namreč ustvarjena, da se ti 
»hočeš nočeš usidra v spomin. Kar je nadležno. 
Možgani so naravnani tako, da s pomočjo nižjih 
valovnih dolžin lažje pomnimo podatke in postanemo 
inteligentnejši. Natanko tako name vpliva jazz. 
Povede me v nižje valove in mi predstavlja počitek za 
možgane.« Tudi zato prisega na manjše, intimnejše 
zasedbe, medtem ko se ji klavirska glasba zdi najbolj 
»brezčasna. Všeč mi je v vsakem obdobju življenja, 
ne glede na to ali mi gre vse prav ali narobe. Vedno 
znova izrazi, kar čutim.«

Zanjo je jazz tisto nekaj, kar »mi pusti biti povsem 
jaz. Ne zmoti me. Me pa nasmeje. Da mi nekaj, da si 
ga želim vedno znova.« Sicer ga doživlja kot paleto 
»nežnih, vendar polnih pastelnih barv, ki dopuščajo, 
da dam vanje sebe. Jazz je zelo dostopen, vendar 
ima osebno noto, zaradi katere smeš prav vse.« Ker 
gre najpogosteje za daljše jazzovske kompozicije, jo 
poslušanje pogosto »odpelje k lastnim asociacijam, 
nakar se vrnem h glasbenikom, ki jih skušam 
ugledati tudi kot ljudi. Glasba ni brezosebna in če 
se nekdo na odru razdaja, je res najmanj, kar lahko 
storim, da ga vsaj poskusim razumeti.«

Dišalo je po jazzu
Ana Kajzer

soscenaristka in producentka 
dokumentarnega filma 
Dišalo je po jazzu

Dokumentarni film je nastal na osnovi tvoje 
raziskovalne diplomske naloge, zato sklepam, da 
se je tudi sama zamisel zanj porodila pri tebi, prav 
tako naveza z režiserko Katarino Šedlbauer.

Največja vrednost te diplomske naloge je, da mi 
je uspelo zbrati ves ta material, kajti prej ni bilo 
napisanega skoraj ničesar. Obstaja le tisto, kar je 
v predgovoru svoje knjige zapisal Peter Amalietti, 
zato so mi že mentorji svetovali, da bi bilo dobro, če 
bi zbrano nekako tudi izšlo. Vendar sama v pisanju 
nisem dobra. S prijateljem Vladom Bulajićem, ki je 
danes tudi filmski producent, pa sva se domislila, 
da bi posneli dokumentarni film. Imeli smo zelo 
dobro temo, vse je že bilo zbrano in tudi za ljudi 
smo natanko vedeli, kdo so, tako da sva midva tista 
pobudnika, ki sva se potem spomnila še Katarine. 
Šlo je za ljubiteljski projekt, saj ona takrat še ni 
bila resno v filmu, medtem ko sem bila sama 
producentka in soscenaristka predvsem zato, 

ker sem bila avtorica raziskave. Dišalo je po jazzu 
je nastal iz veselja in iz tega, ker je s temi ljudmi 
krasno delati. Vsi sodelujoči glasbeniki so resnično 
legendarne osebnosti.

Najbrž se vsaj delni motiv zanj skriva tudi v tem, da 
je video medij, ki določeno temo gotovo približa več 
ljudem kot denimo knjiga.

Sploh glasbeno temo, saj film omogoča tudi zvok. Filma 
si nismo zastavili kot glasbeni dokumentarec, temveč kot 
pregled glasbenega dogajanja v povezavi z družbeno-
političnim. Prav zato smo k sodelovanju povabili Boža 
Repeta, zgodovinarja, kajti ni nam bilo pomembno 
predstaviti le glasbeno stran, ki so jo zastopali glasbeniki 
sami, temveč prav tako vključiti nekoga, ki bo razložil 
družbeni kontekst, saj je to bistveno. Moja hipoteza 
je namreč bila, da so družbeno-politične spremembe 
vplivale tudi na glasbeno dogajanje in to se je še kako 
potrdilo.

Si se zato omejila na petdeseta leta; ker so bila v tem 
pogledu najbolj zaostrena?

V 60. letih se je začela politična klima sproščati in takrat so 
začeli organizirati festival, kar pomeni, da so posledično 
k nam prihajali glasbeniki iz tujine. Diplomsko nalogo 
sem na tem mestu zaključila, zato se je tu zaključil tudi 
dokumentarni film. Materiala je bilo za ta format tako ali 
tako že preveč. Težave so bile edino z arhivskimi posnetki, 
saj se je veliko materiala izbrisalo. Povedali so mi, da so v 
nekem obdobju na slovenski nacionalki zaradi varčevanja 
nove oddaje snemali čez stare, kar se mi zdi naravnost 
grozno, ker gre za del zgodovine slovenske kulture, ki je 
zaradi tega izbrisana.

Sicer je jedro postavljeno v petdeseta leta, medtem ko 
si prejšnje obdobje le omenila. Se razlog za to skriva v 
tem, da so ti, ki so ustvarjali jazzovsko sceno v povojnem 
obdobju, še vedno prisotni, če ne celo aktivni?

Eno je gotovo to, saj začetnikov ni več med nami. Prvi jazz 
ansambel pri nas je imel Miljutin Negode, vendar tisto, 
kar so igrali takrat, ni bil pravi jazz. Osnova je manjkala, 
saj improvizacije ni bilo. Igrali so popularno plesno 

Fotografija: 
Duška Durie

13jazzopis

IN
FO

R
M

A
TIV

N
I 

V
ZO

R
EC



Dišalo je 
po jazzu

glasbo in jo poimenovali jazz, medtem ko smo mi 
temu rekli glasba z zametki jazza. Zelo pomemben 
za razvoj jazza pri nas je bil Bojan Adamič, ki se je 
z jazzom srečal že pred vojno in bil tudi prvi, ki je 
začel z improvizacijo. V petdesetih letih so bili v jazzu 
najbolj aktivni prav glasbeniki, ki so poklicno delovali 
v Plesnem orkestru Radia Ljubljana pod Adamičevim 
vodstvom. Neposredno po vojni so imeli glasbeniki še 
stik z zahodnim svetom, tako da so jazzovsko glasbo 
poznali in jo tudi igrali, dokler se ni okrepil vpliv 
Sovjetske zveze in se je vse skupaj zelo kmalu zaprlo. 
Jazz je bilo v nekem obdobju dejansko prepovedano 

igrati, tako da je šlo po eni strani za upor mladih proti 
sistemu in tudi proti starejši generaciji. Kot v vsakem 
obdobju je obstajala subkultura s svojo glasbo. A 
kot mi je uspelo izvedeti skozi vse intervjuje, je bil 
v resnici bolj kot glasba sama prepovedan ples, 
imenovan tržačan. Najbrž se ljudje, ki so delali 
cenzuro, niti niso spoznali na glasbo, jim je pa bil 
določen ples preveč nespodoben.

Z današnjega stališča je morda nekoliko nenavadno, 
da je bila jazzovska glasba, ki to pravzaprav niti ni 
bila, glasba upora.

Meni se ne zdi nenavadno, saj jazz in nasploh 
kakršnakoli popularna kultura, niti ne samo glasba, 
simbolizirata dogajanje na zahodu. In vsi ti vplivi so 
bili v času strogega socializma nadvse nezaželeni, ne 
le v glasbi, tudi drugje. Mladi v Jugoslaviji so kljub 
temu še nekako bili v stiku z vsem tem, medtem ko 
so bile ostale države za železno zaveso bolj zaprte. 
Mladi so hrepeneli po drugačnem, s katerim so se 
identificirali in se na ta način upirali svetu, v katerem 
so živeli. Nenazadnje je bilo podobno tudi v Ameriki, 
le da v 30. letih. Takrat je jazz veljal za umazano 
glasbo, a je res, da se je tam vse to odvijalo na 
različnih frontah. Obstajal je belski jazz, ki je imel 
povsem druge konotacije od klubov s temnopoltimi 
jazzovskimi glasbeniki. Pri nas je bilo drugače in sama 
težko trdim, da niso igrali jazza. Pred vojno najbrž res 
ne, a kasneje je bila improvizacija že prisotna, saj 
sta bila Ati Soss in Urban Koder že znana kot odlična 
improvizatorja. Večinoma so preigravali standarde in 
do nas je vse prihajalo z zamikom. Tako so v 50. letih 
igrali, kar se je v Ameriki igralo že dvajset let prej. 

Prvi ansambel modernega jazza, Ansambel Mojmirja 
Sepeta, je bil pri nas ustanovljen leta 1956. Sepeta sicer 
bolj povezujemo s slovensko popevko, vendar je bil v 

tistem času pomemben tudi za razvoj slovenskega jazza. 
Moje stališče je, da so na plesih gotovo izvajali popularno 
glasbo, v katero pa so primešali številne druge vplive, 
med drugim tudi jazz.

Potrebno je zavedanje, da takrat niti niso premogli 
znanja, potrebnega za improvizacijo.

Dostop do vsega je bil zelo omejen. Po radiu so sicer 
skrivaj poslušali Voice of America, plošč in instrumentov 
pa ni bilo mogoče kupiti. Nekateri so sprva instrumente 
izdelovali kar sami, bolj ali manj so jih morali „prešvercati“. 
O tem obstajajo številne zanimive zgodbe, ki se zdijo z 
današnjega gledišča precej neverjetne. Gre za povsem 
drug kontekst od današnjega.

Danes živimo v času, ko je vse na dosegu roke in zato 
se je lahko začela razvijati tudi slovenska jazzovska 
scena. Je pa zanimivo, da je dokumentarni film Dišalo 
je po jazzu nastal leta 2007, ko je jazz pri nas pričel 
pridobivati veljavo.

Gre za naključje, pri čemer je treba upoštevati, da 
je pred tem vladalo obdobje, v katerem jazz ni imel 

prav velike baze poslušalcev. Takrat so se nekoliko 
starejši istovetili s punkom, medtem ko je bila moja 
generacija zavezana rocku. Potem ste prišli mlajši, in 
sicer v obdobje, v katerem je vse pomešano. Jazz se je 
povezal s sodobnimi glasbenimi trendi in znova postal 
popularen, tudi obratno. Jazzovski elementi se pojavljajo 
v popularni glasbi. Kar je prav. Pri projektih, kakršen je 
ta naš, vedno znova izpostavim, da se njihova vrednost 
skriva v ohranjanju slovenske kulturne zgodovine, pa 
naj bo to jazz, popevka ali popularna glasba. In če tega 
ne bomo naredili mi, ki smo aktivni v tem trenutku, za 
nami ne bo ostalo nič. Nihče ne živi večno in stvari se 
izgubljajo. Nekega dne bodo prišle mlajše generacije, ki 
jih bo to zanimalo, a če vira ne bo, vsaj takega, ki bi bil 
nekje shranjen in arhiviran, bo vse skupaj odšlo v pozabo. 
Škoda se mi zdi, da je vse prepuščeno ljubiteljem in da 
ni raziskovanje bolj sistematično. Popularne glasbene 
oblike se pri nas precej zanemarjajo, kar ni prav, saj gre 
za del naše zgodovine, ki nam daje identiteto.
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poslušalec jazzovske glasbe
Čeprav izhaja iz glasbeno dobro podkovane družine, 
saj se njegov oče večji del življenja ljubiteljsko 
ukvarja z glasbo, doma ni imel veliko možnosti priti 
v stik z jazzovskimi ploščami. Joško Senčar (1975, 
Ljubljana, univerzitetni diplomirani kulturolog) se 
je zato z jazzom seznanil v najstniških letih, ko je bil 
član skupine, v kateri so bili »starejši kolegi, ki so bili 

glasbeno bolj napredni. Moj takratni doseg je bil 
rock, vendar so me ves čas spodbujali, da spoznam 
še kaj drugega, bolj kompleksnega, kar bi mi v 
glasbenem smislu ponudilo širino.« Tako je prišel v 
stik z glasbo klasikov, kakršna sta Miles Davis in John 
Coltrane, a ga je jazz dokončno osvojil šele potem, 
ko je v njem videl »možnost za manipulacijo. V 
vsaki jazzovski kompoziciji sem jih namreč ugledal 
deset in se predajal ideji, da bom iz njih ustvaril vsaj 
eno avtorsko.« Danes med smehom pove, da je to 
zamisel kmalu opustil in presedlal na kitarski jazz, 
ki mu ostaja zvest vse do danes.

»Kot kitaristu in nekomu, ki izhaja iz rocka, so 
mi najbližje zasedbe, sorodne klasičnim rock 
skupinam. Rad imam Johna Scofielda in Jean-Paula 
Bourellyja, Mika Sterna, Billa Frisella ali legendarna 

Granta Greena ter Gabora Szaba. Rad prisluhnem 
tudi skandinavskim izvajalcem, predvsem pa me 
navdušujejo žanrsko raznolike zasedbe. Enolična 
glasba, ki jo žanrsko zlahka zapreš v enega od 
predalov, prav tako pretirano tehniciranje, me 
ne pritegneta,« je iskren Joško, ki pravzaprav v 
glasbi išče »avtentičnost izvajalca in razgibano 
ter kompleksno melodiko.« Verjame, da je čustvo 
ključen element tako glasbe kot življenja samega, 
kar kot vodja mediateke Knjižnice Otona Župančiča 
v Ljubljani in nekdo, ki v javnem prostoru pogosto 
predvaja izbrano glasbo, skuša prenesti tudi na 
naključne knjižnične obiskovalce.

Jazz mi dopušča biti, kar sem

Joško Senčar

Fotografija: 
Jan Prpič

»Jazz mi je blizu tudi zato, ker je pogosto 
instrumentalen. Besedilo mi v glasbi ne pomeni 
prav dosti. Glasba sama zase je dovolj močna in 
prinaša sporočilo, ki je povsem samozadostno.« 
Sebe ne opredeljuje kot klasičnega poslušalca 
jazza, saj rad posega tudi po drugih nekomercialnih 
zvrsteh, medtem ko ga jazz privlači predvsem zato, 
ker se zdi »najmanj podrejen normam in pravilom. 
Skozi jazz se dejansko najbolje izrazim in v njem 
resnično uživam. Menim, da ima kot glasbena zvrst 
še izjemne možnosti. Je namreč sestavljanka, ki se 
še vedno sestavlja.« Slovenski jazzovski ustvarjalci 
ga vse bolj presenečajo, saj »je vse več glasbenikov, 
ki imajo kaj povedati, kot denimo Marko Črnčec, 
Rok Zalokar ali Goran Krmac. Nazadnje me je 
najbolj presenetila plošča Žana Tetičkoviča The Port 
Of Life, saj gre za izjemno delo.«

Sicer pa se ne omejuje le na poslušanje, temveč 
pozornost prav tako namenja vprašanju disonance in 
poslušalstva. »Reči, ki že po naravni danosti ne gredo 
skupaj, me jezijo in tako je tudi pri disonanci, ki po 
mojem prepričanju v glasbo ne sodi. Verjamem, da 
tudi jazza ni dano razumeti, čutiti in v njem uživati kar 
vsakomur, saj gre za kompleksno glasbeno zvrst, kjer 
nam prvo poslušanje navadno ne razkrije sporočila 
v celoti,« pove in pristavi, da glasbo mnogo raje 
posluša v intimnem okolju. »Koncerti sicer premorejo 
živo energijo, ker pa sem sam bolj individualist, mi 
dovršenost studijskih posnetkov pomeni več,« pravi 
Joško, ki verjame, da smo »v glasbenem smislu kot 
država dozoreli. Jazz za medije in večino populacije 
ni zanimiv, saj v ospredje ne postavlja osebnih zgodb 
protagonistov, žal pa je prav to danes tisto, kar 
izdelek proda prej kot glasba sama. Glasba izgublja 
svoj pomen in je postala vse drugo, medtem ko je jazz 
ostal zvest glasbi sami.«

Jazz med ljudmi
Jazz med ljudmi

Foto utrinki 
Jazz Ravne
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Jazzosejalci
Dejan Pečenko

Jazzosejalci

Z nemirom do miru

Rojen leta 1958 v Mariboru je bil že od malih nog 
vpet v glasbeno okolje, kajti njegov oče je nekaj 
časa igral v Big Bandu RTV Slovenija, medtem ko je 
Dejan obiskoval glasbeno šolo in se učil harmonike, 
vendar »je bilo izredno težko nositi težek kovček, 
zato sem harmoniko smel po enem letu opustiti in 
sem se h glasbi vrnil šele pri trinajstih, čeprav so mi 
v zgodnjem otroštvu dejali, da glasba ni zame, ker 
sem preveč nemiren.« A ko si je njegov oče kupil 
pianino, je ta v njem prebudil radovednost in »zelo 

kmalu sem nanj igral  ter kazal nadarjenost za tipke, 
zato mi je priskrbel zasebno učiteljico.« Pod njenim 
mentorstvom je zelo hitro napredoval in v štirih 
letih končal nižjo glasbeno šolo, nakar je odšel na 
sprejemne izpite v Gradec. Spominja se, da je v tistih 
časih bil »dobro klasično podkovan, medtem ko sem 
se jazza učil sam, nekaj malega pa mi je pokazal 
Werner Ussar, ki je takrat delal na radiju in igral.« 
Na študij je bil sprejet in tako se mu je odprla pot, ki 
ga je vodila vse globlje v jazzovske svetove.

Zakaj prav jazzovska glasba, se mu še danes zdi 
povsem »nerazložljivo. Okolica gotovo pomaga, 
moj oče je doma poslušal jazz in mi pri sedemnajstih 
prinesel prve plošče Milesa Davisa in Johna Coltrana, 

ki sem ju z veseljem poslušal. Tudi radijski programi, 
ki sta jih oblikovala Stane Sušnik in Aleksander Skale 
so bili velik vir informacij, vendar se ne da natančno 
pojasniti, zakaj ravno jazz, saj je poleg želje same 
potrebne še precej nadarjenosti.« V Gradcu je začel 
razvijati svoj slog, na katerega sta globoko vplivala 
Bill Evans in McCoy Tyner. »Gre za dva povsem 
diametralna pianista, kjer eden udarja po klavirju, da 
vse leti in imaš občutek, da ga bo polomil, medtem 

pianist
»Ne maram in niti ne znam opredeljevati svoje 
glasbe. Vem, da pogosto igram solistične koncerte 
na klavirju in da imajo kompozicije jazzovsko 
podlago v smislu harmonije in ritma, a uvrstiti jih 
v katerikoli žanr ne bi znal,« pove Dejan Pečenko, 
ki so mu blizu tako tradicionalne kot moderne 

jazzovske oblike.

ko je drugi izredno nežen, tih, subtilen in se povsem 
zlije s klavirjem. V resnici pa obstaja kakšnih sto 
pianistov in vsi so name prenesli vsaj kakšen vpliv,« je 
iskren Dejan, ki je med študijem spoznal glasbenike 
iz različnih držav in z njimi v naslednjih letih, tudi 
desetletjih redno koncertiral po vsej Evropi. A kljub 
temu ne Gradec ne Dunaj in ne München, kjer je 
kratek čas živel, niso »moje mesto. Ves čas piha, 
mrzlo je in veliko je visokih hiš, zaradi česar ne vidiš 
nikamor. To ni zame. Pomembno se mi zdi najti svoje 
mesto in ko ga imaš, ga nima smisla menjati.« Kljub 
temu je sam svojega večkrat zamenjal, saj poleg 
življenja v Avstriji vsa leta ostaja in se vrača v Maribor, 
medtem ko zadnjih petnajst let prebiva ob morju.

Glasbena večobraznost

Prva pomembnejša postojanka v njegovi pianistični 
karieri je bila gotovo zasedba Ljubljana Jazz 
Selection, v kateri so bili poleg Dejana Pečenka še 
trobentač Peter Ugrin, bobnar Drago Gajo in basist 
Karel Novak. Zbrali so se leta 1992 in takrat nastopili 
tudi na prvem festivalu Jazz Lent, ter delovali vse 
do izteka minulega tisočletja, medtem ko je bil 
repertoar sestavljen »iz jazzovskih standardov v 

latino priredbah. Šlo je za popularen, ne pretirano 
zahteven jazz, ki je bil predvsem prijeten za ušesa.« 
Nekoliko drugače je bilo s Tone Janša Quartetom, 
katerega član je bil desetletje in pol. Izvajali so 
avtorske skladbe cenjenega saksofonista, ki pa so 
bile po Dejanovem mnenju težke. Tudi za poslušalce. 
»Ne poznam človeka, ki bi se tako zelo trudil in bi 
toliko energije ter časa vlagal v organizacijo. Veliko 
smo igrali na jazzovskih festivalih, in to na dobrih 
evropskih jazzovskih festivalih, vendar je bila glasba 
kompleksna, zato na dolgi rok preprosto ni mogla 
preživeti.«

Potem, ko sta obe omenjeni zasedbi prenehali 
delovati, se je pridružil sestavu Brizani, s katerim izvaja 
etno jazz. Od nekdaj je rad delal »kontuinirano, kajti 
pomembneje od tega ali smo vrhunski glasbeniki, je 
to, da se razumemo, saj se zato lahko razvijamo,« 
čeprav je bilo precej tudi priložnostnih muziciranj. 
Posebno vlogo pa imajo samostojni projekti, v katere 
je pogosto vabil avstrijske kolege. »S svojim triom 
delam že dve desetletji in pogosto se poleg avtorskih 
skladb lotimo posebnega repertoarja, skozi katerega 
se posvetimo glasbi izključno enega skladatelja. 
Pred leti smo igrali glasbo Johanna Sebastiana 
Bacha, pa skupine The Beatles, medtem ko se zdaj 
posvečamo Herbieju Hancocku,« pove Dejan, ki 
razlik med standardi in avtorskimi skladbami ne 

priznava. »Jazz standarde iz 30. let je zelo lepo igrati, 
saj predstavljajo osnovo za improvizacijo in ponujajo 
toliko svežine v harmoniji ter ritmu, da je skorajda 
enako, kot bi napisal svojo skladbo. Te napišem, 
ker se srečam z določenimi zamislimi, ki jih nato 
razvijem, vendar vsaj v mojem primeru vse temelji 
na bluesu in tradiciji bebopa, coola in latino jazza.«

Predajanje dediščine

Poleg koncertiranja je vsa leta dejaven tudi kot 
pedagog. Med letoma 1996 in 2006 je poučeval v 
Gradcu, medtem ko v Linzu predava vse od leta 
1992, zadnje čase pa tudi v Mariboru. »V Gradcu sem 
predaval le stranske predmete, medtem ko v Linzu 
poučujem predmete, ki so mi osebno zanimivejši. 
Kot pedagog moram spremljati vse novosti, ki se 
dogajajo na glasbenem področju in predvsem mi 
največ pomeni to, da ko predavam o določeni temi, 
jo moram sprva sam zelo dobro preučiti, analizirati 
vse spektre in jih tudi razumeti. Šele nato jih lahko 
podam naprej. Na ta način sem se ogromno naučil in 
tudi z učenci se dobro razumem, saj so odlični, zato 
mi poučevanje ne predstavlja nikakršne težave. Rekel 
bi celo, pa ne da bi se hvalil, da sem zanj nadarjen,« 
razmišlja pianist, ki tudi sicer nadvse rad spremlja 
mlade glasbenike, za katere meni, da so vsi po vrsti 
naravnost odlični.

Fotografija: 
osebni arhiv
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Foto utrinki 
Jazz Ravne

»Možnosti za pridobivanje znanja je dandanes 
veliko več, kot jih je bilo nekoč, ko je bilo vse 
skoncentrirano okoli Big Banda RTV Ljubljana. 
Vsako mesto in tudi vsak posameznik ima svoje 
prednosti. Mladi, željni znanja, ne odhajajo več 
le v Avstrijo, temveč tudi na Nizozemsko in v New 
York,« kar se mu zdi nadvse logično, navkljub 
temu, da sam meke jazzovske glasbe ni še nikdar 
obiskal. »V New Yorku se je vse začelo in razvilo, 
kajti jazz dojemamo od bebopa dalje. Prej, denimo 
swing, je bila pretežno vokalna glasba, medtem 
ko je instrumentalna prišla v ospredje z bebopom, 
zato ta velja za začetnika. New York je brez dvoma 
pomembno središče, a imam sam druge poti,« 
je prepričan glasbenik, ki, čeprav je vešč tudi 
klaviatur, prisega na akustični klavir. »Igranje na 

elektronsko klaviaturo z nadomestnim zvokom 
klavirja izgubi zvok in prezenco. To preprosto nisem 
jaz, saj ne morem izraziti jakosti zvoka in ničesar, 
kar lahko izrazim s pomočjo klavirja. Nenazadnje 
je tudi poslušalcem videti drugače, če nekdo sedi 

za velikim klavirjem ali za pianinom, kjer vse 
deluje kot poceni hotelski performans. Vse našteto 
zmoti in vpliva tako na glasbenika kot poslušalca. 
Uporabljam pa že od mladosti, tako v živo kakor v 
studiu, sintetizatorje in elektronske zvoke.«

V resnici ne verjame, da je energijo posameznega 
instrumenta, tudi kompozicij, mogoče opisati z 
besedami. Glasba je namreč zanj izključno »izraz 

in odsev notranjih občutij. Vprašanj, zakaj igram. 
Zakaj živim. Ali sem srečen? Vsa vprašanja, ki se 
mi porodijo, podam naprej skozi glasbo in z njeno 
pomočjo postrežem tudi z odgovori, ki se jih morda 
mimo nje niti ne zavedam.« Zanj je glasba odgovor 
že sama po sebi, ne glede na to, ali se je vprašanje 
sploh že porodilo, o čemer lahko prebiramo tudi 
v literaturi, saj so »napisane mnoge razprave 
in filozofske knjige, da bi odgovorile na to, kaj 
glasba sploh je. A je nemogoče. Glasba je v prvi 
vrsti substanca, s katero je povezano marsikaj 
nerazložljivega in neznanega, v čemer je tudi njen 
čar,« še zaključi.

V glasbeni literaturi pogosto zasledimo mistifikacijo 
jazzovske glasbe v smislu, da nihče ne zna opisati, 
kaj bi naj sploh bila, medtem ko vsi vedo, kaj ni. 
Kakšno je vaše stališče o tem?

Kaj jazz ni … Kadar nekdo ne igra iz sebe, gotovo 
ne igra jazza. Kajti jazz je improvizirana glasba, ki 
jo izvajaš iskreno, kot misliš in čutiš. Ta glasba ima 
pravila in svojo harmonijo, predvsem pa ritem, in 

povsod sta prisotna bluesfeeling ter blue notes. Kajti 
kjer tega ni in kjer glasba ne pelje naprej, zame ni 
jazza. Je pa jazz danes predvsem fuzija vsega, saj je 
mešanje žanrov neizbežno in se zaradi globalizacije 
meša že cel svet.

Razvoj jazza je sicer že z vsebinskega stališča 
izjemno bogat; kako se je preobražal v času vašega 
delovanja in ustvarjanja?

Odraščal sem v 70. letih in takrat je bil poleg 
ameriškega izredno popularen evropski jazz. Založba 
ECM je izdajala najbolj zanimivo glasbo. Sam sem 
v tistem obdobju glasbo zares začel poslušati in je 
zato pustila velik pečat. Eksperimentirali so, dodajali 
efekte, elektronske instrumente in igrali fusion, kar 
je močno vplivalo name, kot tudi glasba 80. in 90. 
let, ko je prišlo do brazilskih in latino pojavov. Gre za 
prve impulze, s pomočjo katerih sem začel izvajati 
lastno glasbo in našel svojo pot ter svojo izpoved. 
Jazz me je spremljal ves čas in se razvijal, a razvija 
se tudi danes.

Predvidevam, da je nekoč vladalo tudi povsem 
drugačno glasbeno življenje, ki je bilo najbrž precej 
bogatejše.

Ogromno se je spremenilo. Danes je možnosti za 
snemanje v obilju, ploščo lahko posnameš že kar 
doma in daš svojo glasbo na svetovni splet, vendar 
sam tega ne zagovarjam.

Se vam zdi, da je jazzovska glasba, če pogledava 
celotno družbo, danes bolje sprejeta kot nekoč, 
saj je tudi informacij precej več?

Ogromno ljudi posluša jazz, čeprav je težko reči, 
da poslušajo izključno jazzovsko glasbo. Gotovo 
pa jazz svojih poslušalcev ni izgubil. Mladi imajo 
preveliko ponudbo in težko izberejo, vendar 
skušajo pristopiti tudi k jazzu. Veliko jih pride 
na nastope in opažam, da če nastopajo starejši, 
pridejo večinoma starejši, medtem ko so pri 
mladih v občinstvu izključno mladi. Ti dajejo 
poslušalcem zagon, saj jih zanima, kaj delajo in 
kako obvladajo svojo veščino. Bi pa moralo biti 
več generacijske pretočnosti, potemtakem bi ne le 
publika, temveč tudi glasba sama dobila povsem 
novo svežino.

JazzosejalciJazzosejalci

Pa sam izraz jazz, okrog katerega so bile mnoge 
polemike, tudi zavračanja? Se vam zdi primeren?

Nihče si še ni izmislil boljšega. V knjigah je marsikaj 
napisanega, a nihče ne ve natanko, kako je prišlo 
do njega. Menim, da je dober in zamenjati ga bi 
bilo absolutno nemogoče. Si pa pod izrazom jazz 
vsak predstavlja nekaj drugega. Eni free jazz, drugi 
swing, a so si vsi enotni, da se za njim skriva nekaj 
subjektivnega, nekaj, kar je vezano na glasbeno 
osebnost. Globina glasbe, osnovni element, in to je 
jazz obdržal. Danes obstaja nešteto podjazzovskih 
žanrov in lahko jim nadenemo imena, vendar gre 
za improvizirano glasbo, zato v resnici ne moremo 
vedeti, kaj jazz zares je in kaj ni. Preprosto mešanica 
vsega, kar pa je posledica globalizacije.
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Satchmo

Rojen leta 1941 v Celju neglasbeni družini, katere 
člani so, kot marsikatera slovenska družina, zelo 
radi prepevali, je pri enajstih letih začel obiskovati 
ure klavirja. V glasbeni šoli je pridobil znanje, 
ki mu je kasneje zaradi teoretične pismenosti 
lajšalo učenje trobente. To je začel igrati štiri leta 
pozneje, pri petnajstih, oziroma skoraj nemudoma 
po tistem, ko »sem bil na obisku pri prijatelju, 
kjer so imeli revijo Štern. Vzel sem jo v roke in 
z naslovnice me je pogledal Louis Armstrong 
Sarchmo s svojo zlato trobento ter nasmehom kot 
orglice. Ko sem videl njegov izraz v očeh, sem postal 
popolnoma prepričan, da moram tudi sam začeti 
igrati trobento,« se spominja Andrej, ki ni nikoli 
več pokazal zanimanja za noben drug instrument. 
Oče mu je že teden pozneje velikodušno podaril 
krilovko in le tri mesece kasneje je nastopil s 

celjskim ansamblom, ki mu je ponudil priložnost, 
da odigra takrat svojo najljubšo skladbo Storming 
Weather. »Imel sem jo pod kožo, zato sem jo odigral 
naravnost briljantno. V mojih očeh je Satchmo oče 
vsega, saj so iz njegovega dela izhajali dobesedno 

vsi, beboperji, cool jazzerji in številni drugi. Že ko 
sem ga prvič ugledal, me je popolnoma začaral, pa 
čeprav le s svojo podobo.«

Ko je pridobil dovolj osnov, da se je njegovo veselje 
do muziciranja okrepilo, se je vpisal na srednjo 

glasbeno šolo v Ljubljani, nato pa eno leto sedel 
v trobentarskih vrstah ljubljanske filharmonije. 
Leta 1964 se je odpravil na Nizozemsko in po 
enoletnem pripravništvu nadaljeval študij klasične 
trobente na Kraljevi akademiji v Amsterdamu, kjer 

Jazzosejalci
Andrej Koren

trobentač
Andrej Koren, znan tudi kot Mišič, ne verjame 
v popolnost, kajti te v življenju ni mogoče 
najti in ni je niti v glasbi. »Številni koncerti so 
morda tehnično izvedeni skoraj perfektno, a 
niso muzikalni,« pove in doda, da po njegovem 
prepričanju »glasbo določa izključno srce.«

ga je poučeval eden najboljših interpretov Johanna 
Sebastiana Bacha, Marinus Komst. »Bil sem precej 
nadarjen in tudi tehniko sem imel izpiljeno, vendar 
vadil nisem, saj sem bil, moram priznati, za to 
preveč len. Nekega dne je ravno za časa moje ure 
profesorja prišel obiskat Andreī Morris, s katerim sta 
bila dobra prijatelja, saj ju je družila tudi poklicna 
usmeritev. Oba sta bila izjemna interpreta Bacha. 
Komajda sem preletel skladbo, na kateri sva delala, 
in jo nekako odigral, a je profesor seveda vedel, 
da vadil nisem. Prišel je do mene, me pogledal 
v oči, s pestjo urezal v prepono in rekel: „Ti črni 
bivolček, če tega ne bi imel in bi zato moral vaditi, 
bi bil jaz srečen človek.“ Morris se je neznansko 
smejal, a takšen sem pač bil,« pove in prizna, 
da se zaveda, kako bi lahko z redno vajo dosegel 
veliko več. »Profesor mi je velikokrat povedal, da 
bi lahko bil med najboljšimi, če bi le vadil. A imel 
sem talent, ki je človekov najhujši sovražnik. Ves 
čas mi je ponavljal, da je le en odstotek odvisen 
od inspiracije, navdiha, medtem ko je vse ostalo 
odvisno od transpiracije, dela. Vendar v mojem 
primeru njegovo spodbujanje ni obrodilo sadov, 

zato pa njegove besede zelo rad povem naprej, še 
posebno mladim.« Kljub temu da je bil prej kot vaji 

zavezan svobodnemu glasbenemu izrazu, je študij 
uspešno zaključil in za diplomski koncert izbral 
koncert Josepha Haydna.

S srcem za glasbo

Pred odhodom na Kraljevo akademijo v Amsterdam 
je bil član skupine Albatros, ki je preigravala 
jazzovske standarde in takratne popularne 

uspešnice. Med študijem je, kot večina študentov, 
večkrat gostoval v amsterdamski filharmoniji, 
medtem ko je več poletij muziciral na Karibih z 
zasedbo Sonora Ritmica. Ta je izvajala afriško-
kubanski jazz in sodelovanje z njimi ga je tako 
glasbeno kot življenjsko predrugačilo ter mu dalo 
pomembne izkušnje, zaradi katerih je začel jazz 
dojemati drugače. »Med člani Sonore Ritmice sem 
se počutil nekako nemočnega. Zasedba je bila 
sestavljena iz pianista, obširne tolkalske sekcije, 

dveh saksofonov in treh trobent. S študijskim 
kolegom sva bila edina belca in ne jaz ne on sinkop 

Jazzosejalci

Fotografije: 
Nika Hölcl
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nisva mogla nikoli odigrati, kot so jih ostali. Ti ljudje 
imajo povsem drugačen občutek za glasbo … stilno 
ni bilo nič posebnega in prvi trobentač pravzaprav 
ni zaigral dosti več not, kot sem jih sam, a so imele 
globlji pomen. Šlo je za glasbo, ki je njihova. Prav 
zato sam ne bi mogel istih pasaž nikoli zaigrati 
na tak način, ker jih nimam v krvi,« se spominja 
obdobja afro-kubanskega jazza, v katerem je precej 
potoval in tudi snemal. Zatem se je za nekaj časa 
vrnil v Slovenijo in kratko obdobje igral v Big Bandu 
RTV Slovenija pod vodstvom Jožeta Privška.

Ko se je njegovo orkestrsko obdobje izteklo, ga je 
želja po svobodi premagala. Z zasedbo, v kateri je bila 
tudi Ditka Haberl, so pripravili komentiran koncert 
s kronološkim pregledom razvoja jazzovske glasbe. 
Več kot desetletje je bil tudi član ene najvplivnejših 
evropskih komercialnih skupin Peter & Pedros, ki 
je preigravala takratne uspešnice, sicer pa je igral v 
številnih evropskih, tudi kanadskih klubih ter vedno 
znova odhajal po poteh klica glasbe. »Ogromno je 
bilo jam sessionov, ko se povzpneš na oder, malce 
igraš, si vzameš premor in se vrneš. Nikoli nisem bil 
v družbi najboljših, vendar sem človek, ki v srcu nosi 
ljubezen do glasbe, še posebno jazza. Preigraval 
sem vse stile, od dixielanda, bluesa pa vse do 
cool jazza in bebopa,« pove Andrej, ki se ni nikoli 
preizkusil v pisanju avtorske glasbe. Skozi svobodne 
solistične pasaže jo je raje ustvarjal kar v danem 
trenutku in se predajal občutjem, ki so tako v njem 
kot v poslušalcih porodili številne sanje.

Izraznost žameta

Leta 1993 se je dokončno vrnil v Slovenijo in za leto 
dni odložil trobento ter se podal po poti, ki ga je od 
glasbe oddaljevala, vendar je že kmalu ugotovil, da 
brez njiju ne gre. Skupaj z Mitjo Teličem je postavil 
kvartet Venus, ki se je po dveh, treh letih delovanja 
razširil v Celjski Dixieland Orkester prav na pobudo 
Andreja Korena. Poleg njega so bili člani še Ivo Umek, 
Jani Šuligoj, Andrej Cimerman, Peter Jeraj, Mitja Telič 
in Janez Goršič Satchmo. »Ljudje so nas sprejeli in se 

zelo lepo odzvali, tudi kot solisti smo posamezni člani 
dobivali bučne aplavze,« pove, čeprav zdaj nekaj njih 
deluje v okviru nove postave Blue Velvet, ki jo poleg 
Andreja Korena sestavljajo Mitja Telič, Jani Šuligoj, 
Viktor Trebelj, Jože Škerjanc in njegov vnuk Timi. »V 

jazzu ni dovolj le igrati, kar je zapisano, temveč moraš 
znati vizualizirati misli, moraš biti inovativen.« Člani 
skupine se opirajo na dixieland, čeprav se sicer ozirajo 
po različnih žanrih, ki segajo vse od soula, funka in 
ostalih popularnih zvrsti.

K sodelovanju so povabili hrvaško jazzovsko pevko 
Zdenko Kovačiček, s katero sta tako Viktor Trebelj 
kot Andrej Koren v preteklosti že sodelovala. »Gre 

za odlično jazz pevko in skromno žensko, zato smo 
se povezali in navdušenje je obojestransko. Izzivi še 
vedno obstajajo, čeprav zdravje ni več kot je bilo,« 
prizna. Pove tudi, da je zadnja leta začel vaditi. 
»Moral sem začeti, saj sem prišel v leta, ko ni več 
dovolj le tisto, kar imaš. Višjemu moraš pri tem malce 
pomagati. Vaje nisem bil nikoli vajen, zato mi prav 
dosti ne uspe, vendar moram priznati, da s starostjo 
postajam bolj priden,« med smehom pove in obžaluje 
edino zaradi bolezni zamujeno priložnost za nastop z 
Duškom Gojkovićem, ki ga poleg svojega najdražjega 

trobentača Clifforda Browna izjemno ceni. A 
spremlja tudi slovenske glasbenike, med katerimi 
»občudujem Tomaža Gajšta, za katerega menim, 
da je najboljši slovenski trobentač po Petru 
Ugrinu. Izjemen je.«

Zadnja leta mu poleg glasbe v življenje vnašajo 
veselje tudi živali, s katerimi je obdan, in pa 
stimulacija občinstva, ki njegovo igranje še vedno 
sprejema s precejšnjim navdušenjem. »Občutki 
na odru so še vedno enaki kot nekoč. Predvsem gre 
za srečo, kadar ti uspe določeno skladbo odigrati 
zares lepo. Življenje samo je lepo in ponosen sem, 
da sem se le redko predajal razumu. Raje sem 
ohranjal srčnost in ostajal spontan,« še pove 
Andrej, ki je s svojim muziciranjem na številne 
obraze naslikal nasmeh pristne sreče. In prav 
takšne slika tudi danes.

V glasbeni literaturi pogosto zasledimo 
mistifikacijo jazzovske glasbe v smislu, da nihče 
ne zna opisati, kaj bi naj sploh bila, medtem ko 
vsi vedo, kaj ni. Kakšno je vaše stališče o tem?

Jazz je govorica. Tisti, ki jo razume in se zna o njej 
tudi pogovarjati ter z drugimi izmenjavati svoje 
mišljenje, jo bo dojemal kot povsem navadno, 
običajno glasbo. Enako kakor polko ali valček, 
le da imata polka in valček ene značilnosti, jazz 
pa druge. Zgodovina je s terminološkega vidika 
morda bolj na strani jazza, ker se je razvijal, 

medtem ko sta polka in valček ves čas bolj ali 
manj enaka. Danes obstajajo boljši instrumenti in 
harmonično sta se oba razširila, a večjih razlik v 
primerjavi z začetnim obdobjem ni, kar kaže, da je 
glasba večna. Jazz je izraz, ki ima močne temelje, 
saj vemo, kdaj se je začel. Podobno je pri klasiki, 
iz katere so črpali mnogi jazzisti, predvsem Miles 
Davis se je oziral po delu Johanna Sebastiana 
Bacha.

Razvoj jazza je sicer že z vsebinskega vidika 
izjemno bogat; kako se je preobražal v času 
vašega delovanja in ustvarjanja?

Nekoč je imel jazz večjo težo in to predvsem zato, ker 
je bil izraz spontanih čustev. Danes glasba postaja 
razum, premislek, vsaj tak občutek imam sam. Ni več 
srca. Podobno se dogaja tudi s klasično glasbo, vse 
manj je čustev in vedno več eksperimentov. 

Predvidevam, da je nekoč vladalo tudi povsem 
drugačno glasbeno življenje, ki je bilo najbrž precej 
bogatejše.

Seveda, glasbeniki so živeli raj, medtem ko imajo 
danes tretjino raja, tretjino vic in tretjino nebes. Ni 
več, kot je bilo. Tisti pred nami, Charlie Parker in drugi 
velikani jazza, so umrli prej v revščini kot bogastvu, 
čeprav niso umirali od lakote. Vendar so bili kljub 
temu neizmerno bogati, kajti življenje je bilo povsem 
drugačno. Sam si v tem svetu, ki je izjemno črnogled, 
ne bi več želel biti mlad, saj se vsi sprašujejo le, kako 
in kaj. Mi glasbeniki in morda še kdo imamo vsaj 
uteho, kajti glasba je uteha, medtem ko drugi nimajo 
niti tega. Vse, kar se odraža v vsakdanjem življenju, se 
lahko preslika tudi na jazz.

Se vam zdi, da je jazzovska glasba, če pogledava 
celotno družbo, danes bolje sprejeta kot nekoč, saj 
je tudi informacij precej več?

Ljudje so ozaveščeni in postajajo bolj široki, tudi 
izobraženi, zato je sprejetost prav tako vse boljša. 
Slovenci imamo zelo dober jazz, ki se sliši tudi 
zunaj naših meja, kar posledično vpliva na celotno 
populacijo in dviguje raven. Opažam, da se ljudje, ki 
prej niso imeli nobene povezave z njim, opredeljujejo 

zanj, a seveda za njegove tradicionalne oblike. Tako 
to gre … kadar rokometašem ali drugim športnikom 
dobro gre, bo ta šport gledalo več ljudi. Zanimanje se 
poveča. V glasbi ni dosti drugače.

Pa sam izraz jazz, okrog katerega so bile mnoge 
polemike, tudi zavračanja? Se vam zdi primeren?

Srečen sem, če je beseda prišla iz bordela, le da ni iz 
bojnega polja, kjer so se in se še vedno morijo.

JazzosejalciJazzosejalci
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Energijo življenja najdem v jazzu

Fotografija: 
Nika Hölcl

Jazz med ljudmi
Irena Kučan

prostovoljka Festivala 
slovenskega jazza
Z jazzovsko glasbo je prišla prvič v stik že v otroštvu, 
ko ji je mama dala poslušati jazzovsko kompilacijo, 
in sicer »v upanju, da bi me umirila, čeprav sama 
tovrstne glasbe ni poslušala. A sem se v njej zelo 
našla,« pove Irena Kučan (1985, Ravne na Koroškem), 
ki je po sorodnih izdajah kmalu pričela posegati 
tudi sama. »Prelom se je zgodil v osmem razredu 
osnovne šole, nakar sem iz Kočevja odšla v srednjo 
šolo v Novo mesto in tam spoznala družbo, ki se je 
ukvarjala z jazzom. Kmalu zatem sem začela zahajati 
v Ljubljano, kjer so se gradila posebna prijateljstva.« 
V jazzu vedno znova najde »oporno točko, zaradi 
katere lahko rinem čez to življenje. Sprosti me in mi 
da neko energijo, da grem lahko naprej.«

Za to zvrst glasbe si je od nekdaj prizadevala pridobiti 
kakšnega poslušalca več, vendar je za Festival slovenskega 
jazza, ki poteka na Ravnah, izvedela po naključju. »V 

Ljubljani sem se redno udeleževala koncertov in na ta 
način podpirala slovensko jazz sceno, medtem ko sem 
bila po selitvi na Ravne jazza dobesedno lačna. Potem 
pa sem nekega dne ugledala plakat za festival,« se 
spominja in doda, da je organizatorjem nemudoma 
poslala elektronsko sporočilo z željo, da bi Jazzopis, ki je 
izšel tisto leto, prejela na dom. »Ne vem, zakaj, vendar 
mi je Robi Jamnik odpisal, da bi se morala srečati in 
izmenjati nekaj besed na temo jazza. Res sva se kmalu 
seznanila in bil je presenečen nad mojim poznavanjem 
jazzovske glasbe, zato mi je predlagal, da bi prihodnje 
leto sodelovali, kar se je nazadnje tudi uresničilo.«

Iz obiskovalke in navdušenke nad jazzom je tako 
postala prostovoljka, ki skrbi za sprejem in nastanitev 

glasbenikov, kar ji omogoča »vzpostaviti prvi stik z 
njimi. Prenočišča so še vedno moja glavna skrb, vendar 
vskočim tudi pri drugih zadolžitvah. Raziščem, kdo 
pripravlja nov projekt, kje bi bilo mogoče zaprositi za 
sponzorska sredstva in predvsem ohranjam motivacijo. 
Ekipa je dobra, zato sta tudi sodelovanje in delo čisti 
užitek.« Zavedanje, da je lahko del festivala, ki za časa 
trajanja poživi celotno mesto, jo navdaja z veseljem, 
saj na ta način »delam, kar me veseli in zanima. Poleg 
tega nekako pripomorem h glasbi, ki se je ljudje morda 
malce kar bojijo, saj se jim zdi težko poslušljiva. Vendar 
gre predvsem za to, da se jazz premalo promovira in se 
o njem premalo govori, zato se vanj težko poglobijo.« 
Kljub temu verjame, da je celotna družba deležna 
pozitivnih sprememb, saj jazzovsko občinstvo narašča 
celo med mladimi. »Gre za način izražanja skozi glasbo, 
in ta odraža leta dela ter vlaganja v svojo veščino. Pa 
vendar ne gre le za naučenost, saj glasbeniki pokažejo 
še marsikaj drugega,« meni Irena, katere najljubši 
instrument je saksofon.

Jazz med ljudmi

Prav zato velikokrat 
prisluhne Lovru Ravbarju, 

Igorju Lumpertu, Juretu 
Puklu, a tudi drugim 
slovenskim glasbenikom, 
saj tem v primerjavi s 

tujimi namenja precej več 
pozornosti. »Jazz, ki nastaja 

na tujem in pri katerem 
sodelujejo tuji glasbeniki 

sicer spremljam, res pa 
je, da se vanj pretirano ne 
poglabljam, čeprav rada 
kaj preberem. A mi osebni 
stik z glasbeniki pomeni 
več.« Doma redno posluša 
glasbo, a kljub temu prisega 
na koncerte, kjer dejansko 

»vidiš, kako glasbeniki 

rokujejo z instrumenti in 
si v družbi istomišljenikov, 
s katerimi lahko izmenjaš 
mnenje. Včasih se namreč 
zgodi, da je glasba 

zanimiva in zato radovedno 
zrem v glasbenike, vendar 
je za ušesa nekoliko 

pretežka in neposlušljiva. 
Iz tega razloga pogosto 

rečem, da obstajata dve 
različici, organiziran in 
neorganiziran kaos jazza,« 
razmišlja Irena, kateri je jazz 
»preprosto del življenja. Je 
in bo.«
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vokalistka
»Bistvo vsakega pevca je sporočilo, kajti 
če imamo možnost nekaj povedati, in kot 
vokalisti jo imamo, je to naša dolžnost,« meni 
Metka Štok, ki kljub subjektivnosti doživljanja 
glasbe verjame, da v njej »obstajajo določene 
zakonitosti, ki veljajo kot dobre in prave, saj 
so skozi leta obstale.«

Bar hotela Slon

Ljubljana jo je zaznamovala, čeprav je v njej živela le 
kratek čas. Življenjska pot jo je že v otroštvu vodila 
v Medvode in kasneje v Kranj, vendar je bila rojena 
leta 1946 prav v Ljubljani. »Moj oče je imel zelo rad 
Bojana Adamiča in najbrž je bil to prvi glasbeni vpliv, 
prav tako ljudske skladbe, ki smo jih z družino peli 
štiriglasno,« se spominja in doda, da je s petimi leti 
začela obiskovati glasbeno šolo ter se učiti klavirja, 
kjer je pridobila prve pevske navade, saj je njena 

profesorica zahtevala, da šteje na glas. »Na ta način 
sem zraven tudi pela, kar me je gotovo izoblikovalo, 
saj dvomim, da bi se brez tega v življenju predala 
glasbi.« Že v gimnaziji je na ustnicah ves čas nosila 

pesem in strastno poslušala Ello Fitzgerald, Billie 
Holiday ter druge pevke, da ji je sošolec Vasja 
Repinc predlagal, naj se pridruži orkestru Francija 
Puharja, ki je vodil Veliki zabavni orkester Kranja. 
»Na enem večjih koncertov, ki smo jih imeli, mi je 
Franci Puhar predlagal, da se prijavim na Pokaži, 
kaj znaš. Sprva ravno navdušena nad zamislijo 
nisem bila, vendar sem šla kljub temu. Spomnim 
se, da je zmagala Alenka Pintarič, medtem ko sem 
sama dobila povabilo, ki je vse spremenilo.«

Kmalu zatem se je namreč v Baru hotela Slon 
pridružila Ansamblu Jožeta Kebla, za katerega je 
veljalo, da izobrazi večino pevcev, ki so kasneje 
postali prepoznavni. »Pred menoj je pela Elda 
Viler in ko se je odločila, da s tem sodelovanjem 
zaključi, so poklicali mene. Sprva le zato, da bi 
premostili obdobje do avgusta, ko je bil bar zaprt, 
a smo kasneje nadaljevali sodelovanje, ki je trajalo 
kar tri leta in pol.« V tem obdobju je nabrala obilo 
glasbenih, a tudi življenjskih izkušenj, kajti »igrali 

smo vsak večer razen ob nedeljah, zato si resnično 
pridobil obširen repertoar, pevsko kilometrino, 
tudi rutino. Imeli smo redne konstruktivne vaje in 
izvajali najbolj znane pesmi v vseh jezikih. Predvsem 
pa je bil to prostor, ki je predstavljal osnovo vsem 
pevcem, saj so se tam zbirali številni iz takratnega 
kulturnega življenja.« Po vrsti koncertov, ki so 
ji življenjski slog obrnili na glavo, se je posvetila 
študiju angleščine in francoščine ter družini. Čeprav 
se petja ni imela nikoli možnosti učiti, jo je glasba 
že kmalu poklicala znova ...

Dixieland

Leta 1986 se je pridružila Dixieland Bandu Kranj, ki 
ji je dal »tisto pravo osnovo in mi pokazal, kakšna 
je konstrukcija skladb ter kako pomembne so 
harmonije, čeprav je dixieland predvsem „glasba 
ceste“. Igrati ga ni tako lahko, vendar pevsko v njem 
ne moreš dosti pokazati.« Poleg Metke Štok so 
bili pomembnejši člani zasedbe še Marko Misjak, 
Dominik Kranjčan, Tomaž Završnik, Loča Stiplošek, 
Tone Janša, Tone Pogačnik, Vasja Repinc, Marko 
Petrušič, Primož Grašič, Matjaž Malovrh, Stane 
Grašič, Zdene Ultrin in Matevž Smerkol. Koncertirali 
so po vsej Sloveniji, a tudi v tujini in se leta 1988 
predstavili v Saint-Raphaëlu v Franciji, kjer je 
potekalo mednarodno tekmovanje New Orleans 
jazza. »Sponzorirala nas je Adria, zato smo se tedaj 
imenovali Adria Dixieland Band. V tem obmorskem 
mestu smo preživeli teden dni in še zdaj se 
spomnim, da je z glasbo dihalo vse mesto. Po ulicah 
so bili postavljeni odri in vsi sodelujoči smo smeli 
igrati petnajst minut, medtem ko je komisija hodila 
naokrog. V primeru da bi nastop podaljšali, bi nas 
izločili, saj so nastopajoče vsak dan krčili. Večina njih 
se je opirala na New Orleans, medtem ko smo bili 
mi drugačni. Imeli smo pevko, se ozirali po swingu 
in čikaški tradiciji ter nasploh bili eksotični, saj smo 
prišli izza železne zavese. Nazadnje smo med vsemi 
petindvajsetimi orkestri zmagali in prejeli pokal, 
čeprav smo vse skupaj vzeli za šalo, saj v glasbi ne 
moreš tekmovati. Kasneje smo se vrnili še petkrat 
in prišli do finala, vendar zmage ni bilo več.« Kljub 
temu so jih spremljali številni majhni uspehi, saj so 
s svojim igranjem nadaljevali vse do leta 2006, ko 
so prenehali s koncertiranjem.

Jazzosejalci

Fotografije: 
osebni arhiv
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Najprej se je Metka Štok predstavljala na različnih 
festivalih in pogosto tudi snemala. »Dobili smo 
posnetke in si jih na velikih magnetofonih vrteli ter 
jih študirali, nakar smo prišli v Studio 14, si nadeli 
slušalke in zapeli. Spomnim se, da je bilo hitro dobro, 
čeprav sama še nisem bila povsem zadovoljna. A 
bila sem mlada in nisem upala ugovarjati,« pove in 
doda, da je bilo vedno potrebno »zapeti dve skladbi, 
pri čemer smo si, ker smo bili mladi, seveda želeli peti 
tuje, vendar so vztrajali, da mora biti ena slovenska. 
Pravo vrednost tega spoznaš šele veliko kasneje ...« 
Vzporedno z Dixieland Bandom Kranj je delovala 
samostojno kot jazzovska pevka z recitali v družbi 
pianista ali s triom. Njeno petje sicer odlikujeta 
izrazit občutek za ritem in interpretacija jazzovskih 
balad, medtem ko je vselej obilo pozornosti 
namenjala artikulaciji in prizna, da prav zaradi nje 
občuduje delo Nine Strnad, tudi Ane Bezjak. Sama se 
je pogosto ozirala po konceptualnih večerih, ki so bili 
marsikdaj povezani z drugimi oblikami umetnosti, 
najpogosteje s slikarskimi razstavami. Sodelovala 
je z mnogimi glasbeniki, tudi Big Bandom RTV 
Slovenija, bila članica New Swing Singers, posebno 
mesto v njenem življenju pa ima njen samostojni 
album, ki predstavlja sprehod skozi njeno umetniško 
delovanje vse od zlatih let slovenske popevke do 
klasične jazzovske glasbe. Bila je tudi ena prvih, ki so 
priredili slovenske ljudske skladbe v duhu jazzovske 

tradicije, kar »niti ni lahko, saj ritem v naši ljudski 
glasbi ni posebno izrazit, vendar gre za močan izraz, 
nad katerim je bil navdušen tudi Jože Privšek.«

Pojemo …

Skozi glasbeno delovanje si je vsa leta prizadevala 
izobraziti mlade in jih vzgojiti na način, da bodo znali 
prepoznati kakovost. »Že z Dixieland Bandom smo 
nastopali po šolah in otrokom predstavili, kaj dixieland 
sploh je in kako se je razvil. Delovali smo znotraj 
jazzovskega društva, katerega poslanstvo je bilo tudi 

izobraževanje mladih.« Tendenco po stiku z mladimi 
je prenesla naprej in leta 2008 začela s projektom 
Pojemo z Metko Štok, s katerim je večkrat gostovala 
po šolah. Sicer gre za mesečna tematska srečanja, 
za katera »izberem določenega pevca, avtorja ali 
besedilopisca in občinstvu predstavim njegov glasbeni 
razvoj. Ogledamo si kakšen posnetek in skupaj 
zapojemo izbrano pesem, ki je ali glasbeno zanimiva 
ali pa velja za najbolj prepoznavno. Vendar mora biti 
kljub vsemu enostavna. Včasih koga povabim celo 
pred mikrofon, da dobi občutek, kako se obnašati na 
odru.«

S projektom želi predvsem dvigniti raven poslušalstva 
in pridobiti občinstvo, ki bo prihajalo na koncerte 
ne le zaradi želje po sproščenem večeru, temveč z 
razumevanjem, ki je pogojeno z določeno količino 
znanja, zaradi katerega »bi ljudje ločili kakovostno 
glasbo od plehke. To se mi zdi najpomembneje. 
Spomnim se odziva po večeru, ki smo ga posvetili 
Franku Sinatri. Znano je, da se je učil dihanja s prepono 
pri trobentačih,  zajemal sapo tudi vstran in zadaj. Tako 
je z dolgim dihom lahko izpeljal imenitno fraziranje in 
hkrati imel fantastično izgovorjavo. Ena od udeleženk 
mi je kasneje povedala, da zdaj nanj ter njegovo delo 
gleda povsem drugače in prav v tem se skriva prava 
vrednost tega projekta, ki širi obzorja občinstva.«

Čeprav so se časi in posledično tudi vloga glasbe 
izjemno spremenili, se Metka Štok še vedno rada 
nostalgično ozre na obdobje, ki je delovalo po 
drugačnih načelih in »je bila pozornost usmerjena na 
umetniško raven, ki jo danes pogrešam.« Prepričana je, 
da skladbe iz repertoarja slovenske popevke veljajo za 

naše standarde in tudi sicer je zavezana tradicionalnim 
jazzovskim oblikam, v katerih najde čustva ter zgodbe, 
s katerimi se lahko povsem poistoveti.

JazzosejalciJazzosejalci

V glasbeni literaturi pogosto zasledimo 
mistificiranje jazzovske glasbe v smislu, da nihče 
ne zna opisati, kaj bi naj sploh bila, medtem ko vsi 
vedo, kaj ni. Kakšno je vaše stališče o tem?

Prav zato počnem, kar počnem. Da pokažem, kaj 
jazz sploh je, da gre predvsem za bogate harmonije, 
napetost ritma in sinkopiranje, medtem ko je 

bistvenega pomena poudarjanje na drugo, saj smo 
sicer navajeni na narodnozabavno glasbo, kjer je 
poudarjena prva doba. Danes ima večina prizorišč 
izključno avantgardne koncerte in ne čudi me, da 
potemtakem vlada prepričanje, da jazza ni mogoče 
razumeti. Če želiš prestopiti na višjo stopnjo in 
tja, kamor se je jazz razvil, moraš nekaj vedeti o 
osnovah, ki pa so sestavljene iz harmonij, melodij, 

ki ležejo na harmonije, in improvizacije. Zame 
je bistvena kreativnost, kjer gre drugo z drugim, 
ne drugo mimo drugega, kot je danes pogosto 
v navadi. Vsaj sama tega ne čutim tako. Morda 
bi morala imeti več znanja, da bi razumela druge 
oblike jazza, vendar mi niso lepe. Zdi se mi, da 
mora umetnost biti lepa ali povedna, da izpostavi 
nekaj, o čemer je treba razmisliti. Osnovni smisel 
umetnosti je bogatenje življenja.

Razvoj jazza je sicer že z vsebinskega stališča 
izjemno bogat; kako se je preobražal v času vašega 
delovanja in ustvarjanja?

Big Band RTV Slovenija je pod vodstvom Bojana 
Adamiča in Jožeta Privška dosegel zavidljivo raven, 
ne le pri nas, temveč tudi na mednarodni jazzovski 
sceni, medtem ko sem se sama kot jazzovska 

pevka oblikovala skozi vsa obdobja razvoja jazza, 

od dixielanda do swinga in bossa nove. Jazzovska 
scena se je in se še, vsaj pri nas, razvija v avantgardo. 
Pogrešam bolj klasične oblike, ki so v svetu še vedno 
zelo cenjene, izvajajo jih denimo Diana Krall, Stacey 
Kent in Carmen McRae, ki je žal ni več med nami. 
Vesela sem, da smo imeli priložnost slišati Gregoryja 
Porterja in Kurta Ellinga. Pri nas moških pevcev ne 
poznam, mi je pa žal, da slovenski jazzovski pevci ne 
izkoristijo vseh potencialov svojega jezika in glasu, 

saj lahko že samo z oblikovanjem vokalov izrazimo 
veselje ali žalost, glas odpremo ali ga zatemnimo.

Predvidevam, da je nekoč vladalo tudi povsem 
drugačno glasbeno življenje, ki je bilo najbrž 
precej bogatejše.

Seveda, v tistem času smo imeli plese in v šoli 
plesne vaje. Zbrali smo se in fantje so se zapodili 
čez telovadnico, da bi izbrano dekle povabili na 
ples. Bila je živa glasba in vse je bilo drugače. Tudi 
sicer so obstajali strokovnjaki, ki so skrbeli za raven, 

čeprav je res, da so obstajali tudi klani, ki nikogar 
drugega niso pustili blizu. Vendar so negovali jezik, 
posvečali pozornost poudarkom in naglasom, barvi 
vokalov. Bili so kriteriji, ki niso prav vsega razglasili 
za dobro.

Se vam zdi, da je jazzovska glasba, če pogledava 
celotno družbo, danes bolje sprejeta kot nekoč, 
saj je tudi informacij precej več?

Ko sem sama začela s petjem, je bil jazz pri nas v 
povojih. Na splošno mu niso bili naklonjeni, vendar 
je bilo nekaj glasbenikov, ki so naše popevkarstvo 
speljali na jazz. Sicer sem imela vedno občutek, 
da so nas dobro sprejeli, bodisi med starejšimi ali 
mladimi.

Pa sam izraz jazz, okrog katerega so bile mnoge 
polemike, tudi zavračanja? Se vam zdi primeren?

Sama vedno uporabim slovensko različico �džez�, ki 
mu sledim tudi pri izgovorjavi, saj se mi zdi, da sicer 
preveč popačim sam izraz. Ena od možnih razlag 
je, da ta prihaja iz francoske besede �jesser�, kar 
pomeni klepetati, zabavati se, ki bi glede na to, da so 
na začetku glasbeniki skozi instrument pravzaprav 
govorili in izražali svoje misli, kar ustrezalo.
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Jazzosejalci
Borut Bučar

klarinetist
Bodo, kot Boruta Bučarja zaradi težke izgovorjave 
imena kličejo številni prijatelji iz tujine, meni, da 
»v notah ni zapisano vse, zato je odvisno tudi od 
zasedbe in trenutka, kako bo določena skladba 
zazvenela. Prav zato sčasoma menjam aranžmaje 
istih skladb, pri čemer pa je bistveno, da odigrano 
zadeva mene samega in sporočilo, ki ga želim 
predati naprej z veseljem.«

Želja po klarinetu

Glasba ga spremlja že od malih nog, saj so ji bili 
zapisani mnogi v družini. Poleg Boruta Bučarja, 
rojenega leta 1935 v Ljubljani, se je tudi njegova 
sestra posvetila izključno muziciranju. »Nekateri so 

bili predani športu in tudi mene je šport zanimal, 
a nikoli v tej meri, da bi ne mislil na nič drugega. 
Glasba je preprosto pustila močnejši vtis,« prizna 
Borut, ki si je že od samega začetka želel igrati 
klarinet, vendar se je moral zaradi nedostopnosti 
instrumenta prej preizkusiti v igranju drugih glasbil. 
»Zvok klarineta, ki sem ga slišal po radiu, mi je bil 
zelo všeč, vendar sem na svoj prvi instrument dolgo 
čakal. Dobil sem ga od komponista Jakoba Ježa, ki 
je imel klarinet za stranski predmet in nekega dne 
je moji sestri povedal, da ga ne potrebuje več in da 
naj ga da meni, če si ga že tako močno želim.« Do 
drugega je prišel tako, da je zanj zamenjal kolo. »Bili 

so povsem drugačni časi. Danes greš v trgovino in 
preprosto kupiš, kar potrebuješ ali želiš, takrat pa 
je bilo težko priti do materiala, zato smo tudi po 
sedemkrat odhajali na ogled istega filma, le da bi 
si zapomnili melodijo, ki pa jo je bilo v temi težko 
zapisati,« se spominja klarinetist, ki je začel igrati v 
najstniških letih.

Med študijem arhitekture, ki ga je tudi zaključil, 
je bil ves čas zaposlen kot glasbenik, angažiran »v 

različnih zasedbah, tudi takšnih brez imena, ki so 
se sestavile le za določeno priložnost. A sčasoma 
so se profilirale bolj stalne, in sicer z glasbeniki, s 
katerimi smo imeli enake ambicije.« Že leta 1958 je 
postal član Ljubljanskega jazz ansambla, s katerim 
je igral po Evropi, in bil substitut Big Banda RTV 
Slovenija, zaradi česar je študij nekoliko trpel. 
»Hkrati sem študiral klarinet in arhitekturo, kjer 
je bila prisotnost obvezna, poleg tega je bilo treba 

S potepanjem po mestu 
odkrivajte jeklene mojstrovine 
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ogromno risati, zato sem se odločil, da moram 
nekaj končati in se opredelil za arhitekturo, čeprav 
sem se večino življenja ukvarjal izključno z glasbo. 
Imel sem tudi možnost študija klarineta v Gradcu, 
a se zanj nisem odločil, česar mi je nekoliko žal in 
prepričan sem, da bi danes preprosto šel, kajti bilo 
bi enostavneje,« meni Borut, ki se je po zaključku 
študija zaposlil kot arhitekt. V teh letih je bila glasba 
zapostavljena, a ga je nazadnje potegnila za seboj, 
zato je službo pustil.

Willis Conover

Brez glasbene šole, ugotavlja, bi se bilo nemogoče 
v celoti prepustiti jazzu. »Imel sem dobrega 
profesorja, ki mi je znal približati klasično glasbo. 
Poleg sem seveda igral jazz, vendar mu tega nisem 
mogel priznati, saj bi ga s tem preveč razočaral. 
Zgodilo se je celo, da me je ravnateljica poklicala 
in me prisilila k svečani izjavi, da jazza ne bom 
več igral, ker me bo sicer morala izključiti. Seveda 
sem to storil, a s figo v žepu,« med smehom pove 
Borut. Vendar so se časi kmalu spremenili, saj 
je že leta 1960 potekal Jazz festival, ki ga nosi v 
posebnem spominu. »Dvajset let sem poslušal 
American Radio Network in oddajo, ki je bila od 
leta 1945 na sporedu vsak dan ob enih ponoči, 
vodil pa jo je Willis Conover. Če sem le bil doma, 
je nisem želel zamuditi, kajti ta človek je vedel vse 
in prepričan sem, da je navdušil na tisoče ljudi, da 
so postali jazzovski glasbeniki,« se spominja Borut, 
ki je Willisa Conoverja spoznal prav na prvem Jazz 

festivalu na Bledu in se z njim znova srečal dve 
desetletji pozneje na zagrebškem jazz festivalu.

»Potem sva izgubila stik, a ko sem bil petič ali šestič 
v Sacramentu v Ameriki, so k meni pristopili trije 
ljudje in mi povedali, da jih pošilja prav Conover z 
željo, da posnamejo koncert in naredijo intervju, ki 
ju bodo predvajali na Voice of America, kar je bilo 
zame veliko presenečenje. Žal zaradi operacije, 
ki mu je čez nekaj dni vzela življenje, ni mogel 
priti, je pa poskrbel celo za to, da so mi čez čas 
na veleposlaništvo v Ljubljano poslali posnetke,« 
hvaležno pove klarinetist, ki mu srečanje z eno 

ključnih osebnosti pomeni veliko, saj gre Willisu 
Conoverju pripisati zasluge, da »sem postal 
glasbenik. Ta intervju je zame največje priznanje 
in hkrati izkušnja, ki se je vlekla skoraj skozi vse 
življenje.«

Greentown Jazz Band

Sicer je vzore kot vsak klarinetist najprej iskal v 
Bennyju Goodmanu, z odhodom v Ameriko pa 
se mu je »odprl povsem nov svet. Gre za bogate 
izkušnje poslušanja in muziciranja ter izmenjave 
mnenj. Pogovarjati se in biti navzoč na sceni, 
poslušati in biti slišan je neprecenljivo. Pogosto 
so me vprašali, kje sem se naučil igrati ameriški 
jazz, še zlasti potem, ko sem povedal, da je bil ta 
žanr pri nas v določenem obdobju prepovedan. 
Vendar vedno odgovorim, da jazz obstaja povsod, 
v Ameriki, na Poljskem, v Španiji, kjerkoli, na kar mi 
preprosto morajo pritrditi. In tudi mi.« Leta 1982 
ga je jazz nagovoril k ustanovitvi Greentown Jazz 
Banda, ki je aktiven še danes, čeprav so se člani 
od ustanovitve večkrat zamenjali in je od prvotne 
postave ostal le še Borut.

»Za Greentown Jazz Band sem delal priredbe, 
lastnih kompozicij pa ne, saj gre za repertoar iz 
mainstream jazza, ki je dognan in so ga napisali 
vrhunski komponisti. Za vsako od teh skladb 
obstaja na tisoče aranžmajev, a mi skladbe 
skušamo odigrati na izviren način. Da bi pisali svojo 
glasbo … to se v večini primerov slabo konča,« 
razmišlja vodja zasedbe, ki je posnela vrsto plošč 
in redno nastopala v Sacramentu na največjem 
jazzovskem festivalu na svetu. »Gostovali smo 
v Los Angelesu, San Franciscu, Idahu, Oregonu, 
Indiani in še marsikje. Ko smo se udeležili katerega 
od festivalov, so vedeli, da ostanemo še nekaj dni 
in so nas povabili še na kakšen koncert. V Ameriki 
stvari delujejo drugače, saj potujejo brez težav. Gre 
za karavane, ki se kar selijo s festivala na festival.« 
V Evropi, kjer so prav tako veliko nastopali, zlasti 
v Nemčiji, je drugače, saj je tržišče manjše, kar je 
v Sloveniji še posebno občutiti. »Vendar igramo 
glasbo, s katero zlahka prečkamo meje in sam sem 

skozi raznolika sodelovanja prepotoval velik kos 

sveta,« pove Borut Bučar, ki aktivno muzicira še 
danes.

Na njegovo dojemanje glasbe je sicer močno 
vplival eden od ameriških bobnarjev, Eddie Metz, 
ki mu je priznal, da se vedno zamisli, kaj bo počel 
na odru in da v jazz klubih pogosto pride iz njega 
nekaj spontanega, vendar je tudi to nadaljevanje 
tistega, o čemer je prej razmišljal. »Pravi: if there 
is no story, there is no jazz /če ni zgodbe, ni jazza/. 
In to je res. Glasba je zgodba. Nekaj se mora 
zgoditi, mora imeti svoj začetek, vrhunec, rešitev 
in sam skušam delati natanko tako, kajti glasba 
je umetnost, kot literatura, knjiga, predstava, 
slika. Glasba je doživetje.« Prav zato v njej išče 
predvsem »izpolnitev tistega, kar si predstavljam, 
da bi moralo biti. Glasba je matematika, je čustvo, 
je filozofija in malce je včasih poleg tudi norčavosti. 
Glasba je za veliko ljudi življenje in vse v življenju je 
glasba,« še zaključi Borut Bučar, ki priznava, da teži 
k perfekcionizmu. Tudi v glasbi.

V glasbeni literaturi pogosto zasledimo mistifikacijo 
jazzovske glasbe v smislu, da nihče ne zna opisati, 
kaj bi naj sploh bila, medtem ko vsi vedo, kaj ni. 
Kakšno je vaše stališče o tem?

Žal v Sloveniji poznavalska jazzovska kritika ni 
dobro razvita. V kritikah pogosto zasledimo, da 
opišejo, kdo je bil na koncertu in kako je bil oblečen. 
Slišanega morda niti ne razumejo. Moram reči, da 
je situacija precej slaba. Druga težava pri nas je, da 
nihče ne pozna zgodovine in razvoja jazza, saj tega 
sistematično še nihče ni obdelal.

Razvoj jazza je sicer že z vsebinskega stališča 
izjemno bogat; kako se je preobražal v času vašega 
delovanja in ustvarjanja?

Seveda, spremembe se kažejo na več področjih. 
Osrednja težava, s katero smo se soočali tisti, ki 
smo zasledovali in skušali igrati jazz, je ta, da so bili 
podatki izredno skopi in viri omejeni, medtem ko 

JazzosejalciJazzosejalci

plošč ni bilo. Govorim o letih po drugi svetovni vojni. 
Med vojno sem bil sam premlad, a v 50. sem vse že 
občutil. Včasih mi je uspelo na tujih radijskih postajah 
ujeti glasbo, ki sem ji rad prisluhnil, a domače postaje 
je niso predvajale. Pri nas je bil jazz v nemilosti. 
Najprej zato, ker so ga klasični glasbeniki zavračali, saj 
niti niso vedeli, kaj bi naj to bilo, in so ga označevali 
kot nekaj ničvrednega, medtem ko je bil politično 
odklanjan zaradi tega, ker je prihajal z zahoda. Bile so 
represalije in glasbeniki so morali plačati kazen, če so 
ga igrali.

Predvidevam, da je nekoč vladalo tudi povsem 
drugačno glasbeno življenje, ki je bilo najbrž precej 
bogatejše.

Absolutno, takrat smo zelo veliko igrali. Bila so leta, 
ko ni bilo mogoče skoraj ničesar kupiti, zato so ljudje 
vlagali v zabave. Kot najstniki smo precej igrali in 
publika nas je sprejela. Skušali smo igrati na jazzovski 
način, čeprav to ni bil čisti jazz. Bili pa so prvi začetki. 
Plošč in trakov ni bilo, zato se nismo imeli iz česa učiti. 
Potovanj tudi ni bilo, celo instrumentov ne. Bili so kar 
trdi časi.

Se vam zdi, da je jazzovska glasba, če pogledava 
celotno družbo, danes bolje sprejeta kot nekoč, saj 
je tudi informacij precej več?

Jazzovska glasba se je zelo poistovetila z zabavno 
glasbo. Orkester Glenna Millerja, denimo, je igral 
precej zabavnejšo glasbo od jazza, vendar je to 
počel na popolnoma jazzovski način. V tistih letih 
je bil neverjetno priljubljen in številni glasbeniki so 
prek te glasbe prišli do pravega jazza. Danes je jazz 
prezapleten in pretirano zahteven za široke množice. 
Pri nas imamo jazzovsko publiko, vendar ta nikoli ne 
bo mogla napolniti velikih dvoran. Takšna je jazzovska 
usoda. V velemestih po svetu je drugače, saj je masa 
ljudi večja in se potem izkristalizira tudi jazzovska 
publika. V Sacramentu v Kaliforniji, kjer igramo skoraj 
vsako leto, pride na jazz festival po dvesto, tristo tisoč 
ljudi. Obstaja okoli štirideset prizorišč, ki so vsa nabito 
polna. Ljudje pridejo iz vseh držav, pripeljejo se z letali 
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ali potujejo z avtodomi. Festival je zanje dogodek. 
Pri nas tega ni in dvomim, da bomo kdaj prišli tako 
daleč, saj je že samo okolje preozko. Festivali sicer 
obstajajo in vsak je specializiran za nekaj, tudi po 

klubih se nekaj dogaja, vendar izključno jazzovska 
publika lokala ne more vzdrževati. Premalo nas je.

Jazzosejalci
Pa sam izraz jazz, okrog katerega so bile mnoge 
polemike, tudi zavračanja? Se vam zdi primeren?

Klavirska glasba, kakršno so igrali v salonih in bordelih, 
je ob tudi drugih vplivih vodila k nastanku nove glasbe 
— jazza. Večinoma so ga igrali pianisti, kakršen je Jelly 
Roll Morton, vendar direktne ali celo vzorčne povezave 
med prostitucijo in jazzom ni. Takrat je bil jazz glasba, 
ki so jo igrali po lokalih, saj je v njih moralo nekaj igrati. 
Seveda tega z gotovostjo ne morem trditi, ker se je 
dogajalo v Ameriki, vendar je iz raznih pričevanj in 
literature razvidno, da so bili spodaj lokali, v katerih se 

je pilo, medtem ko so bili zgoraj bordelski prostori. Kar 
je edina povezava.

Jazz tekmovanje
Primož Fleischman

glasbenik, pedagog in 
pobudnik jazzovskega 
tekmovanja
Če se ozreva na jazzovsko glasbo pri nas, je ta v 
primerjavi s klasično ali ljudsko precej mlada in se 
v zadnjem desetletju šele zares postavlja.

Morda je prvo prelomnico doživela že takoj po 
vojni, ko je Bojan Adamič ustanovil takratni Plesni 
orkester RTV Ljubljana in navkljub takratnim 

političnim časom ta zahodni žanr vpeljal v slovenski 
prostor. Kmalu zatem se je pojavil Jože Privšek, ki 
je prinesel obilo novih informacij, saj je študiral v 
Ameriki. Njegovi aranžmaji so vrhunski in veljajo za 
referenčne še danes. Gre za dva človeka, ki nosita 
zasluge, da je pri nas vsaj malce zadišalo po jazzu, 

naslednji mejnik pa je gotovo ustanovitev jazzovskega 
oddelka na srednji glasbeni šoli pred 25 leti, kajti 
takrat se je začelo metodično delo na kadru. Začetki 
so bili borni, vendar je nova generacija z ustanovitvijo 
konservatorija dobila nekaj, kar je bilo nam 

nedosegljivo. Tudi sicer gre za fenomen, kajti nikjer 
v Evropi in ne na svetu nimajo tako dobrega nižjega 
glasbenega izobraževanja kot ga imamo pri nas. Res 
pa je, da akademije še danes ni. Prav zato moramo 
vsi na študij v tujino in ko je moja generacija začela 
prihajati nazaj, je prinesla pretok svežih informacij. 
Posledično se je raven glasbenikov bliskovito zvišala. 
Pojavila se je konkurenca in v zadnjem desetletju 
so vsi izjemno dobri, zreli, sposobni. Med seboj se 
primerjajo in drug drugega spodbujajo, kar jim daje 
še dodatni zagon.

Z ustanovitvijo konservatorija sta se verjetno 
začeli sočasno postavljati stroka in kazati odprtost 
celotnega družbeno-kulturnega prostora.

Predvsem gre za posledico tega, da jazzovske tradicije 
pri nas nikoli ni bilo in dejstvo je, da za časa Jugoslavije, 
ko smo bili za železno zaveso, ni bilo možnosti 
izmenjav. V nekem trenutku so bili zahodni vplivi 
celo prepovedani. Dejansko smo ves čas zaostajali, 
zato razvoj slovenskega jazza ni potekal vzporedno 
z razvojem jazzovske glasbe v drugih državah. 
Vse našteto se dogaja šele zdaj. Jazz je bil nekoč 
rariteta, zadnjih pet, deset let, ko se glasbeniki zaradi 
končanega študija vračajo v Slovenijo, pa se stvari 
postavljajo, kot se morajo. A gre za dvorezen meč. Ker 
poslušanje jazza ni več posebnost, ta izgublja ceno. 
Nekoč je obstajala ena zasedba in bila prepoznavna 
po vsej Jugoslaviji. Danes tega ni več. Vsaka vas 
ima svoj big band, ima dostop do notnega gradiva, 
materialnih sredstev in vseh informacij. Možnosti je 
v izobilju in vsak, ki si želi delati, lahko to tudi zares 
počne. Kar je za kreativnost pravzaprav najboljše, saj 
stvari nastajajo, ko je vsega dovolj.

Fotografija: 
Jože Požrl
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Meniš, da je slovenski jazz danes primerljiv in 
konkurenčen jazzu drugje?

Slovenski jazz je imel določene faze. Najprej, v 70. 
in 80. letih je sledil free jazzu, kar je bilo nekoliko 
za časom, saj so tega v Ameriki igrali približno dve 
desetletji prej. Vendar se zadnjih petnajst let ozira 
po mainstreamu, ki smo ga nekako kar izpustili, 
medtem ko sočasno nastajajo novi projekti. Izpustili 
smo denimo fusion in latin jazz. A imamo izvrstne 
glasbenike vseh generacij.

Tekmovanja imajo na področju klasične glasbe 
dolgoletno tradicijo, medtem ko je jazz ostajal 
zapostavljen, kot se tudi sicer rado zgodi v glasbeni 
stroki. Večino zaslug za to, da danes obstaja 
tekmovanje za jazzovske glasbenike, gre pripisati 
tebi. Od kod potreba po tovrstnem tekmovanju?

Ko sem se vrnil s študija v Ameriki, sem si silno 
želel naslednjim generacijam omogočiti tisto, česar 
sam nisem bil deležen. Izkazalo se je namreč, da 
jazzovski glasbenik ali glasbenik improvizirane glasbe 
ne more pridobiti točk, potrebnih za kandidaturo 
za štipendije. Sam sem imel pri tem težave, vendar 
sem se, ker sem tudi klasični glasbenik, udeleževal 
tamkajšnjih tekmovanj. A sem se začel spraševati, 
zakaj ne obstajajo tudi jazzovska tekmovanja. In 
tako sem leta 2004 organiziral prvo, ki je potekalo 
v Logatcu. Zbrali smo nekaj zasedb, ki so se že 
oblikovale na srednji glasbeni šoli in te so pripravile 
program ter sestavile kompozicije. S skromnimi 
nagradami, šlo je za snemanja, smo vse skupaj 
nekako izpeljali. Teklo je gladko, dogodek je posnela 
celo televizija, vendar je težava nastala, ko se je 
izkazalo, da na razpisih za štipendije štejejo le 
državna ali mednarodna tekmovanja. Kljub temu sem 
tri leta zatem organiziral še eno, ki je bilo še boljše. 
Na obeh sem skušal v ospredje potisniti kreativnost, 
zato so morali vsi odigrati tudi eno avtorsko skladbo. 
Ustvarili so krasne kompozicije, kar je bilo videti in 
slišati nadvse čarobno. A imel sem občutek, da jih 
ne morem nagraditi, zato sem nad projektom malce 
obupal. S Klemnom Smolejem sva razmišljala, kako 
naprej, nakar je pobudo prevzel nase in čez čas mu 

je tekmovanje uspelo izpeljati na Temsigu, za kar smo 
mu vsi izjemno hvaležni. Od takrat smo imeli dve 
solistični in eno skupinsko tekmovanje, na katerih 
mladi lahko resnično dokažejo, kaj znajo in kasneje 
na podlagi tega pridobijo sredstva za študij, kar je 
pravzaprav bistvenega pomena.

Kakšne so razlike med solističnim in skupinskim 
tekmovanjem? Sklepam, da je slednje predvsem 
velika spodbuda za aranžiranje.

Čeprav smo sprva menili, da se bosta tekmovanji 
med seboj zelo razlikovali, smo videli, da imata obilo 

skupnih imenovalcev. Pri solističnih tekmovanjih 
ocenjujemo posameznika, vendar ti vedno igrajo 
skupaj z nekom, zato se posledično potrudijo narediti 
aranžma, kar seveda močno vpliva na celostno 
podobo. Ocenjujemo enega, kljub temu pa je glasba 
komorna. Pri skupinskem tekmovanju se še toliko 
bolj potrudijo in aranžmaji so resnično tako dodelani, 
da bi nemudoma kupil njihovo ploščo ter jo poslušal 
enakovredno s tistimi največjih svetovnih zvezd. 
Kar je logično. Tri, štiri skladbe pripravljajo pol leta, 
zato v tem času razdelajo vse parametre posamezne 
kompozicije. Gre za bisere, ki jih izvedejo s srcem in 
veliko natančnostjo.

Zagovarjaš torej kreativnost, ki se kaže kot posledica 
tekmovalnosti. Večina glasbenikov namreč običajno 
ni pretirano naklonjena tekmovanjem …

Veliko se jih je zelo upiralo, sploh za prvo tekmovanje 

sem jih kot organizator moral vse sam poklicati in jih 
nagovarjati, naj pridejo ter jim obljubljati, da bo dobro. 
Odgovarjali so mi, da z jazzom res ne bodo tekmovali, 
da to ni zdravo … A pri tem gre za dve ključni stvari. 
Najprej, gre za čas, znotraj katerega intenzivno delajo 
na sebi. Ko se pripravljajo na tekmovanje, želijo dati 
od sebe najboljše, kar zmorejo. Delo je enakovredno 
pripravam na snemanje in kot glasbenik skozi tovrstne 
izkušnje stopiš nekaj stopnic višje. Ker moraš svoje 
veščine izpiliti in se dlje časa pripravljati na nastop, 
glasbeno in  osebnostno zrasteš. Poleg tega jih na 
koncu tekmovanja čaka nagrada, ki ni zanemarljiva, 
saj jim lahko omogoči prihodnost. Namesto da bi 

Jazz tekmovanjeJazz tekmovanje

počeli nekaj drugega in morali skreniti s svoje poti, 
se lahko posvetijo glasbi. Kar je dragoceno. Zdaj, po 
zadnjih dveh tekmovanjih, jih je nekaj prišlo do mene 
in se zahvalilo za to, da jih prirejamo. Da je pravično 
in da so zadovoljni s to možnostjo.

Najbrž na ta način tudi sebe umestijo v glasbeni 
prostor.

Tudi, ker je tekmovanje priložnost za primerjavo 
z drugimi. Nekateri so razočarani, veliko jih je nad 
uvrstitvijo presenečenih, saj imajo morda sami 
določene zadržke. Vsak je drugačen in prav to je 
tisti fenomen ocenjevanja jazzovskih glasbenikov. 
Gre za diametralno nasprotje tega, kar se dogaja 
znotraj klasične glasbe, kjer je odstopanje od meril 
sporno. Pri jazzovski glasbi se različnost spodbuja in 
tudi išče, saj je drugačnost lahko samo pozitivna. A je 
treba priznati, da pri ocenjevanju prav ta neskončen 
manevrski prostor otežuje primerjavo, sploh ker 
imamo skupaj različne instrumente. Sočasno 
ocenjujemo bobnarja in pevca, ki bosta prišla na isto 
lestvico, in prav zaradi tega ne posvečamo pozornosti 
le intonaciji ali izvedbi besedila, temveč gledamo 
celostno podobo. Izvirnost, energijo in vse druge 
reči, ki pri klasični glasbi ne pomenijo nič.

Jazz v primerjavi z njo, klasično glasbo torej, gotovo 
premore veliko več živosti, pa vendar se zdi, da ima 
klasična glasba več zagovornikov. Kako bi ocenil 
pozicijo jazzovske glasbe v današnji družbi?

Množica izvajalcev je vse večja in posledično je 
večja tudi množica poslušalcev. Publika, ki je nekoč 
poslušala jazz, zdaj morda na sceni ne prepozna vseh 
mladih, vendar na splošno menim, da je za to glasbo 
vse več razumevanja. Vsak ima seveda svoj okus, a 
se prostor, namenjen jazzu, širi in ne oži, kar je zelo 
pomembno. Gre za kakovostno glasbo, ki zahteva 
prav takšnega poslušalca. Poslušalca torej, ki zna 
prepoznati določene elemente in premore nekaj 
znanja, zaradi katerega se nad tovrstno glasbo sploh 
lahko navduši. V Sloveniji imamo srečo, saj imamo 
glasbeno šolstvo, ki v svetu nima primerjave in 
enega najdražjih sistemov. Na srečo, saj se prav zato 

ogromno ljudi ukvarja z njo, naj bo aktivno ali pasivno. 
Morda nekdo, ki konča glasbeno šolo, glasbe ne bo 
nikoli izvajal, a bo dober poslušalec. Pred nedavnim 
sem bral prispevek o tem, da je vsak četrti Slovenec 
nadarjen in postavilo se je vprašanje, koliko talentov 
gre pravzaprav v nič. Gotovo veliko, vendar absolutno 
manj, kot v kakšnem drugem sistemu. Dvomilijonske 
Slovenije ne moremo primerjati z delom Manhattna 
v New Yorku, kajti tam gre v nič zelo veliko talentov. 
Koliko svetovno uspešnih glasbenikov ali športnikov 
imajo v koščku Manhattna, ki bi zajel dva milijona? 
Tam zavrženi talenti so tisočkrat večji od teh tu, 
zato je narobe, da želijo določeni ljudje naš sistem 
spremeniti in ga izpodbijati. Ne moremo uporabljati 
elementarnega sistema, kakršnega imajo v Rusiji. Tam 
je masa ogromna in izbirajo, ker pač morajo izbirati. 
V Ameriki se jih odriva zaradi denarja, vendar pri nas 

na ta način ne bi ostal nihče. Prav je, da iz vsakega 
talenta, pol ali celo četrt, naredimo in tudi moramo 
narediti odličnega izvajalca.

Bistvena je torej vzgoja od malega.

Absolutno. V tako majhni državi je dragoceno prav 
vse. Težava, ki se kaže, je ta, da celotna zahodna 
civilizacija postaja introvertirana, kar se odraža 
tudi znotraj glasbe. Nekoč glasbeniki niso bili tako 
izurjeni v izvajanju jazza. Bili so samorastniki, ki so 
se integrirali v prostor, zato jazzovskega jezika niso 
uspeli povsem absorbirati. Vendar so bile zasedbe 
bolj kompaktne in homogene. Danes je ogromno 
projektnih sestavov, kjer prideš, odigraš pripravljene 
note in odideš. Ni več solidarnosti in tudi empatija 
je bila nekoč na mnogo višji ravni. Ljudje so se radi 
družili, saj jih je že sam prostor omejil, medtem ko se 
danes vsi zapirajo vase. Duh časa je takšen, da vsak 
najprej poskrbi zase. Na drugi strani so poslušalci, ki ne 
kažejo več toliko zanimanja za koncerte, saj je glasba 
dostopna na vsakem računalniku, kar pa nikakor 
ni isto, zato moramo izvajalci, ki živimo od tega, da 
nas ljudje poslušajo, to težavo nekako premagati. Z 
dobrim programom, ki je izziv celo za nas, jih moramo 
privabiti na koncerte. Poslušanje v živo je izkušnja, ki 
jo vidiš, začutiš in doživiš. Je nekaj živega in tega ti ne 
more dati noben medij, saj gre za energijo, ki se po 
bližnjicah vedno izgubi.
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Foto utrinki 
Jazz Ravne

Jazz mi nudi premor

Fotografija: 
Matjaž Vrečko

Jazz med ljudmi
Urška Lukovnjak

Jazz med ljudmi

fotografinja 
jazzovskih koncertov
Čeprav sta starša Urške Lukovnjak (1993, Maribor, 
študentka glasbene pedagogike) od nekdaj 
poslušala jazzovsko glasbo in jo vabila na koncerte, 
katerih redna obiskovalca sta, se jima ni želela 
pridružiti. »Imela sem stališče, da pač ne bom hodila 
na koncerte s staršema, a sčasoma se zalotiš na 
istih dogodkih in ugotoviš, kako strašansko neumen 
si bil,« se spominja Urška, ki je preobrat doživela, 
ko je dobila gramofon in nekaj plošč, med katerimi 
je bila tudi Kind Of Blue Milesa Davisa. »Povsem 
odpeljala me je in takrat sem vedela, da me čaka 
raziskovanje. Začela sem z jazzovskimi legendami, 
vendar sem vzporedno odkrivala tudi sodoben 
jazz, kar je povezano z obiskovanjem koncertov, 
kjer gre predvsem za izmenjavo energij. Kajti na 
odru je glasba živa in od tega, kako nekdo nastopi, 
je odvisno tudi ali boš večer doživel in kako se boš 
počutil.«

Prepričana je, da so razlikovanja povsem odveč, saj gre 
za »glasbo, pri kateri je povsem drugotnega pomena 
ali je ta slovenska, ameriška ali kaj tretjega. Je glasba. 
Včasih mi je bližja neka, drugič druga, a če grem zares 
vase, imam verjetno najraje manjše, instrumentalne 
zasedbe,« kar se gotovo odraža tudi skozi fotografije, 
s katerimi se je začela ukvarjati v  srednji  šoli. Njeni 
začetki segajo na področje portretov, a se je kasneje 
zaradi ljubezni do jazza preusmerila na koncertno jazz 

fotografijo, ki ji je doslej odprla številna vrata, tudi 
tista Cankarjevega doma. »Razstava, ki sem jo imela 
v Cankarjevem domu, je bila gotovo najbolj odmevna, 
tudi veliko presenečenje. Predstavljala je prelomnico, 
saj so se mi porodila mnoga vprašanja o fotografiranju 
koncertov, ki sem jih, tako menim, uspešno rešila. 
Vsekakor bom nadaljevala v tej smeri,« prizna in doda, 
da glasbo skozi objektiv dojema povsem drugače. A ker 
ji izhodišče predstavlja »portretna fotografija, tudi na 

koncertih iščem predvsem izraze. Osredotočam se na 
posameznika.«

Nekoč je bila navdušena nad punkom ter metalom 
in tudi danes se žanrsko ne omejuje, vendar ostaja 
zavezana jazzu. Čeprav budno spremlja delo 
mariborskih glasbenikov, predvsem Marka Črnčca, 
Igorja Bezgeta in Ane Bezjak, nadvse rada obiskuje 
festivale v tujini, kajti »glasba je najmočnejši medij, 
ki povezuje ljudi. Nekam prispeš, koga spoznaš in 
vidiš, kako koncertirajo drugje, kakšna je kultura, 
kakšna energija,« pove Urška, ki si želi, da bi glasba 
ljudem predstavljala »rešitev problema. Včasih 
menim, da so neke reči nemogoče, a potem mi 
določena kompozicija pokaže, da se vendar da. 
Odpre mi nova področja, kar prenesem v realno 
življenje, ki je odsev tega, kar dobim od glasbe.« Njej 
jazz v naglici, s katero živimo, predstavlja predvsem 
»premor. Ugotovila sem, da me pomiri, me prisili, 
da se ustavim in si vzamem čas zase. V njem 
najdem povezanost s samo seboj.« Jazz namreč 
s svobodnostjo in odprtostjo za eksperimente in 

raznovrstnost premika meje ter širi obzorja.

»Menim, da se vloga jazzovske glasbe nekoliko 
veča, a je odvisno od nas, kako bomo prenesli 
naprej kulturo poslušanja. Veliko je namreč ljudi, ki 
poslušajo ne najbolj kulturno glasbo, vendar imamo 
možnost dvigniti raven,« razmišlja in se zaveda 
odgovornosti, ki jo bo zaradi učiteljskega poklica 
pri podajanju glasbe mladim imela tudi sama. 
»Veliko je odvisno od vzgoje doma. Od poslušanja, 
ki človeku da odprtost. In koncertov, na katerih se 
opredeliš. Vendar menim, da se ne smemo omejiti 
le na tisto, kar poznamo in nam je všeč. Včasih se 
je treba preprosto pustiti presenetiti,« še zaključi.
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Festival  
slovenskega jazza  
Robi Jamnik in Franc Kokal

dva od organizatorjev 
Festivala slovenskega jazza

Kot mi je znano, sta program na Ravnah začela 
oblikovati iz želje po jam sessionih, na katerih bi 
lahko sodeloval Vid Jamnik, a so ti že zelo kmalu 
postali precej organizirani, iz česar se je sčasoma 
rodil abonma.

Robi Jamnik: Prej kot Vidova je bila to moja želja, saj 
sem pomislil, da ga potemtakem ne bi bilo treba 
ves čas voziti naokrog. Pravzaprav smo že nekaj 
let prej modrovali, da bi bilo treba nekaj narediti 
v tej smeri, vendar sama veš, kako je s tem … 
Govoriš in govoriš, nihče pa ničesar ne pretvori v 
dejanja. Nakar sva s Francem rekla: greva. In sva 

šla. Začelo se je torej z idejo o jam sessionih, a sva 
kmalu ugotovila, da na Ravnah kritične mase za 
kaj takega ni in da morava ljudi kar povabiti. Sprva 
niti vstopnine ni bilo, a so ljudje sami dali povod 
zanjo, saj so nas želeli podpreti. Po dveh, treh letih 
je nastal abonma in takrat smo začeli ponujati tudi 
abonmajske vstopnice. Letos praznujemo deset let, 
kar je veliko, a hkrati malo.

Franc Kokal: V tem majhnem kraju so tako prednosti 
kot slabosti. Gre za to, da smo morali ljudi vzgojiti, 
kar nam je v desetih letih tudi uspelo, vendar si 
niti zdaj ne moremo privoščiti koncertov, ki bi 
jih morda naredili za svojo dušo, saj obiskovalci 
preprosto ne bi več prišli. Treba je skrbno izbirati 
nastopajoče. Smo pa gotovo imeli srečo, da je na 
začetku zahtevnost narekoval Vid, saj se je sočasno 
z njegovo izvajalsko ravnijo dvigovala tudi raven 
poslušalcev.

Robi: Videla sva, da lahko nekaj takega naredimo 
tudi na Ravnah. Tudi tu je dovolj ljudi za jazz. Je 
pa poleg Vida vsekakor treba omeniti še Matica 
Črešnika in Sama Kolarja, ki je naš prvi jazzer. 
Ni sicer med organizatorji, a je odličen učitelj s 
svojevrstnim pristopom.

Vendar jazzovski abonma očitno ni bil dovolj, saj 
sta čez nekaj let prevzela še organizacijo Festivala 
slovenskega jazza, ki pa sta ga na nek način 
podedovala.

Robi: Kot partnerja festivala, ki ga tisto leto niti 
ni bilo, sva na Ravnah organizirala dva koncerta 
in želel sem si, da bi bila organizacija zastavljena 
resno tudi v bodoče, vendar so mi povedali, da 
nameravajo društvo zapreti. Ker pa smo že nekaj 

časa razmišljali, da če imamo abonma, moramo 
imeti še festival, šolo in časopis, da bi bila zgodba 
zaokrožena, smo festival prevzeli na svoja pleča. 
Morda bi bilo lažje, če bi ga postavili sami. Pravijo, 
da je organizacija festivala v teh časih enakovredna 
strelu v glavo, medtem ko je organizacija jazz 
festivala, kot bi se ustrelil v koleno, kajti ne bo te 
takoj pobralo. A je izziv vsako leto izdelati tehten 
program, pritegniti ljudi in seveda vsakič znova 
na prvo mesto postaviti slovenske glasbenike ter 
slovenske kompozicije, medtem ko velik poudarek 

dajemo vzgoji. Najodmevnejše dogodke pravzaprav 
naredimo sami, in še to ne z domačimi, lokalnimi 
glasbeniki, temveč z lokalnimi otroki. Takšna sta 
bila denimo tudi projekta Zbudimo kralja Matjaža 
in Marko skače.

Festival slovenskega jazza bo letos že petič potekal 
na Ravnah. Kakšna je tendenca samega festivala 
oziroma kako se je razvijal doslej in kako se bo v 
bodoče?

Robi: Če bi primerjal s festivalom hrane: skušamo 
vključiti vse police v supermarketu, ne le tisto, kjer 
je tofu. Dejansko se trudimo zajeti vse. Priložnost 
damo celo posamezniku, človeku, pri čemer 
repertoar ni v prvem planu. Gotovo pa bo v bodoče 
še vedno poudarek na izobraževalnih dogodkih. 
Znova bomo vključili na desetine otrok, ki bodo 
izvajali in poslušali koncerte ter imeli delavnice. 
Resnično ne vem ali še kakšen festival daje tako 
velik pomen vzgoji poslušalstva in bi zato vključeval 
šole, vrtce, mladinski klub, kulturni dom pa še 
kakšno institucijo.

Franc: Skušamo pridobiti občinstvo z nekomercialnim 
programom. Glasbeniki si zaslužijo imeti dvorano, 
saj vadijo in delajo ure in ure, nakar pogosto pridejo 
pred prazno dvorano, ki to sploh ni. Naš namen je 
zagotoviti kar se da dobro podporo in menim, da 
je najboljši recept ne delati izjem. Zame šteje le 
trenutek, ko glasbenik stopi na oder in tisto, kar 

Festival slovenskega jazza
mi da. Srce je tisto, ki vnese energijo ali pač ne in 
nekateri so tako hladni, da je škoda, da jih sploh 
povabimo. Obstajajo pa tudi tisti, ki tu pustijo dušo. 
Razlika je v tem ali nekdo pride, da bi zaslužil denar 
ali pa pride obogatiti tako sebe kot občinstvo. Priti, 
odigrati in oditi zame ni nič. Tehnično dovršena 
glasba ne pomeni dosti, če za njo ne stoji človek. 
Predvsem pri improvizaciji je tako, da prideš do 
tistega, kar glasbenik želi povedati, le s pomočjo 
energije. Morda se zateka v naravo, ljubezen ali kaj 
tretjega, a brez energije ne bo ničesar dosegel, kajti 
edino ona poslušalca zapelje v iluzijo, da si v mislih 
ustvari sliko tega, kar posluša.

Robi: Dejstvo je, da več kot je dogodkov, več je 
slabih, a je več tudi dobrih. Mi verjamemo, da 
si glasbeniki zaslužijo dobra  prizorišča, kar je 
danes redkost, kot je redkost tudi nuditi določeno 
podporo in poskrbeti zanje, če že pridejo. Gre 
skorajda za nadstandard, čeprav bi moralo to 
biti zlata sredina. A nazadnje je vsebina tista, ki 
naredi večer. In glasbeniki bi predvsem morali 
več pozornosti nameniti svojemu obnašanju, kajti 
najprej moraš biti človek, sposoben normalne 
komunikacije. Veliko se govori o tem, da jazz nima 
publike, vendar po drugi strani rad povem, da je 
publika tista, ki nima jazza, saj vse, kar se ponuja 
pod to etiketo, ni jazz. Pravzaprav je daleč od tega 
in če k temu prištejemo še slabo odigran repertoar 
ter pomanjkanje energije, bo edini logični zaključek, 
da je jazz neposlušljiv. Glasbeniki in prireditelji so si 
pogosto sami krivi, da na koncerte ni ljudi.

Glede na postopen razvoj celotne dejavnosti, 
posvečene jazzu, na Ravnah ni te bojazni. Sklepam, 
da festival vsako leto prinese nekaj novega, saj bi 
se težko zadovoljili le z utečenostjo.

Robi: Širi se, kar je povsem normalno. Prvo leto 
nekaj narediš, vendar drugo leto rečeš, da s 
tem tako ni toliko dela, zato dodaš še nekaj 
novega. Novo prizorišče, zasedbo več … Veliko je 

Fotografija: 
Nika Hölcl
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poskusov, sploh kar se prizorišč tiče. Poskusiš in 
vidiš ali se obnese, sicer poiščeš kaj novega. Tudi 
vedno novi ljudje, ki so vključeni v organizacijo, 
prinesejo nekaj drugega, saj z vsakim prizoriščem 
pridobimo človeka, ki poskrbi, da vse teče, kot 
mora. Za knjižnicio izberemo glasbenika, ki ga tudi 
honoriramo, vendar je za vse ostalo zadolžena 
knjižnica sama. Je pa ljudi težko prepričati v poštene 
namene. To lahko storiš le z dejanji in sčasoma 
pride do sodelovanja. Ne moreš pričakovati, da 
boš prišel v cerkev, kjer še nikoli ni bilo nobenega 
koncerta, in si zaželel jazz koncert ter jim naložil še 
vse obveznosti, ki so posledica organizacije. V tem 
primeru za vse poskrbimo sami, medtem ko nam 

cerkev da prostor. Do tega imamo spoštovanje, saj 
se pri izbiri programa postavimo v vlogo tistega, ki 
upravlja s prizoriščem. Tako cerkev kot knjižnica sta 
posvečena prostora. In tega sklopa dogodkov se 
udeležijo ljudje, ki tja ne pridejo zaradi festivala, 
temveč zaradi prostora samega. Zavedamo se, da 
niti odstotek teh ljudi ne bo prišlo na noben drug 
naš koncert, a so zaradi skrbne izbire prizorišč 
deležni kakovostne glasbe, ki je sicer ne bi imeli 
možnost niti spoznati. Z leti gradimo zaupanje in se 
približujemo temu, kar si želimo sami. Pomembno 
je tudi, da v cerkvi organiziramo koncert, ki ga 
v Kompleksu ne bi in v Kompleksu tiste, ki jih v 
Kulturnem domu ne. Vsako prizorišče ima svoje 
občinstvo in v tem se skriva širina.

Franc: Vse našteto dokazuje, da je jazz izjemno širok 
jezik in je zato široko tudi njegovo občinstvo.

Zdi se, da je festival pod vajinim vodstvom 
pridobil odprtost. Nenazadnje sta ga tudi časovno 
raztegnila, saj je prej potekal le en dan.

Franc: Gre za koroško obliko. Je pa vprašanje, kdo je 
pametnejši. Najbrž midva z Robijem, ki si naloživa 
toliko obveznosti, ne.

Robi: Govorimo o festivalu in festival je nekaj, kar 
traja vsaj tri dni. En sam večer se težko imenuje 
tako, saj je, kot da prineseš v vrečki korenček in ga 
poimenuješ solata. Korenček je gotovo zelenjava, 
ni pa solata. Šalo na stran. Če pogledamo nekoliko 
širše, festival traja najmanj en teden, saj naši otroci 
nastopajo po šolah širom Koroške. Veliko se zgodi, 
vendar to vemo mi, medtem ko javnost to lahko 

tudi prezre. Temelj mora biti močan, da bi lahko 
naslednje leto vse skupaj ponovili in sami sebe vsaj 

malce presegli. Kamnik je v tem pogledu dober 
primer. Prvo leto so imeli naravnost fantastičen 
program, od Sun Ra Orchestra do Billa Evansa in 
zdelo se je, da smo vsi, ki smo dotlej delali drugače, 
idioti. Vendar je stvar nemudoma zamrla. Festival, 
kakršen je naš, raste organsko in vzgaja občinstvo. 
Zavedamo se, da moramo le-tega pridobiti na svojo 
stran. S poštenim delom pa, verjamem, prideš tudi 
do potrebnih finančnih sredstev, a jih je nadvse 
pomembno porazdeliti kar se da pametno.

Letos, po treh letih premora, je prav tako znova 
čas za Jazzopis. Čemu potreba po tiskani izdaji, 
posvečeni jazzu, poleg prej naštetega, da gredo 
abonma, festival, šola in časopis z roko v roki?

Robi: Bistvena je zapostavljenost. Jazzovski 
glasbeniki so odlični glasbeniki in v redu ljudje, a 
nimajo nobene medijske pozornosti. V časopisih 
si zaslužijo imeti vsaj eno rubriko, ki pa je ni, vsaj 
ne redne. Celo nobene jazzu posvečene številke 
ni nikoli, kar ni prav. Nekaj let nazaj smo za šalo 
naredili Jazzopis, vendar je šlo za organizacijsko 
in finančno polomijo. Ob deseti obletnici bi lahko 
naredili bilten, ki ne bi imel nobene funkcije, razen 

te, da ga prelistaš in daš na polico, zato smo se 
odločili za vsebinsko bogatejši Jazzopis, ki pa bo v 
tem primeru očitno le finančna polomija. Nič ne bi 
imel proti, če bi nekdo prevzel pobudo in pošteno 
delal v tej smeri naprej …

Festival slovenskega jazza

www.facebook.com/kulturnicenterravne

www.facebook.com/zkstmravne

www.zkstm.si
www.kcravne.si

Vabimo k vpisu!

Hamo & Tribute 2 Love // 9. 11. 2017

Oto Pestner // 25. 1. 2018
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Foto utrinki 
Jazz Ravnetrobentač in komponist

Gašper Trček (1994, Ljubljana) je trobento 
pravzaprav izbral, ker ga je pritegnila v risanki Tom 
& Jerry, v kateri so se pojavljali različni instrumenti. 
A se je moral prva tri leta zadovoljiti s flavto, na 
kateri se je preizkusil tudi kot avtor. »Že v otroštvu 
sem se igral z glasbenimi programi na računalniku 
in kar mi je dobro zvenelo, sem obdržal. V srednji 
šoli sem začel igrati intenzivneje, hkrati pa tudi 
pisati in zaradi Igorja Matkovića, ki me je poučeval, 
sem vzljubil tako trobento, kot jazz,« pove Gašper, 
ki ga je življenjska pot vodila na Konservatorij za 
glasbo in balet v Ljubljani, kasneje v Gradec.

Iz maturantskega projekta z Lanom Timotejem 
Turkom, Rokom Zalokarjem, Dejanom Hudoklinom 

in Jožetom Cesarjem je vzniknil album Tok zavesti 
(KUD Sestava, 2016), kjer sta se prepletli glasba 
in poezija. »Gre za slikanje z občutji in prelivanje 
med njimi ter našimi asociacijami, kot to običajno 
počnejo naše misli, ko se odzivajo na dražljaje 
zunanjega sveta. Naša življenja usoda vleče 
naprej po neznanih poteh in nas spotoma okopa 
v vseh možnih občutjih, ki jih nismo pričakovali. 
To organskost sem želel ohraniti v glasbi. Je pa, 
ironično, izdaja albuma sama po sebi nasprotje 
filozofiji projekta, saj je vsak posnetek le zamrznjeno 
stanje nekega trenutka, s čimer se spremenljivost 
izgubi.« Trobento je moral zaradi zdravstvenih 
razlogov vsaj v poklicnem smislu odložiti, zato se 
je preusmeril na študij video produkcije, a glasba 
kljub temu ostaja močno vpeta v njegovo življenje. 
Skozi ustvarjalne procese »odkrivam samega sebe. 
Še veliko je stvari, ki bi se jih rad naučil, vendar 
menim, da zdaj nisem pod vplivom kalupov, ki jih 
vsiljujejo univerzitetni glasbeni programi in zato 
lažje razvijam svoj lasten glasbeni izraz.«

Tudi zato je rad v tišini, saj mu dopušča, da se 
zasliši. »Ko se zamisli rojevajo, jih zapišem. Kadar 
potrebujem kaj za točno določen projekt, nikoli ne 
iščem idej na silo. Raje poiščem kaj primernega, 
kar sem si shranil in to potem prilagodim projektu. 
Tako je vsak izdelek veliko iskrenejši,« meni 
Gašper, ki verjame, da je pot pomembnejša od 
cilja. Prav zato je pomembno slišati sebe in izbrati 
pravilno. »V resnici gre za težavo, o kateri zelo 
veliko premišljujem. Če se preveč izoliraš od sveta, 
postane tvoj umetniški izraz omejen, medtem ko 
po drugi strani s pretirano širino izgubiš sebe,« 

razmišlja in doda, da se je težko najti ne da bi se 
učili in razvijali, vendar »ko se nekaj zares dobro 

naučim, to postane del mene in če to niso stvari, ki 
sem si jih izbral sam, temveč mi jih je vsililo okolje, 
potem jaz nisem več samo jaz …«

Nekoč je bila meja med posameznimi žanri, tudi 
podžanri, precej jasno začrtana, medtem ko se 
danes prežemajo in drug drugega dopolnjujejo. 
Meniš, da je jazzovska glasba zato okrnjena ali na 
ta način pridobiva širino?

Jazz je bil od nekdaj zmes več zvrsti in se je razvijal 
ter rasel prav zaradi želje po novem in improvizaciji. 
Pretočnost informacij, ki jih je prinesla moderna 
tehnologija, je vse to le pospešila. Menim, da 
glasba na splošno na ta način pridobiva širino, se 
pa odpira vprašanje, koliko jazz še ostaja jazz, saj v 
zadnjih desetletjih kot takšno opredeljujejo skoraj 
vso glasbo, ki vsebuje improvizacijske pristope. Zdi 
se, kot da je edini skupni element vseh sedanjih 
podžanrov jazza prav ta želja po novostih, ki je  
njegova ključna sestavina že od samega začetka 
in glede na to bi lahko rekli, da je prav razvoj in 
spreminjanje tisto, zaradi česar jazz ostaja jazz.

Tako glasbeno življenje kot tehnične zmogljivosti, 
a tudi sama dostopnost glasbe, se nenehno 
preobražajo. Kako ocenjuješ perspektivo mladega 
jazzista?

Gotovo je perspektiva nekoga, ki se strogo 
opredeljuje za jazz, manjša od tistega, ki je 
znanje, pridobljeno skozi jazz glasbo, pripravljen 
uporabljati v različne namene. Odprtost prinese 
več možnosti, vendar sta glasba in umetnost vedno 
bolj podhranjeni ter potisnjeni na rob družbe. 
Z vzponom modernih tehnologij in odpiranjem 
meja se je lokalni oder spremenil v svetovnega. 
Možnosti so sicer večje, ustvarjanje je lažje, a s tem 
je tudi konkurenca večja. Umetniki so tako zaradi 
prenasičenosti trga začeli svojo glasbo nuditi v 
posluh ter uporabo brezplačno, da bi jih sploh kdo 
opazil, kar le poslabša razmere vseh glasbenikov 
in nastane začaran krog. Se je pa ob tem zanimivo 
vprašati, kako dobro je živel povprečen mlad 
temnopolti jazzist v zlati dobi jazza … Morda je 
perspektiva vendar boljša, kot takrat, a se zadnja 
desetletja gotovo slabša in ta trend se bo najbrž 
nadaljeval tudi v prihodnosti.

Jazzosledci

Fotografija: 
osebni arhiv

Jazzosledci
Gašper Trček
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Foto utrinki 
Jazz Ravne

Jazzosledci

pianistka
Klavir ima vse: izražene ritmične, melodične in 
harmonijske elemente. Prav zato ga je Rebeka Zajc 
(1995, Ljubljana) tudi izbrala, čeprav je kolebala 
med vpisom na Konservatorij za jazz in balet ter 

Akademijo za gledališče in film. A na vprašanje 
brez česa zares ne bi mogla, ki si ga je takrat 
postavila, je prišla do zaključka, da brez glasbe. 
Kajti z njo se čuti močneje. Zaradi prejšnje močne 
vpetosti v klasično glasbo ji sprejemnega izpita v 
prvem poskusu ni uspelo narediti, a je nadaljevala 
z učenjem in se »v improvizaciji zelo našla, prav 
tako v svobodi, ki jo nudi jazz.« Trud in želja po 
raziskovanju sta se obrestovala, kajti naslednje 
leto je bila sprejeta tako na ljubljanski kot celovški 

Jazzosledci
Rebeka Zajc

konservatorij, ki ju je naslednji dve leti obiskovala 
vzporedno. Dokler ni bilo obveznosti preveč in se 
je odločila izobraževanje nadaljevati le v Ljubljani. 
»Glasba me je začela še močneje zanimati zaradi 
Roka Zalokarja, s katerim sva skoraj soseda in prek 
katerega sem spoznala zelo veliko glasbe. Pokazal 
mi je prave stvari v pravih trenutkih. Hodila sem na 
njegove koncerte in poznala sem ga kot človeka … 
to mi je dalo velik zagon,« pove Rebeka, ki ji oseben 
odnos z glasbeniki pomeni veliko.

Tudi zato se rada udeležuje delavnic in tečajev, ki 
jo polnijo z energijo. Takrat za nekaj dni prestopi 
v nov prostor in čas, saj se »en teden družiš z 
odličnimi glasbeniki in to me dobesedno vleče 
naprej,« se navdušuje in pristavi, da je navkljub 
temu veliko odvisno od pričakovanj, kajti lahko 
»gre tudi za zapravljanje časa, če ne veš, kaj 
natanko želiš. Pridobiš ogromno novega znanja in 
izkušenj, zaradi katerih si kar evforičen, a ne veš, kaj 
natanko bi z njimi, zato zelo hitro zbledijo. Lahko 
pa se pripraviš vnaprej in prideš na uro s točno 
določenimi vprašanji, kar ti omogoči, da delaš in 
poglabljaš tisto, kar te zanima. To se mi zdi vredno 
več kot spoznavanje vsega po malem.« Pravzaprav 
ne ve natanko, zakaj je njen izbor prav glasba. 
Verjame pa, da izraža kakšen »je nekdo kot človek. 
Če igra tako, kot je všeč tebi, se boš zelo verjetno, 
če je le iskren v igranju, z njim ujel tudi osebno.« 
Morda se v tem skriva razlog, zakaj se bolje 
počuti v manjših zasedbah, ki ji nudijo vzajemno 
spoštovanje ter ustvarjanje. »Všeč mi je spremljati 
in nekomu nuditi osnovo. Biti del ritem sekcije in 
podlage. Komunikacija se mi zdi bistvena in čeprav 
želim, da me solist posluša ter upošteva, ne maram 
dominantnosti.«

Najbolje se zato počuti v triu z bobnarjem Lukom 
Matičem in kontrabasistom Lukom Dobnikarjem, 
prav tako jo izjemno veseli sodelovanje z vokalistko 

Ano Čop, ki je »tudi pianistka in zato marsikdaj 
predstavi svojo zamisel, ki je že razdelana in zato 
sama vanjo vnesem le nekaj svojih elementov. 
Delo z njo mi je všeč prav zato, ker ve, kaj hoče.« 
Vendar se Rebeka ne zaziba v udobje, temveč išče 
nove poti. »Želela bi se preizkusiti v avtorskem 
ustvarjanju, s katerim še nisem povsem zadovoljna. 
Do sebe sem precej zahtevna in v glasbi bi rada 
našla predvsem sebe, bodisi v interpretacijah 
drugih avtorjev ali v nečem novem,« iskreno pove 
in doda, da »vsak med nami najde način izražanja. 
Očitno je moj glasba.«

Nekoč je bila meja med posameznimi žanri, tudi 
podžanri, precej jasno začrtana, medtem ko se 
danes prežemajo in drug drugega dopolnjujejo. 
Meniš, da je jazzovska glasba zato okrnjena ali na 
ta način pridobiva širino?

Jazz skozi mešanje z drugimi zvrstmi zagotovo 
pridobiva širino. Tudi sama rada iščem drugačne 
poglede na glasbo, in to ne le z jazzovske strani. 
Težko je začrtati mejo, kaj jazz je in kje se začne ter 
konča, saj se včasih pod njegovo oznako znajdejo 
projekti glasbenikov z jazzovsko izobrazbo, ki pa ne 
zvenijo več jazzovsko, saj improvizacijo najdemo 
tudi drugje. Jazz se nenehno razvija, zato so novi 
zvoki, ritmi in nasploh vplivi ne le dobrodošli, 
temveč celo nujni. Meje med zvrstmi so dandanes 
precej zabrisane in tudi nepomembne, vse dokler 
je cilj glasba.

Tako glasbeno življenje kot tehnične zmogljivosti, 
a tudi sama dostopnost glasbe, se nenehno 
preobražajo. Kako ocenjuješ perspektivo mladega 
jazzista?

Prihodnost jazza se mi zdi svetla, saj ga spremembe, 
tako družbene kot zvočne, ohranjajo svežega. 
Vse dokler je glasbenik inovativen, ustvarjalen in 
ima svoj zvok, bo prostor zanj obstajal. A v praksi 
nihče zares ne ve ali ima svetlo prihodnost sploh 
kjerkoli. Sama uživam v sodelovanju z glasbeniki, 
se preizkušam v zmogljivosti in iščem tako svoje 
kot meje drugih. Zato tudi vztrajam v njem in si 
v prihodnosti želim nadaljevati s poglabljanjem 
znanja ter iskanjem zvočnih zmožnosti.

Fotografija: 
Jan Prpič
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Jazzosledci

vibrafonist
Pri enajstih letih se je Vid Jamnik (1993, Ravne 
na Koroškem) udeležil delavnice Boška Petrovića 
v Grožnjanu in zdi se, da se je takrat njegov svet 
povsem spremenil. Tisto šolsko leto je v glasbeni 
šoli prvič dobil v roke »vibrafon, saj je tehnika 
s štirimi palčkami dokaj zapletena in začneš z 
lažjimi instrumenti. Nemudoma mi je bil všeč, ker 
zveni mehko, toplo, okroglo in kmalu zatem je bil 
po  televiziji posnetek koncerta Big Banda RTV 

Slovenija ter Boška Petrovića, ki smo ga z družino 
pogledali neštetokrat,« se spominja leta, v katerem 
se je vse začelo zares. Nato je njegov oče poklical 
velikega mojstra, ki je dejal, da če otroka ne bo 

Jazzosledci
Vid Jamnik

pripeljal na delavnico, nikoli ne bodo izvedeli ali je 

nadarjen. Udeležil se je je z začetniškim veseljem, 
Petrović pa je bil nad njim tako navdušen, da ga 
je vzel za svojega učenca in mu postal mentorska 
figura, zaradi katere je v naslednjih letih nastopal s 
številnimi velikimi glasbeniki tako na domačih kot 
tujih tleh. Spoznavanje jazza se je začelo …

Delavnice, seminarji in koncerti so postali njegova 
stalnica. »Ko sem spoznal Boška, sem se zavedel, 
da je jazz vibrafon prava izbira zame. Dal mi je 
dodaten zagon in izkušnja z njim je neprecenljiva, 
saj me je povedel v glasbeno življenje, česar 
izobraževalne institucije nikoli ne morejo,« pove 
Vid, ki se je kmalu zatem vpisal na Konservatorij 

v Celovcu, kjer mu je eden največjih vibrafonistov 
vseh časov Gary Burton priporočil študij na univerzi 
Berklee v Bostonu. Odločil se je, da je »vredno vsaj 

poskusiti. Tudi on je v mojem življenju nekakšna 
mentorska figura, za kar sem mu izjemno hvaležen, 
saj mi je na voljo za vsa vprašanja. Je pa bilo vse 
odvisno od štipendije, kajti tamkajšnje šolnine so 
izredno visoke in si jih s slovenskimi plačami ne 
moremo privoščiti.« Sam je imel srečo, ne le, da so 
ga sprejeli, temveč so presodili tudi, da si zasluži 
kritje celotne šolnine. »Takrat sem si rekel, da se mi 
ponuja izjemna priložnost in da je to res tisto, kar si 
želim. Nisem razočaran.«

Vendar kljub zadovoljstvu s šolo in znanjem ter 
izkušnjami, tudi poznanstvi, ki jih tam pridobiva, 
ne želi ostati v Ameriki, kajti občutek ima, da je 
»jazzovska glasba tam razvrednotena, kar je sicer 
nenavadno, saj gre za ameriško tradicijo. Res 
je, da je New York središče jazz glasbe, saj so vsi 

pomembnejši glasbeniki tam in ogromno je klubov, 
kjer lahko igraš, vendar je zato tudi konkurenca 

večja. Izkušnje so neprecenljive, a čeprav celo med 
nami glasbeniki velja prepričanje, kako izjemno je, 
vidiš, da je v resnici zelo težko. Položaj v Evropi se 
mi kljub vsemu zdi  boljši,« pove, čeprav verjame, 
da se bistvo pravzaprav skriva le v muziciranju in 

veselju do njega. Tako je bilo že ob izidu prvenca Last 
Minute (Allesa Records, 2014), in tako je tudi danes, 
ko stremi k »posebnim glasbenim trenutkom, kjer 
se vsak poveže s svojim instrumentom in skladbo, 
kot se povežemo tudi med seboj in s publiko. To je 
tisto, kar žene naprej,« je prepričan. In pri tem ni 
niti najmanj pomembno, ali se nahaja na velikih 
odrih ali pa le v mali univerzitetni učilnici.

Nekoč je bila meja med posameznimi žanri, tudi 
podžanri, precej jasno začrtana, medtem ko se 
danes prežemajo in drug drugega dopolnjujejo. 
Meniš, da je jazzovska glasba zato okrnjena ali na 
ta način pridobiva širino?

Vsekakor menim, da je žanrsko prepletanje nekaj 
dobrega in izredno zanimivega. Kaže na odprtost in 
spoštovanje med glasbeniki različnih struj ter tako 
jazz kot druge glasbene zvrsti žene naprej. Verjetno 
se kdo boji, da se s tem izgublja „pravi jazz“, toda 
ali sploh lahko s kakršnokoli gotovostjo pokažemo 
na jazz iz določenega obdobja njegove zgodovine 
in mu pripišemo to etiketo? Jazz je nastal zaradi 
spajanja glasbe afriških sužnjev z elementi evropske 
glasbe in kasneje posvojil kubanske ter brazilske 
ritme, prvine rocka in funka, pri tem pa, vsaj danes, 

ni prav nobenega dvoma o samostojnem obstoju 
vseh teh žanrov. Verjamem, da zato za jazz ni 
bojazni, saj so mu že velikokrat pripisali smrt, a je 
še vedno med nami.

Tako glasbeno življenje kot tehnične zmogljivosti, 
a tudi sama dostopnost glasbe, se nenehno 
preobražajo. Kako ocenjuješ perspektivo mladega 
jazzista?

Če se navežem na prejšnje vprašanje, menim, da 
so pomemben del te perspektive prav medžanrska 
odprtost, mnogostranskost in sodelovanje. Prav 
tako je pomembno znati prilagoditi se sodobnim 
smernicam promocije, ki narekujejo močno 
spletno prisotnost in ustvarjanje prepoznavnosti 
ter občinstva preko družabnih omrežij.

Fotografija: 
Gaia Petrelli Wilmer
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Foto utrinki 
Jazz Ravne

Jazzosledci

pianist, bobnar in  
komponist

Začel je s klavirjem, ki mu je kmalu priključil 
saksofon, dokler ga niso navdušili bobni in je 
nadaljeval še s tolkali. Na konservatorij v Mariboru 
se je vpisal na klasična tolkala in teoretični oddelek, 
a se je v drugem letniku prepisal na jazz bobne 
in klasični klavir, medtem ko je teorijo kmalu 
opustil. Potem pa je spoznal Marka Črnčca, ki ga je 
navdihnil, da se je zavedel, kako je njegova izbira 
glasba. »Bil je trenutek, ko sem ugotovil, da bi rad 
pisal svojo glasbo, zato sem bobne dal malo na 
stran in se osredotočil na jazz klavir. Vendar takrat 
brez not nisem znal zaigrati niti najosnovnejše 
melodije. O improvizaciji nisem vedel ničesar in 

Jazzosledci
Jan Čizmazija

ni mi bilo jasno, kako naj razberem smisel samo 
na podlagi akordov. Zdelo se mi je, da moraš za 
to biti genij, a seveda v resnici ni tako,« je iskren 
Jan Čizmazija (1996, Maribor), ki je maturiral iz 
klasičnega klavirja in nadaljeval šolanje v Celovcu.

»Včasih razmišljam, kako bi bilo, če bi se 
osredotočal le na en instrument. Morda bi bil lahko 
boljši pianist ali bobnar. Občasno imam občutek, 
kot da nisem naredil vsega.« Za začetke avtorskega 
ustvarjanja, ki so ga privedli do albuma Foreverland 
(samozaložba, 2016) največ zahval pripisuje prav 
jazzovski glasbi, kajti pred tem mu je bila glasba 
»predstavljena le kot nekaj vnaprej določenega, 
vključno z interpretacijo. A ko sem spoznal jazz, 
sem ugotovil, da sem dejansko svoboden.« Od 
tedaj jo dojema povsem drugače, saj v njej lažje 
išče sebe, pri čemer ohranja globoko »spoštovanje 

do tradicije, saj ne izumljamo ničesar pretirano 
novega. Pretirana romantika, ki se spleta okrog 
glasbenikov, češ da si prižigamo svečke, kadimo in 
čakamo na navdih, mi je smešna.« Četudi najbrž 
kdo to počne, je za Jana pisanje proces raziskovanja, 
pri katerem zunanji navdih ni nujen, saj glasba 
navdihuje že sama po sebi. Prav tako verjame, da 
se bistvo skriva v »sposobnosti, da znaš zamisli, ki 
se ti porodijo, dobro udejanjiti.«

Pri tem mu gotovo pomaga poslušanje žanrsko 
raznolike glasbe, do česar ima pogosto 
»izobraževalni pristop, saj je toliko dobre glasbe, 
da je to povsem neverjetno. Iščem tisto, s katero 
se lahko poistovetim ali skladbe, ki so tako popolno 
strukturirane, da jih želim razumeti. Zato včasih 
kakšno tudi analiziram.« Pogosto se nameni 
poslušati kar celotno diskografijo katerega od 
izvajalcev in tako se je podal v svet »Georgea 

Duka, ki ima več kot trideset plošč, kar mi je vzelo 
dva meseca in pol. Na koncu sem si seveda shranil 

le skladbe, ki so se me najbolj dotaknile. In to sta 
bili dve,« pove in takoj pristavi, da je v resnici 
strašansko »izbirčen. Saj pri tej količini tudi moram 
biti. Nenazadnje vsi iščemo tisto, kar se nam zdi 
najboljše in kar nam je blizu, iz česar potem nastane 
to, kar smo.«

Nekoč je bila meja med posameznimi žanri, tudi 
podžanri, precej jasno začrtana, medtem ko se 
danes prežemajo in drug drugega dopolnjujejo. 
Meniš, da je jazzovska glasba zato okrnjena ali na 
ta način pridobiva širino?

Glasbeno tradicijo globoko spoštujem in sem za 
svoja leta predelal lepo količino tega materiala. Še 
vedno poslušam stare posnetke in se iz njih učim. 
A po drugi strani mi je popolnoma vseeno ali v 
določeni skladbi slišim vplive Charlieja Parkerja, 
Billa Evansa ali kogarkoli drugega, ki naj bi ga  moral 
poslušati, študirati, častiti. Zanima me izključno 
glasba, pri čemer žanr ne igra nobene vloge. Sporno 
bi bilo morda le oklicati se za jazz glasbenika, a ne 
vedeti ničesar ne o jazzovski zgodovini ne o glasbeni 
govorici. V resnici je pomembno le ali glasba vzbudi 
zanimanje, navdihne, razveseli ali pa dolgočasi.

Tako glasbeno življenje kot tehnične zmogljivosti, 
a tudi sama dostopnost glasbe, se nenehno 
preobražajo. Kako ocenjuješ perspektivo mladega 
jazzista?

Gre za stvar posameznika. Morda se mora 
mladi jazzist vprašati, kakšne so njegove želje. 
Z glasbo vedno lahko izražamo same sebe in 
svoja doživljanja. Nekaterim pomeni obliko 
duhovnosti, drugim zabavo, tretjim preganja stres, 
kot antidepresiv. Tega nam nihče ne more vzeti. 
Zadeve postanejo kompleksnejše, če želiš s svojim 
glasbenim ustvarjanjem doseči finančno stabilnost. 
Takrat v igro vstopijo zunanji dejavniki – koncepti in 
smernice kapitalističnega sveta, v katerem živimo. 
Glasbenik ni več le umetnik, temveč tudi podjetnik. 
Menim, da je potrebno poznati svoje prednosti 
in šibkosti ter se jih naučiti v danem okolju dobro 
izkoristiti. Gre za neke vrste kontrolo nad samim 
seboj, ki je v današnjem času pranja glave preko 
vseh možnih ekranov primanjkuje.

Fotografija: 
Urška Lukovnjak

52 53jazzopis jazzopis

IN
FO

R
M

A
TIV

N
I 

V
ZO

R
EC



Čas za improvizacijo

režiserka in scenaristka 
dokumentarnega filma 
Čas za improvizacijo
Kje v slovenskem jazzu lahko po tvojem najdemo 
tisti mejnik, ki mu gre pripisati zasluge za to, da 
gre razvoj tega žanra le še strmo navzgor in da 
so slovenski jazzovski glasbeniki enakovredni 
glasbenikom na svetovni jazzovski sceni?

Premik na slovenskem jazzovskem prizorišču 
v zadnjih letih bi pripisala dejstvu, da je postal 
mlajši generaciji študij v tujini dostopnejši. V 
našem pomanjkanju glasbenega izobraževanja 
na višji stopnji so glasbeniki množično odhajali 
študirat na bližnje tuje konservatorije. K temu 
so veliko prispevale tudi glasbene delavnice, 

Čas za improvizacijo
Tina Lesničar

na primer Jazzinty, Jazz Kamp Kranj in v zadnjem 
času Jazz Klinika Velenje, na katerih so gostujoči 
mentorji spoznali potencial naših glasbenikov ter 
jih spodbudili k študiju na tujem. Velike zasluge ima 
basist Reggie Workman, ki je številne slovenske 
glasbenike pripeljal na newyorško šolo New 
School for Jazz and Contemporary Music. Ko so 
se glasbeniki vračali domov, pa so s seboj prinesli 
druge vplive, svežo energijo in navdih, a da bi se žanr 
razvijal strmo navzgor, kot praviš, bi potrebovali še 
kaj več, kot le močno generacijo glasbenikov. Druge 
države vlagajo veliko več denarja v promocijo in 
razvoj svoje jazzovske kulture ter scene. Nekateri 
naši glasbeniki res lahko igrajo ob boku tujim, a bi 
jim bilo gotovo lažje, če bi jim pri prodoru v tujino 
pomagala infrastruktura.

Pisala si serijo prispevkov o jazzovskih glasbenikih 
v tujini in predstavljam si, da je bil to vzgib, 
na podlagi katerega si kasneje zasnovala 
dokumentarni film.

Ob ponedeljkih sem večkrat zašla v Jazz Club 
Gajo, ko je ta še obstajal, da bi prisluhnila 
študentskim jam sessionom. Pomislila sem, da 
gre za dobre, akademsko izobražene glasbenike, 
ki dobijo premalo pozornosti v medijih. Zato sem 
kulturni redakciji Dela predlagala serijo krajših 
portretov mlajše generacije klasičnih in jazzovskih 
glasbenikov. Naslednje leto sem serijo nadaljevala z 
jazz glasbeniki in poleg člankov na spletu objavljala 
še video prispevke. Bolj kot sem jih spoznavala, bolj 
sem si želela, da bi njihov svet in zgodbe, tudi svoje 
občutenje te glasbe, približala javnosti. In ker se v 
člankih ni dalo popisati vsega, sem si zaželela, da 
bi jih ujela na film. Izbrala sem osem glasbenikov, 

ki so se mi zdeli posebno navdihnjeni in nadarjeni 

ter so takrat pripravljali avtorski album. Generacijo 
sem navzgor omejila z Igorjem Lumpertom, navzdol 
pa z Žanom Tetičkovičem. Izbor je bil povsem 
subjektiven in prav tako odvisen od njihove 
pripravljenosti na sodelovanje, sproščenosti pred 
kamero in zgovornosti. Skušala sem zajeti tudi med 
seboj čim bolj raznolika življenja in razmišljanja. Na 
koncu se je v montaži sestavila zgodba, ki jo sicer 
pripoveduje več glasbenikov, a jo zlahka razumemo 
kot pot, ki jo je prehodil vsak med njimi. Osredotoča 
se na dileme, ki spremljajo odločitev za odhod v 
tujino, rigorozne vadbe v času študija, težave pri 
prilagajanju na novo okolje, iskanje lastnega izraza 
in zvoka, vprašanja, ali vztrajati na tujem, kjer le 
ni vse tako bleščeče, kot se zdi, ali priti domov in 
poiskati redno službo …

Resda gre za skupno pot vseh glasbenikov, vendar 
si pri tem uporabila njihove različne izraze. Kaj 
jih žene, da so odšli, kajti čeprav je njihova pot 
precej podobna, vsak išče nekaj drugega. Poleg 
tega si v to večplastnost zajela tako igranje kot 
komponiranje in poučevanje, še več, prikazala 
si njihove vplive, a tudi vplive, ki jih prenašajo 
naprej mlajšim od sebe.

Stik s tradicijo oziroma izvorom je v jazzu zelo 
pomemben. S tem, ko glasbeniki navajajo svoje 
vzornike in mentorje, kažejo, „od kod izvirajo“. 
Skozi pripadnost določeni rodovini izkazujejo 
spoštovanje do svojih prednikov, njihove filozofije, 
pa tudi odnos do glasbe same ter njene zgodovinske 
vloge. Tako je Jason Moran predal nekaj svojih 
„glasbenih genov“ Kaji Draksler, Reggie Workman 
pa Žanu Tetičkoviču. A vsak razvija in išče svoj 
glasbeni izraz in v svojo glasbo pripelje tudi druge, 
kulturno pogojene vplive. Dve glasbeni tradiciji, 
evropska in ameriška, se v jazzu prepletata, a ker 
gre za drugačne korenine, je v t.i. evropskem jazzu 
slišati večji vpliv drugih žanrov.

Številni poudarijo, da ohranjajo slovenskost. 
Javnost morda meni, da ti glasbeniki odidejo in 
pozabijo na svoje korenine; si skušala skozi film 
prikazati njihove zgodbe in jih predstaviti kot ljudi, 
občinstvu približati bogastvo jazzovske glasbe?

Reggie Workman denimo pove, kako pomembno 
se mu zdi v glasbi čutiti vpliv kulture, iz katere 
glasbenik izhaja, saj gre za njegovo identiteto. 
Tako doživlja svet in to preprosto mora vključiti v 
glasbo. In jazz je morda le medij, skozi katerega 
se lahko izrazi tovrstna pripadnost. Seveda je 
odvisno od tega, kje posameznik študira in tudi 
kdo ga poučuje, prav tako, kje so se ti učitelji učili 
in kakšno je njihovo zaledje. Gre za vplive, ki jih 
glasbenik nosi s seboj ves čas. Zdi se mi povsem 
naravno filtrirati zgodbe, ki te obkrožajo, odvisno 
pa je, kako jih reflektiraš. Ko je film nastajal, sem 
se spraševala, ali je to film o jazzu ali jazzovskih 
glasbenikih. Mislim, da je v končnem izdelku nekaj 
obojega. Želela sem namreč, da bi si ga tudi tisti, ki 
jazza sploh ne poslušajo, z zanimanjem ogledali, saj 
govori o strasti, odločnosti, brezkompromisnosti in 
brezpogojni ljubezni do glasbe. Z montažerko Ivano 
Fumić iz Zagreba sva se o tem veliko pogovarjali, 
saj me je v nekem trenutku zaneslo v abstrakcijo, 

vendar me je opozorila, da delava film za gledalce 
in ne za izbrano peščico strokovnjakov.

Poleg želje po razumevanju gre v prvi vrsti tudi 
za dokument nekega obdobja, ki je bilo v vseh 
pogledih nadvse kreativno.

Za časa snemanja je scena v Ljubljani, tudi drugih 
krajih, zaživela. V prestolnici že dve leti nismo imeli 
jazz kluba in praznina je bila občutna. Prav v tistem 
obdobju se je generacija, ki je študirala v tujini, 
vračala nazaj polna zagona in idej. Nekaj časa je 
kazalo, da nastaja pravo gibanje. Glasbeniki so med 
seboj sodelovali, ustanavljali društva, festivale, se 
podpirali in skoraj vsak večer igrali na jam sessionih. 
Tam se je v sproščenem ozračju oblikovala tudi 

Fotografija: 
osebni arhiv
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Jazz med ljudmi
Igor Leban

zbiratelj slovenske 
jazzovske diskografije
»Če se ozrem po vinilnih ploščah iz obdobja 
pred dvajsetimi, tridesetimi leti, bi sklenil, da 
slovenskega oziroma jugoslovanskega jazza takrat 
takorekoč ni bilo in da se je razmahnil šele v obdobju 
samostojnosti,« pove Igor Leban (1960, Radovljica, 
univerzitetni diplomirani inženir lesarstva), za 
katerega obstajata le »dobra in neposlušljiva 

glasba, pri čemer je dobra tista, ki je inovativna in 
zanimiva ter mi je všeč, čeprav ni nujno, da je tudi 
v resnici dobra. Vsaka ima v sebi nekaj drugega 
in od počutja je odvisno, kaj mi v danem trenutku 
najbolj ustreza, kot je odvisno tudi od vsakega 

posameznika, ali mu glasba sploh kaj pomeni.«

Zdi se, da ga je že prvi nakup plošče v najstniških 
letih zaznamoval tako močno, da se je zbirateljstvu 
glasbene diskografije predal za vse življenje. 
»V podhodu Maximarketa je bila v tistih časih 
prodajalna plošč in nekega dne sem ugledal serijo 
jazzovskih klasikov, kot so Miles Davis, Charles 
Mingus in drugi, ki jih je izdala založba Suzy. Takrat 
sem zakoličil to dolgoletno iskanje in se z rocka, ki 
mu sicer ostajam zvest vse do danes, preusmeril 
na klasično ter jazzovsko glasbo, čeprav moram 
priznati, da sem se v jazzu zelo dolgo iskal, saj gre 

Za jazz moraš biti iskalec

Čas za improvizacijo

za izjemno obsežno področje,« se spominja prvih 
korakov na nikoli dokončano pot. Ta ostaja odprta 
tudi zaradi številnih sprememb, ki so se zgodile v 
tem času.  Vinilne plošče je zamenjal CD, ki je »nujno 

zlo. Dolgo sem se mu upiral, vendar so določeni 
izvajalci, ki so me zanimali, izdajali le še cedeje. 
Danes se plošče vračajo, vendar je razlika v tem, da 
se mi ne vrnemo več nazaj.« Druga bistvena razlika 
je način izdajanja. Če so nekoč za izid in promocijo 
skrbele založbe, danes večina albumov izide v 
samozaložbi, kar od Igorja terja precej raziskovanja.

mlada publika, ki jim je nato sledila na resnejše, 
avtorske koncerte. Potem se je val polegel. Zdaj 
jazz živi samo še v institucijah, ob festivalih in na 
posameznih večerih ter delavnicah, še to le v ozkem 
krogu poslušalstva. Na ulici, v lokalih, klubih, scene 
ni in zato novega občinstva ne moremo vzgojiti. 
Sama obstoj jazzovskega kluba vidim v dvojni 
vlogi: glasbeniki na ta način pridobivajo odrsko 
kilometrino in imajo priložnost predstaviti avtorsko 
glasbo, medtem ko se sočasno v klubu (in)formira 
tudi občinstvo. Če bi Ljubljana premogla jazz klub s 
premišljeno programsko politiko in institucionalno 
podporo, bi se morda lahko začeli pogovarjati o 
prej omenjenem strmem vzponu jazzovske scene.

Zakaj si film naslovila Čas za improvizacijo, glede 
na to, da z vsebinskega stališča ta ni v ospredju?

Improvizacija predstavlja bistven element jazzovske 

glasbe, tudi ko gre za tradicionalnejše oblike, po 
drugi strani pa glasbenikom, ki sem jih predstavila, 
improvizacija kot veščina v nestanovitnem poklicu 
omogoča preživetje. V času snemanja so svet 
zajeli protesti in demonstracije, v zraku je bil 
revolucionarni naboj, ki ga ta zvrst pooseblja. 
Ko smo se z Igorjem Matkovićem udeležili 
demonstracij v Ljubljani, se je zamislil: »Morda smo 
kot družba zašli v slepo ulico in je mogoče čas za 
improvizacijo. Da z improvizacijo pridemo do novih 
rešitev.« Zame je ta stavek zaobjel duh časa, opisal 
zagnanost mlade generacije in povzel kreativno-
angažirano bistvo te glasbe.

Fotografija: 
osebni arhiv
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Foto utrinki 
Jazz Ravne

ki ima majhno pedagoško plačo, s katero bomo 
vedno nekako uspeli preživeti, medtem ko meni 
omogoča, da delam, kar imam rad. Saj drugače 
se temu niti ne moreš posvetiti … Tretje pa sta 
jazzovsko življenje in okolje, kar se čuti iz mojih 
knjig ter intervjujev, ki jih imam najraje, pri čemer 
ni pomembno ali gre za velike svetovne jazz zvezde 
ali za neznane jazziste. Z vsemi se med pogovorom 
počutim, kot da smo stari prijatelji, čeprav se 
morda vidimo prvič. In od številnih glasbenikov, 
ki so moji idoli, sem prejel največje pohvale, kajti 
nad tem, kar počnem, so izkazali navdušenje. Skozi 
pogovore z njimi se učim, kar je še en segment, ki 
me v glasbi nadvse privlači že od samih začetkov. 
Že kot srednješolec sem odhajal v klub Lapidarij, 
kjer je redno igral Boško Petrović in tam sem se 
kar naenkrat znašel v družbi Arta Farmerja ali koga 
drugega in se z njim pogovarjal, kot bi ga poznal že 
leta. Šele veliko kasneje sem se zavedel, da nisem 
klepetal kar s komerkoli, temveč z legendami 
svetovne umetnosti, kar ni mala stvar, vsaj zame 
ne. Tovrstne prigode mi zares veliko pomenijo, saj 
sem na ta način spoznal zgodovino jazza, njegovo 
filozofijo, a se seznanil tudi z različnimi razumevanji 
te glasbe. Sicer v njej iščem vznemirjenje. Če smem 
navesti primer, je glasba Charlesa Mingusa že sama 
po sebi vznemirljiva, saj prinaša celotno tradicijo 
jazza vse od afriških ritualov, gospela in bluesa do 
bebopa ter free jazza. Njegove skladbe danes igrajo 
člani Mingus Big Banda, ki so vrhunski, nekateri so 
igrali celo z njim. A kljub temu da gre za orkester, 
vsega ne dodelajo do potankosti, temveč program 
vadijo na nastopih. Večkrat sem jih poslušal v živo, 
pogosto v nizu in lahko povem, da niti en koncert ni 
enak. Na vsakem večeru je dobro razpoložen nekdo 
drug, ki zato zablesti, drugi pa mu sledijo, saj so 

hrvaški jazzovski novinar
Če začneva tam, od koder izhajate: kaj vam 
pomeni jazz in kateri so tisti elementi, ki jih iščete 
v tem žanru?

Morda ne morem povsem razumno odgovoriti na 
to vprašanje, saj gre za moje življenje. Jazz je v 
vsaki pori mojega bitja in v vsakem trenutku dneva. 
Je nekaj, s čimer živi moja družina. Ves dan vrtim 
jazzovsko glasbo, ne glede na to ali gre za nekaj, 
o čemer trenutno pišem oziroma pripravljam za 
radio ali televizijo, za nove izdaje, ki jih poslušam 
iz gole radovednosti ali za stare plošče, ob katerih 
uživam. Ko se zbudim, stopim do gramofona in 
zavrtim ploščo, medtem ko zaspim prav tako ob 
glasbi. Življenje je jazz. Drugi od razlogov je ta, 
da gre za moj konjiček, ki je obenem delo. Nekaj 
namreč tudi zaslužim s tem in lahko preživim, 
vendar se moram na tem mestu vrniti k družini, 
kajti to si lahko privoščim le, ker imam dobro ženo, 

Pogled od zunaj
Davor Hrvoj

Vendar v tem najde nove zbirateljske izzive, kot jih 
je našel v osamosvojitvi Slovenije, ki ga je v določeni 
meri odvrnila od »spremljanja, kaj se dogaja na 
glasbenem področju v Srbiji ali na Hrvaškem. 
Posamezne izvajalce, denimo Toneta Janšo in 
zasedbo Quatebriga, sem spremljal že prej in tako 
mi je postal zanimiv slovenski jazz, ki pa ga bom 
dopolnjeval večno.« Kot Slovenec in kot ljubitelj 
jazzovske glasbe, za katero dvomi, da je deležna 
masovne pozornosti, je prepričan, da moramo 
domače ustvarjalce podpreti. »Imamo veliko 
dobrih izvajalcev in tudi avtorjev, ki se pojavljajo v 

različnih zasedbah, se tako učijo drug od drugega in 
dobivajo nove zamisli. Menim, da kakovost nastaja 
na prav takšen način,« je prepričan Igor, ki se sicer 
najbolj najde v zvoku vibrafona ter klavirja, čeprav 
se nanju ne omejuje.

»So področja, ki me zanimajo in so tista, ki me 
ne, zato jim svojega časa ne namenjam. Verjetno 
sem najbolj zavezan jazzu 50. in 60. let, vendar 
spremljam tudi moderne oblike. Sčasoma ugotoviš, 
da ima vsaka zvrst nekaj močnih adutov, ki bodo 
ostali za večno. Čas pokaže, kaj ima tisto pravo 
vrednost.« V svoji zbirki premore približno pet 
tisoč vinilnih in dva tisoč CD plošč, pri čemer »je 

zbirateljstvo neke vrste droga, zato sem se pri 
tem omejil. Moraš paziti, da ne stopiš čez rob.« 
V zbirko ne vloži ničesar, česar ne bi preposlušal 
in meni, da je stopnja improvizacije najmočnejši 
adut jazzovske glasbe, kot tudi občutek, ali nekdo 
igra z dušo. »Velja stereotip, da jazza ne moreš 
poslušati, če nimaš predznanja in res je, da moraš 
zanj nekoliko dozoreti, vendar je mišljenje, da je 
jazzovska glasba zatežena, povsem napačno,« 
meni Igor, ki je prepričan, da moraš »za poslušanje 

jazzovske glasbe imeti nekaj kilometrine. Malce pa 
moraš biti tudi takšen človek že po naravi. Iskalec.«

Jazz med ljudmi

Fotografija: 
osebni arhiv
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In v katero smer gre po vašem jazz danes?

Gre za napačno vprašanje. Pravo bi se glasilo v 
katerih smereh gre, kajti jazz gre v širino. Spaja 
se z drugimi žanri, čeprav govorimo o glasbi, ki je 
obstajala že prej. Ena od vej je spoj jazza z moderno 
klasično glasbo 20. stoletja. Crossover je zelo 
priljubljen, medtem ko je jazz morda najmočnejši 
zamah dobil z etnom, skozi katerega glasbeniki 
skušajo izkoristiti tradicijo lastnega podnebja. 
V tem se skriva bogastvo in obilo možnosti. 
Obstajajo seveda tudi drugi stili, kot so nu-jazz, 
acid jazz, skandinavski jazz je še posebno močan 

Pogled od zunajPogled od zunaj

tehnično dobro podkovani, premorejo domišljijo 
in so vešči improvizacije. Všeč mi je, ko se na odru 
zgodi nekaj spontanega, ne vnaprej predvidenega, 
kadar glasbeniki drug drugega sprejmejo skozi 
igranje, se navežejo na zaigrano, dodajo nekaj 
svojega, se izzivajo. To je tisto, kar imam zares rad.

Slovenija in Hrvaška premoreta skupno zgodovino, 
zato glasbena sodelovanja niso redkost. Bi katere 
od slovenskih glasbenikov izpostavili kot še 
posebej nadarjene?

Slovenske scene ne spremljam tako podrobno, kot 

hrvaško, so pa pri nas številni glasbeniki naredili 
velik premik. Zadnje čase imamo vrsto šolanih 
glasbenikov, ki so študirali v tujini, vendar je težava 
ta, da ni dovolj prireditev in možnosti za nastopanje. 
Ne vem, kako je v Sloveniji, vendar se pri nas vse 

strne na poletne jazzovske festivale, ki jih je precej 
na Jadranu, medtem ko imamo v okviru Hrvaškega 
društva skladateljev dva jazzovska festivala, 
pomladnega in jesenskega, ter cikel koncertov, ki 
poteka že četrt stoletja. Kar se tiče slovenske scene, 
vem, da imate obilo odličnih glasbenikov, tudi Big 
Band RTV Slovenija je bil vedno pojem in je ohranjal 
izjemno visoko raven, obstaja pa tudi kolonija 

slovenskih glasbenikov v New Yorku, ki sodelujejo 
z uveljavljenimi imeni svetovne scene, kar je zelo 

pomembno. A menim, da je celo pomembneje od 
tega, da primerjava slovensko in hrvaško sceno, to, 
da je sodelovanje med glasbeniki živo. Miro Kadoić 
denimo ima v svojih zasedbah vedno slovenske 

glasbenike, Primož Fleischman redno nastopa z 
Elvisom Stanićem, tudi Jure Pukl in Matija Dedić 
pogosto sodelujeta in to me še posebno veseli. 
Morda so najboljši primer sodelovanj slovenskih 
in hrvaških glasbenikov glasbena srečanja Primoža 
Grašiča in Vida Jamnika z Mariom Mavrinom.

Menite, da se slovenski jazz razvija vzporedno 
z jazzom v drugih državah? Premore morda 
značilnosti, ki ga opredeljujejo?

Na to je mogoče odgovoriti zelo različno in vsako 
od stališč je mogoče dobro argumentirati. Jazz je 
univerzalna glasba, saj jo igrajo povsod po svetu. 
Odlično jo izvajajo v Kanadi, Avstraliji, na Japonskem, 
Kitajskem in drugje. Je globalni fenomen, čeprav 
lahko rečemo, da je izvorno ameriški izum. Je pa 
treba priznati, da imajo Evropejci in Japonci boljši 
odnos do tega, kot sami Američani. V nekaterih 
primerih je nemogoče nemudoma odkriti ali je 
zasedba hrvaška ali slovenska, medtem ko se v nekih 
drugih to takoj začuti, saj glasbeniki uporabljajo 
dediščino dežele, v kateri so odraščali, živeli ali ki 
jo imajo, kot pravimo mi, v krvi. Gre za predmet 
obdelave, ki ni nikoli le bel ali črn. Glede kakovosti 
samih glasbenikov in tudi izvirnosti ni dvoma, 
slovenski jazz se zlahka postavi ob bok ameriškemu, 
francoskemu, skandinavskemu ali kateremukoli 

drugemu. Težava je, in ta se kaže tudi na Hrvaškem, 
majhno območje delovanja. V Bremnu na največjem 
svetovnem jazzovskem sejmu sem v treh dneh slišal 
štirideset sestavov iz vsega sveta, vsakega po pol ure 
in vsi so bili vrhunski, v eni od mednarodnih zasedb 

pa je igral tudi Marko Črnčec. Pretekla leta je bilo 
podobno, pa se zasedbe ne ponavljajo. Konkurenca 
je torej ogromna in v današnjih časih ne bo izstopal 
tisti, ki sceni prinese nekaj novega, temveč kdor se 
bo agresivneje promoviral.

Kako bi sicer ocenili pozicijo jazzovske glasbe v 
sodobni družbi?

Jazz ima svoje mesto. Določen ugled je dobil tudi 
na konferenci v Tokiu pred petnajstimi leti, ko je 
bila sprejeta konvencija, da je treba jazz odtlej 

na radijskih in televizijskih postajah obravnavati 
enako kot klasično glasbo. Prej so ga namreč enačili 
z zabavno glasbo. S tem se je dostojanstvo glasbe 
nekoliko dvignilo. Veliko je jazzovskih glasbenikov, 
prav tako festivalov in tudi občinstva je precej, a 
je to v primerjavi s popularno glasbo zanemarljivo 
majhno. Ne bi rekel, da je jazz ekskluzivna glasba. 
Ima svojo publiko, ki je stalna, čeprav maloštevilna.

v združevanju s klubskimi ritmi … Jazz gre torej v 
različne smeri, a ohranja tudi svojo ustaljeno držo, 
mainstream torej, bebop, dixieland in mnoge 
druge. Pogosto se pojavlja mnenje, da nekaj ne 
sodi več v jazz okvire, vendar je vprašanje, kdo 
to sploh sme reči, kdo je kompetenten, da določi 
meje, ki jazz delijo od "nejazza". Že v osnovi jazz 
predstavlja glasbo, ki se meša z drugimi stili, vendar 
so podžanri nastali zaradi glasbenikov, ki so v 
določenem trenutku premogli posebne vizije. Tem 
pa je pravzaprav vseeno, kako jih opredeljujemo, 

kajti bistveno je, da igrajo, kar čutijo.
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Fotografija: 
osebni arhiv

Nedorečenost jazza navdihuje

Jazz med ljudmi
Zlatko Kraljić

iskalec navdiha 
v jazzovski glasbi
»Zdi se mi, da jazzovsko glasbo poslušamo vse 
življenje, saj gre za naše korenine. Začetki segajo v 
severno Afriko in tam smo se na nek način tudi rodili. 
Gre za prazgodovino ritma, ki je pogojena z rojstvom 
človeka. In to je zame jazz,« pove Zlatko Kraljić (1962, 
Velenje, pesnik in slikar), ki se je z elementi jazzovske 
glasbe prvič srečal skozi poslušanje zasedb, kakršni sta 
Mladi levi in Leb i sol na čelu z Vlatkom Stefanovskim. 
Vendar jazza ni nikoli spremljal sistematično, saj v 
njem išče predvsem vzgibe za lastno ustvarjanje.

Že bežen pogled na pisce zlahka pripelje do zaključka, 
da številni pesniki, pisatelji, dramatiki, esejisti 
in novinarji, skratka vsi, ki občujejo z besedami, 
poslušajo jazzovsko glasbo, kar se zdi Zlatku povsem 
samoumevno. »Jazz je čista umetnost. Je prehod 
v zamaknjenost in kadar ustvarjaš, ko si dejaven 
umetnik, odideš v polje, kjer izgubiš stik z realnim 
svetom. Lebdiš in prav takšne občutke vzbuja tudi 
jazz,« medtem ko improvizacija predstavlja vrhunec 
muziciranja, s pomočjo katerega človek prestopi 
prag. »Večina današnje glasbe poslušalca pusti čakati 
pred vrati, medtem ko se jazz sprehaja naokrog in 
gre naprej. Prestopi prag in zato mu seveda slediš 
ter hkrati prestopiš tudi svoje meje.« Meni, da je 
pri pisanju poezije nadvse podobno, saj kdor piše 

»realno in iskreno verjame v svoje pisanje, posluša 
glasbo, ki vsebuje umetniške elemente, te pa je v resnici 
zelo lahko prepoznati.«

Prepričan je, da bi umetnost morala ostati plod iger, 
bodisi besednih, instrumentalnih ali tistih s čopičem. 
Vendar to nikakor ne pomeni, da so vrednotenja 
odveč, celo nasprotno, več kot nujna so, da bi lahko 
dvignili umetniško raven. »Tako kot atletika predstavlja 
kraljico v športu, tako jo v umetnosti zastopa poezija. 
Ne slikarstvo ali kaj tretjega, temveč poezija, saj gre 
za najčistejšo obliko izražanja. V glasbi je to jazz, 
čeprav bi si marsikdo želel, da bi ta vloga pripadla 
klasični glasbi, vendar ne bo, ker je jazz za razliko od 
slednje glasba ljudi,« meni poet in slikar, ki si težko 
zapomni imena glasbenikov ali piscev, saj ga »niti ne 
zanimajo preveč. Pomembni so le občutki, ki ostanejo 
po poslušanju glasbe ali branju knjige.« Meni, da 
razumevanje jazza zahteva poznavanje zgodovine 
glasbe in širine v smislu žanrskega neomejevanja, 
vendar se večina ljudi zadovolji »s površnimi zadevami, 
kot so turške nadaljevanke, nogomet in podobno. Zato 
tudi so atletika, poezija in jazz najmanj gledani, brani 
in poslušani. Vse je gledališče,« in umetniki imajo 
vse manj prostora za izražanje, čeprav po drugi strani 
nastaja vse več glasbe, literature in drugih del, katerih 
umetniška vrednost je pogosto vprašljiva.

V najglobljem spominu nosi jazzovske koncerte v okviru 
festivala Murakon, katerega umetniški direktor je, saj 
se glasba tamkaj vedno znova zlije s šumom Mure, 
kar »daje občutek, da si na drugem svetu. Povsem 
neverjetno je.« V glasbi vedno znova najde neusahljiv 
navdih, vendar je »ne morem poslušati v vsakem 
trenutku, saj me kdaj tudi zmoti. Krzysztof Penderecki, 
denimo, je odličen klasični glasbenik, vendar v svojo 
glasbo daje celega sebe in v njegovih skladbah je toliko 
čustvene nabitosti, da ga za ozadje resnično ne morem 
imeti, medtem ko me, če ga poslušam, uniči za teden 
ali dva že z eno samo skladbo,« pove in pristavi, da je 
v svojih delih pisal tudi o hrvaškem vibrafonistu Bošku 
Petroviću. »Zakaj sem pisal o njem, ne vem natanko. 
Predvsem sem pisal o jazzu, čigar poznavalec nisem, 
vendar ga globoko čutim,« pove umetnik in zaključi, da 
»jazz vedno ostaja nekako nedorečen, s čimer človeka 
spodbuja.«

Muškatna penina

Sorta muškat ottonel daje Muškatni penini 

značilno cvetico, ki nas očara s svojo 

lahkotnostjo in svežino. Odlikuje jo harmoničen 

preplet sadnega in polnega okusa. 

Iz posebnih trenutkov pričara čarobne.

www.jeruzalem-ormoz.com

Ne morem
  se ji upreti...

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!62 jazzopis
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• 18. 9. 2017 • 

ob 17.00 • Knjižnica Otona Župančiča, 
Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljana (mediateka)  

H Izid Jazzopisa
Okrogla miza na temo razvoja slovenskega jazza z gostoma Gašperjem 
Trčkom in Andrejem Korenom. Odprtje razstave 12 Festivalov slovenskega 
jazza avtoric Nike Hölcl Praper in Špele Peruš. Predstavitev 13. Festivala 
slovenskega jazza, promocija občasnika Jazzopis in zaključni koncert 
Marko Čepak tria. Dogodke vodi in povezuje Nina Novak.

• 18. 9. - 29. 9. 2017 • 

KMKC Kompleks

H Fotografske in vizualne delavnice
S pomočjo animacij bodo dijaki in člani medgeneracijskega centra ustvarili 
zgodbo kraja, njegovih podob, občutij in hrepenenj, iz katerih se bo rodil 
animirani film Podobe mesta. Mentorja delavnic v okviru projekta Vidim 
zvok, slišim podobe bosta Jure Markota in Tadej Bernik.

• 3. 10. 2017 • 

ob 11.00 • KC Ravne

H Koncert Marko skače
Marko skače in druge slovenske ljudske pesmi v izvedbi šole Jazz Ravne ter pevskega 
zbora JAMzi Kulturnega društva ICS Zmaj iz Celovca.

Instrumentalisti: Aljaž Dobnik, trobenta; Blaž Podrzavnik, alt saksofon; Filip Dihpol, 
francoski rog; Gašper Verhnjak, pozavna; Jaka Ikovic, tenor saksofon; Januša Skornšek, 
violina; Jaš Završnik, alt saksofon; Jure Tamše, bobni in tolkala; Marko Petek, bariton 
saksofon; Marko Prikeržnik, klarinet; Matevž Štrekelj, trobenta; Miha Petek, trobenta; 
Neža Verbovšek, flavta; Tilen Čepin, trobenta; Urška Vravnek, flavta; Valentin 
Gorenšek, tolkala in bobni

Pevci zbora JAMzi KD ICS Zmaj: Ajda Kušej; Annika Friedl; Barbara Smolnik; 
Brina Kušej; Eva-Magdalena Angerer; Hannah Križman; Jana Haab; Laura Travar; 
Lucija Pfeifer; Mia Schneider; Marietta Friedl; Mirna Filipič; Nastasja Habernik; 
Noa Sabotnik; Victoria Pucher

Mentorji in spremljevalna zasedba: Samo Kolar; Igor Bezget; Edi Oraže, vodja pevskega 
zbora; Oskar Kolar, bas; Gašper Obšteter, bobni in tolkala

ob 17.00 • Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

H Koncert in premiera filma: Podobe mesta
Premiera animiranega filma Podobe mesta ob živi spremljavi učencev 
OŠ Koroški jeklarji. 

ob 18.00 • Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

H Okrogla miza: Viva Jazz Forma
Okrogla miza o povezovanju improvizirane glasbe s sodobno kiparsko umetnostjo. 

Povezuje Borut Bončina.

ob 19.00 • Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

H Koncert: Odmevi reke Drave
Premišljene kompozicije in srčne improvizacije instrumentalnih skladb, v katerih se 
prepletajo spokojnost, veselje, povezanost in brezčasje.

Zasedba: Andrej Ofak, kitara; Borut Mori, harmonika

Program

2017

• 4. 10. 2017 • 

ob 12.00 • KMKC Kompleks

H Koncert in predavanje: Jazz In Time
Predstavitev jazzovske glasbe in njenega razvoja skozi čas s pomočjo glasbenega 
nastopa mladih jazz glasbenikov.

ob 17.00 • pešpot do Kompleksa

H Razstava udeležencev delavnic
Odprtje razstave udeležencev fotografske delavnice v okviru projekta 
(SO)DELUJEM.

ob 19.00 • KMKC Kompleks

H Razstava: 12 x FSJ
13. Festival slovenskega jazza je že peti, ki se odvija na Ravnah na Koroškem. Nekaj 
utrinkov s preteklih let festivala in abonmaja Jazz Ravne sta v svoj objektiv ujeli naši 
zvesti fotografinji Nika Hölcl Praper in Špela Peruš. 

H Izid zgoščenke: Jazzosledci Vol. 1
Jazz Ravne in KMKC Kompleks sta mladim jazzistom dala prostor za ustvarjanje. 
Nekatere zamisli, porojene ali izpiljene na teh srečanjih, so dobile svoje mesto
na albumu Jazzosledci Vol. 1. 

ob 20.00 • KMKC Kompleks

H Koncert ob izidu zgoščenke: Jazzosledci Vol. 1
Mladostna energija, prepletena z neobremenjeno improvizacijo je glavna vrlina mladih 
glasbenikov, ki so ustvarili album Jazzosledci Vol. 1. 

Zasedba: Oskar Kolar, bas; Tibor Pernarčič, saksofon; Jakob Verlič, bobni; Patricija Škof, 
vokal; Urška Supej, kitara; Luka Dobnikar, bas kitara; Maša But, vokal; Andreas Ragger, 
trobenta; PeTrio (Nina Korošak Serčič, bobni; Peti Gyárfás, klavir; Hrvoje Kralj, bas);  
t3o (Tilen Beigot, kitara; Nina Korošak Serčič, bobni; Hrvoje Kralj, bas)

• 7. 10. 2017 • 

ob 10.00 • Mestna tržnica

H Koncert: Šola Jazz Ravne
Zdaj že tradicionalni koncerti naše mladine v času festivala zaokrožajo 
glasbeno dogajanje v kraju. Del na zadnji delavnici pridobljenega znanja 
bodo predstavili v živo na kratkem koncertu.

ob 17.30 • Cerkev Sv. Egidija

H Koncert: Bee Geesus z udeleženci delavnic
Gospel-jazz koncert z udeleženci vokalne delavnice.

ob 20.00 • KMKC Kompleks

H Koncert: Artbeaters
Edinstvena zasedba, ki se razteza od mirne intimnosti do razburkane 
intenzivnosti, pri čemer vključuje jazz, sodobno klasično, svetovno glasbo in 
prosto improvizacijo.

Zasedba: Peter Ugrin, violina; Marko Čepak Maki, kitara; Aleš Ogrin, klavir; 

Ilj Pušnik, bas; Janez Gabrič, bobni

ob 21.30 • KMKC Kompleks

H Koncert: Blue Velvet & Zdenka Kovačiček
Novonastala zasedba s člani, ki so že pol stoletja zavezani jazzu …

Zasedba: Andrej Koren, trobenta; Viktor Trebelj, klarinet in saksofon; 
Jože Škorjanc, klaviature in hammond orgle; Miro Ulrych, kitara; 
Jani Šuligoj, pozavna; Tim Zazijal, bas kitara; Mitja Telič, bobni;  
Zdenka Kovačiček (HR), vokal

• 2.  in 3. 10. 2017 • 

ob 10.00 • KMKC Kompleks

H Glasbena delavnica za osnovnošolce
Nadgradnja fotografskih in vizualnih delavnic v okviru projekta Vidim 
zvok, slišim podobe pod mentorstvom Ane Kravanja, Andreja Fona in 
Rade Kikel Drašler.

• 6. 10. 2017 • 

ob 13.00 • Glasbeni dom

H Šola Jazz Ravne: JazzStartUp!
Delavnica je v svoji drugi izdaji namenjena otrokom in mladim, ki se z 
improvizirano glasbo srečujejo prvič in bi se radi preizkusili v ustvarjanju 
lastne glasbe. Pogoj za udeležbo je osnovno poznavanje enega od 
instrumentov. Mentor delavnice je Samo Kolar.

• 6. 10. 2017 in 7. 10. 2017  •
ob 13.00 in ob 11.00 • Glasbeni dom 

H Šola Jazz Ravne: JazzUp!
Peta izdaja šole Jazz Ravne je namenjena mladim, ki so se z osnovami 
improvizirane glasbe že seznanili in ki obvladajo svoj instrument. Na 
delavnici bodo udeleženci spoznali nove glasbene elemente, se srečali s 
pristopi k improvizirani glasbi in pridobili izkušnjo živega nastopanja pred 
občinstvom. Mentorja delavnice sta Igor Bezget in Edi Oraže.

• 6. 10. 2017 •
ob 15.00 • Župnišče

H Šola Jazz Ravne: Vokalna delavnica
Prva izdaja vokalne gospel-jazz delavnice je vzniknila prav zaradi 
velikega zanimanja za gospel glasbo, ki je že tradicionalno del Festivala 
slovenskega jazza. Mentorji bodo člani zbora Bee Geesus oziroma 
Barbara Grabar, Matej Virtič in Tanja Krivec.

ob 18.00 • Forma Viva pred upravno enoto

H Koncert: Viva Jazz Forma
Skulpture ravenske forma vive bodo postale osnova novemu 
glasbenemu delu.

Zasedba: Vid Jamnik, forma viva, vibrafon, xylosynth in kompozicija; 
Matic Črešnik, forma viva, bobni in tolkala; Jure Praper, kitara in efekti; 
Matej Mirnik, elektronika

ob 20.00 • KMKC Kompleks

H Koncert: Kombo B
Novi projekt Rock Mi Monk zasedbe Kombo B, ki se razvija pod 
vodstvom Zlatka Kaučiča, zajema skladbe pianista in skladatelja 
Theloniousa Monka.

Zasedba: Zlatko Kaučič, umetniški vodja; Jure Boršič, saksofon; 
Peter Kastrin, kitara; Jan Jarni, kitara; Matjaž Bajc, bas in kontrabas; 
Žiga Ipavec, bobni in tolkala; Urban Kušar, bobni in tolkala; 

Tomi Novak, bobni in tolkala; Špela Lutman, video

ob 21.30 • KMKC Kompleks

H Koncert: La Correria
Projekt trobentača in skladatelja Timoteja Kotnika združuje tradicionalno 
vzhodno glasbo z najrazličnejšimi zvrstmi zahodnih tako modernih kot 
tradicionalnih oblik, od arabske glasbe do jazza.

Zasedba: Timotej Kotnik, trobenta; Yarub Smarait (JOR), violina; 
Jure Praper, kitara; Benson Itoe (CMR), bas; Primož Podobnik, bobni

• 5. 10. 2017 • 

ob 19.00 • KC Ravne

H Pogovor o Jazzopisu
O tem, kako ustvariti revijo, ki izpostavlja temo, zanimivo le ozkemu krogu 
poslušalcev, nam bo predstavila Nina Novak, urednica 64-stranskega Jazzopisa. 

ob 20.00 • KC Ravne

H Koncert: Big Band RTV Slovenija in Nina Strnad
Trenutki z Jožetom Privškom obeležujejo bogat opus glasbenika, ki bi letos 
praznoval osemdeset let in je posvečen predvsem njegovim vokalnim 
jazzovskim skladbam.

Zasedba: Big Band RTV Slovenija; Nina Strnad, vokal; Lenart Krečič, dirigent
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