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mladi profi li

Ustvarjalnost je nekaj, česar ni mogoče defi -

nirati. Deloma je tisto, kar je gonilo družbe in 

njenega razvoja. Za ustvarjalnost je potrebna 

domišljija, veliko domišljije. Za ustvarjalnost je 

potrebno ujeti pravi trenutek v pravih okolišči-

nah. V ponedeljek, 25. 3. 2013, smo v Kazinski 

dvorani SNG Maribor poslušali tradicionalni 

koncert dijakov komponistov Konservatorija 

Maribor − ti vedo, kaj pomeni »biti ustvarjalen«.

Na koncertu (letos je bil že sedmič zapored) 

smo slišali skladbe, ki jih pišejo in izvajajo dijaki 

mariborskega konservatorija pod mentorskim 

vodstvom mag. Roberta Kampleta in prof. 

Alenke Bervar. Letošnji koncert je bil po številu 

nastopajočih in po raznolikosti največji doslej, 

saj je sodelovalo približno 100  glasbenic in 

glasbenikov, vsi pa so v poslušalcih vzbudili 

veliko radovednosti in pozornosti, hkrati pa tudi 

veliko mero občudovanja. Slišali smo skladbe za 

solistične instrumente, za nekaj različnih komor-

nih skupin, mešani pevski zbor, klavir in godalni 

orkester ter za zbor in simfonični orkester. Mladi 

glasbeniki so ponudili nekaj del s pridihom 

klasicizma, glasbe sveta in popularne glasbe 

ter nas tako popeljali na potovanje po Angliji, 

Makedoniji, Japonski, Latinski Ameriki, Afriki …

V uvodu smo slišali sanjavo skladbo »Rain-

drops«, ki jo je napisala fl avtistka Zala Tirš. 

Baladna skladba je napisana za klavir, dve fl avti 

in vokal. O svojem delu je avtorica povedala: 

»Skladba ima svoje ozadje. Velikokrat sem po-

skusila pisati, ampak mi nekako ni uspevalo. 

Stvar je sama od sebe stekla takrat, ko so me 

»žrle« določene stvari. Sama od sebe mi je po 

glavi rojila neka melodija. Ta se je kasneje prele-

vila v temo. Glavno melodijo je prevzel vokal in 

temu so se kasneje pridružili tudi instrumenti. 

Tako nekako se je vse skupaj prepletalo na tej 

poti ustvarjanja. Skladba mi je pomagala skozi 

zelo težaven čas.«

V nadaljevanju je sledila priredba makedonske 

narodne Jovano, Jovanke. Govori o mladem 

paru, ki je ločen, ker starši ne odobravajo ljube-

zni. Skladba je z jazzovskimi elementi v uvodu 

in s svojimi temperamentnimi ritmi, za katere je 

kot ustvarjalec in poustvarjalec zaslužen kitarist 

David Kreslin, popolnoma očarala poslušalce. 

Ženska vokalna skupina ILLUMINA je predstavila 

Vihar,  delo skladatelja in dirigenta Evgena 

Bibianka. Eva Hrastar (sopran), Zala Tirš (fl avta), 

Filip Korošec (vibrafon) in Nastja Sinovec (pia-

nistka) so pripravili čisto pravi japonski perfor-

mans. Pravljično delo Haiku Nastje Sinkovec se 

v glasbeni govorici opira na japonsko glasbeno 

izročilo: ga integrira in preoblikuje na način 

virtuoznega in glasbenega idioma. Somnium 

mundi v latinščini pravijo sanjskemu svetu. Svoj 

svet sanj je občinstvu uglasbenega predstavila 

pianistka in obenem avtorica skladbe Patricija 

Blažek.

Nastja Cvetrežnik, pianistka in skladateljica, 

je na večeru komponistov sodelovala že tretjič. 

Pravi, da je delo DoKodeG nastalo »na hitro«, 

saj jo je priganjal čas. »Ideja za kompozicijo se 

je razvila tako, da mi je sestra Darina Cvetrežnik 

(violinistka) zaigrala neko spontano nastalo 

temo, jaz pa sem iz tega skušala razviti melodijo 

z improvizacijo na klavir. Note so se kar same 

od sebe izlile v harmonijo. Temu sem dodala 

še violinski part in nastala je skladba. Nastanek 

kompozicije velja za pravi dogodek in ker je 

skladba nekoliko nerodne in šaljive narave, sem 

jo poimenovala  DoKodeG namesto DoGodeK.«

Glasbena stvaritev Slovo je delo Veronike Fri-

drih. Skladba je napisana za dve violini, violo in 

violončelo. Melanholični uvod, ki ga napovedu-

je že sam naslov, se v poznejših taktih svetleje 

obarva ter sklene krog zopet v bolj melanho-

ličnem tonu. Pozavnist in skladatelj Jure Med-

vešek je s poigravanjem v nizkih tonih prikazal 

svoj dobri občutek za glasbo in ponosno pred-

stavil svoje delo Fantazija. Argentinski melos 

kompozicije Midnight passion skladateljice in 

pianistke Patricije Škof nas je popeljal na oze-

mlje Latinske Amerike. Skladbo, ki je zaradi ka-

rizmatičnosti jemala dih, zaznamuje tango, ki je 

v svoji domovini sprva doživel odpor, danes pa 

osvaja srca ljubiteljev tovrstnih ritmov po vsem 

svetu. Živa in Neja Skrbič sta avtorici in hkrati 

izvajalki skladbe Kvartni sen. Kvarta pred-

stavlja osnovo v glasbenem delu, kjer je zelo 

pogosta tudi raba sinkopiranega ritma. Valovi 

časa Jana Juršnika v samem bistvu zajemajo 

naturalistične glasbene elemente. Žgečkljivo 

priredbo črnske duhovne Oh, happy day sta 

ustvarili Patricija Lunežnik in Lara Gubeljak. 

Skladba je v samem bistvu precej obetala, a je 

bila končna izvedba Mešanega pevskega zbora 

na žalost zelo povprečna in monotona. Velja pa 

izpostaviti izjemno vključitev saksofona v kom-

pozicijo. Caught in the act predstavlja edino 

popolnoma jazzovsko točko, ki smo jo  na tem 

večeru lahko poslušali. Avtor skladbe je tolkalec 

Jan Čizmazija. Z izjemnim saksofonističnim 

solom je prevzel Tibor Pernaričič. 

Fantazija navadno vključuje čarovne in nad-

naravne pojave. Prav fantastična nadnaravna 

lepota, polnost in enkratnost zvoka dodobra 

lahko opišeta 1. fantazijo za klavir in godalni 

orkester izpod peresa Špele Horvat, sicer 

izvrstne mlade pianistke. Pravi, da je delo nasta-

lo kot plod občasnega improviziranja na klavir. 

»V nekem trenutku sem preposlušala veliko 

koncertov v d-molu in duh te tonalitete me je 

povsem prevzel. Čustva veliko lažje izražam z 

glasbo in z njeno pomočjo prebrodim razne ži-

vljenjske stiske. Moja glasba je moj življenjepis,« 

je povedala Horvatova.

Dijakinja 4. letnika umetniške gimnazije Jana 

Stojnšek je napisala delo za zbor in simfonični 

orkester na besedilo Srečka Kosovela Ekstaza 

smrti. Skladba je pod njeno taktirko zvenela 

v vsej svoji polnosti in pompoznosti, kljub 

temu pa je poslušalca odnesla v čudno stanje 

zamaknjenosti, transa … Koncert se je končal v 

veselem duhu s Koračnico št. 1 Luke Krofa za 

pihalni orkester avtorja. Ta se je kot drugi dijaki 

predstavil tudi v vlogi dirigenta.

Izbrane glasbene zgodbe ter pesmi so pravljič-

no izzvenele v večer, poln ubranosti in enkra-

tnosti. Vse, kar si lahko želimo, je še več takšnih 

koncertov, na katerih  se »za vsakega nekaj 

najde«, kot je ob koncu večera dejala men-

torica prof. Bervarjeva. Mladi pokažejo svojo 

ustvarjalno žilico, pridobijo izkušnje, nastopijo z 

orkestrom, se pokažejo s svojim talentom in se 

izrazijo v jeziku, ki jim je blizu – glasbi.

Da predstavljene stvaritve ne bi šle v pozabo, 

vse na koncertu izvajane skladbe uredijo in 

zberejo v posebni notni zbirki. Mladi skladatelji 

Konservatorija Maribor jo prejmejo ob koncu 

šolskega leta.

Ajda Hovnik Plešej

Ustvarjalnost ne pozna meja 
Tradicionalni koncert dijakov komponistov 
Konservatorija Maribor
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Jana Stojnšek, mlada komponistka 

in avtorica skladbe Ekstaza smrti

Vsaka stvar ima svojo teoretično in praktično stran, 

tudi glasba. Na naši šoli se je pred nekaj leti začelo 

dogajati − začeli so organizirati koncerte kompo-

nistov. Predmeti, ki so teoretično obarvani, so do-

bili nekoliko bolj praktično plat – dela, 

ki jih tu ustvarimo, so dobila prilo-

žnost za predstavitev na odru.

Zdi se, da so ti nastopi most med 

glavo in prostorom. Vsi, ki ustvar-

jamo glasbo, imamo v glavi po-

plavo idej, not, ključev, pojmov, 

spominov … in ni preveč prijetno, 

če te pri teh idejah omejujejo pravila 

in grožnje (slabe ocene) in so v testih pri nekate-

rih glasbenih predmetih ta pravila kršena. Koncert 

komponistov je ta pravila zaprl v kovinsko škatlo, 

izgubil ključ, nam dijakom pa pustil odprta vrata 

in glavo. Ta glava je ideje najprej napisala na papir,  

potem pa je koncert osvobodil še note iz teh dveh 

ubogih dimenzij papirja in jih preusmeril na pro-

store, veliko boljše za življenje glasbe. Popolnoma 

svobodne note so se zaradi veselja spremenile v 

zvok in poletele v prostor. 

Komponiranje je osvobajanje misli in življenje svo-

bode. Ekstazo smrti sem napisala za simfonični or-

kester s harfo in pevskim zborom. Besedilo je delo 

Srečka Kosovela. Takoj ko sem pesem prebrala, 

sem vedela, da mora biti pesem ob tako aktualni 

tematiki (smrt Evrope) obujena. O čem drugem je 

Kosovel pisal že pred časom, kot pa o današnjih 

političnih razmerah, blišču in bedi kapitalizma, 

apokalipsi in novem začetku. Kaj je smrt drugega 

kot pa samo nova priložnost, nov začetek in roj-

stvo. Vso kompozicijsko ozadje je v menjavanju 

mračnega, mističnega razpoloženja, nenehnih ek-

sistencialističnih vprašanj in smislu poti, ki bi nas 

pripeljala do katarze.
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