“Once you trust in yourself,
you automatically want to
go outside of yourself.”
Jeff Koons
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zgodbi pri širini in kvaliteti. Družba BTC
d.d. je v tem primeru zame fenomen. Po
eni strani vodijo na stotine lastnih projektov, platform, podjetij in drugih oblik
aktivnosti, po drugi strani pa za dobro
drugih namenjajo tone časa, tone sredstev in tone energije ter pomoči drugim.
So podjetje, ki je prvo videlo pravi potencial v AAMI zgodbi in začelo podpirati vsak naš korak. Na tem mestu bi svoj
poklon namenil trem ključnim osebam,
ki so to omogočile: g. Jožetu Mermalu,
ge. Heleni Petrin in g. Damjanu Kralju.
Še danes naše sodelovanje iz leta v leto
raste in se krepi.

/////

Top shit: Uspešni preboji za AAMI Corporation

Ni zime za eskime in
ni premora za norce
znotraj AAMI sveta!
Vrsto let je kultura na prvem mestu v mojem življenju - ideja o tem, kako je lahko
življenje drugačno, bolj noro, bolj inovativno in unikatno, me ohranja pri dihanju.
Med resničnostjo in iluzijo je zelo tanka
linija, ki jo težko prečkamo brez prave

osnove in energije, ki nas poganja. Če
smo mehanski stroj, potrebujemo veliko
več goriva kot le poln rezervoar, potrebujemo tudi veliko več volje, kot vsi drugi in veliko več drznosti, da dosežemo
to, kar želimo. Ko iščemo svojo pot, na
njej spoznamo ljudi, ki nas navdihujejo in prinašajo v našo vizijo vedno več
znanja in svojih izkušenj. Te so ključnega
pomena pri razvoju vsake ideje. AAMI
ideja izhaja iz leta 2005, ko je bila le

tekst, napisan na delovni mizi v ateljeju, danes pa je popolnoma isto. Beseda
je še vedno napisana na tisočerih elementih in še vedno pomeni isto. AAMI
Corporation ekipa in vsi vpleteni v devet entitet, ki korporacijo sestavljajo, so
najbolj neverjetni ljudje, kar sem jih imel
priložnost spoznati. To so ljudje z vizijo
in energijo do življenja, to so poslovni
partnerji, ki svoje bogate izkušnje bruhajo na dan in s tem pomagajo naši

AAMI je tako pred štirimi leti prejel podporni steber in se s tem lažje razvijal.
Danes ima zavod poslovalnici tudi v
Pragi in Hong Kongu, v januarju 2020 pa
jo odpiramo tudi v Londonu. Od avgusta
2015 uspešno vodimo zasebni poslovni
Botticellijev klub in javni kulturni Salvadorjev klub, ki skupaj presegata 300
članov. Leta 2017 se je pod našim okriljem razvila tudi zgodba ART Expa Ljubljana. Korporaciji smo pridružili podjetje Mega-Graf d.o.o., ki svoj ključni del
prinaša s storitvami iz področja grafike,
fotografije, oblikovanja in tiska.
Z entiteto AAMI Foundation smo že
mnogim umetnikom in inštitucijam
omogočili lažji preboj na trg in boljše
možnosti za uspeh, znotraj fundacije
pa odkupujemo tudi umetniška dela za
privatno Atelje Art Murn International
zbirko. Razvijamo AAMI online platformo, ki bo omogočala sodelovanje med
lastniki nepremičnin in kulturniki po
vsem svetu, uresničitev idej in promo-

KULTURNI ČASOPIS /

cije v nakupovalnih središčih, poslovnih
stavbah, centrih mest in rezidenčnih
objektih. Z več kot 60-imi galerijami
po svetu povezujemo avtorje s kupci, podjetja s kulturnimi inštitucijami in
združujemo posel z umetnostjo. Svoje
aktivnosti tako izvajamo v Sloveniji, Italiji, Španiji, Avstriji, Združenem Kraljestvu, na Češkem, na Nizozemskem, v
Združenih Arabskih Emiratih, Indiji, na
Kitajskem ter v drugih državah.
Nove zmage si sledijo in eno izmed teh
smo dočakali z izidom prvega AAMI
časopisa - AAMI Times, ki je namenjen
ozaveščanju širše javnosti o pomenu
umetnosti in sodelovanja kulture z gospodarstvom. Izdelek je izšel pod izvedbo naših partnerjev v svetu tiska tiskarne
Nonparel. Časopis prinaša intervjuje z
zanimivimi ljudmi, interesantne zgodbe,
trende v kulturi in aktualne aktivnosti iz
AAMI sveta, kjer v letu 2019 pričakujemo
izvedbo 250-350 dogodkov ter aktivnosti na področju razstav, predstavitev,
predavanj, individualnih in skupinskih
tečajev, članskih druženj, poslovnih poti
ter delegacij, predstavitev v tujini idr.
Izid prvega izvoda našega časopisa je
delo vse AAMI ekipe, največje zasluge
pa gredo Nuši Smolič, Daši Podržaj in
Barbari Novak, ki so vodile proces celotne vsebine. V imenu ekipe vam tako
želim prijetno branje in vas vabim k
sodelovanju pri vsebini naslednjih izdaj.
Skupaj smo močnejši!
Miha Murn,
Predsednik, AAMI Corporation
Odgovorni urednik, AAMI Times

st.4////
JUNO
REACTOR

Intervju s svetovno
znano glasbeno
skupino o njihovih
ekstremih glasbene
umetnosti.

st.7////
BRINA
KNAUSS

Iz milanskih klubov
do svetovnih
manekenskih
pist.

st.9////
RAZZAK
JUBAYER

Zgodba o življenjski
viziji in delu
iranskega umetnika
v Sloveniji.

Avtor meseca: slikar in grafik Milan Unkovič /////
Kraljice, preroki,
glasba, cvetje, ribe,
hobotnice in pust
umetnika ob Dravi...

iaturnih jedkanic v grafiki do večjih figuralnih kompozicij v slikarstvu. V grafičnih
delih prevladuje jedkanica in akvatinta,
občasno pa pristopa tudi k tehniki suhe
igle in tehniki »reservage«. Motivično se
pojavljajo gradovi, dvorjani, vitezi, preroki in tako dalje.

Milan Unkovič se je rodil 27. 5. 1960 v
Slovenj Gradcu. Diplomiral je iz likovne
smeri na Pedagoški akademiji Maribor.
Grafično se je izpopolnjeval v ateljeju
profesorja Bogdana Borčiča v Slovenj
Gradcu, kjer je usvojil znanje o tehnikah
globokega tiska.

V slikarstvu je zavezan olju na platnu,
seveda pa nenehno goji tudi risbo. Tako
v grafiki, kot v slikarstvu so osebe odete
v čudna domišljijska pokrivala, bogata
oblačila, krone, tiare, nakit itd. To se z
leti stopnjuje, saj je to avtorjev velik raziskovalni potencial. Ne želi posnemati, ampak ob slikanju postane »modni
kreator, oblikovalec nakita« in vsega, kar
ima figura na sebi. Akterji tako postanejo plemiči, pomembneži, kraljice…

Kot ustvarjalec je zelo zgodaj začutil
potrebo po svojem prostoru, zato se je
odločil za gradnjo ateljeja, ki ga je zasnoval na osnovi treh segmentov: knjižnica, slikarski del in grafični oddelek. De-

Zadnji ciklus, tako imenovane »Kraljice«,

hiperrealističnih premazov, kar daje
likovnemu delu poseben čar.
Na vprašanje kam to vodi, je odgovor
avtorja vedno enak - k novim delom in
k novemu raziskovanju, ki se nikoli ne
konča. Tako njegova ustvarjalnost za
trenutek morda zaide v čudno pokrajino
ali nedefinirano nebeško morje, potem
pa zopet v nekaj novega, verjetno tudi
zanj nenavadnega.
unkovicart@gmail.com
FB / MilanUnkovicArt

Space Queen / 100 x 150 cm / 2018 / Olje na platno

vetnajst let je bil aktiven član Lions kluba
v Slovenj Gradcu. Poleg rednega pedagoškega dela se ukvarja s slikarstvom,
grafiko in antikvitetno notranjo opremo.
Do sedaj se je predstavil na mnogih
skupinskih in samostojnih razstavah v
okoli dvajsetih državah po svetu.

///// Zevs, šta to čitaš?
Neja Zupan, vrhunska karikaturistka, je za prvo izdajo AAMI Times časopisa pripravila svojo kreacijo, ki izžareva delovni duh
ekipe AAMI ob pripravi vsebine, koncepta in vizije časopisa v prihodnjih letih.

Likovnemu ustvarjanju je zavezan dobesedno odkar pomni zase. Nenehen
navdih je vedno našel v figuri, ki je v
začetku koketirala z baročnimi mojstri.
Pozneje, ko je zapustil dolge sence
baroka, je figura postala bolj koloristična, včasih z estetskim erotičnim prizvokom, drugič z označbo »par excellence«.
Umetnost, ki jo ustvarja, variira od min-

so olja na platno z veliko mero krasilnosti, ki se spogleduje s surrealizmom,
kateri umetnika tako rekoč spremlja vse
življenje. Dela oseb temeljijo na močnem poudarku na psihi obraza – razpoloženju, ki ga razberemo v obrazu in
v očeh. »Kraljice« gledalci postavljajo
zdaj v eno, zdaj v drugo deželo in iščejo izvor, ki pa nikoli ni definiran, saj vse
predstavlja trenutni navdih in domišljijo.
Pri svojem delu je avtor vedno uporabljal zelo različne slikarske postopke in
načine nanašanja materije; tako v zadnjem času pristopa k pointilistični tehniki,
ki je velik izziv in nudi izrazite svetlobne
efekte. Posledično so slike preplet akcijskega nanašanja barv, sfumata ter

///// Več
o AAMI
Times-u...
Na naši spletni strani
www.aamitimes.com
lahko najdete vse podatke
o oglaševanju v časopisu,
načinu dela ter promocijskih kanalih.

hovih del, članki in razmišljanja domačih
in tujih avtorjev, je AAMI premaknil še
en pomemben mejnik v svojem razvoju. Poleg vztrajne širitve na tuje trge (s
podružnicama v Pragi in Hong Kongu
ter delovanjem v več kot 15-ih različnih
državah) smo se odločili preko oprijemljivega medija tiskovin predajati svoje navdušenje in ne nazadnje tudi znanje širši
publiki, ki ji je AAMI Times namenjen.

“V poseben izziv in veselje mi je ustvarjati sončne ure – male in velike, steklene,
lesene, kamnite ali kovinske. Predvsem
pa je poudarek na nevsakdanjih idejah
sončnih ur, ki lahko postanejo okras različnim pomembnim točkam v prostoru –
lahko v Sloveniji, Evropi ali kjerkoli drugje na našem planetu, kamor sije Sonce.
Prepričan sem, da prostor s sončno uro
pridobi dimenzije vesoljnega ravnovesja, zato bi rad postal del takšnih atrakcij.
Resnična lepota s staranjem ne izgublja,
ampak dobiva nove odtenke.”

“AAMI Times odpira vrata vsem
ustvarjalcem in organizacijam, ki
so vpletene v kulturo.”

///// V pisani besedi je moč!
Začetki nove dobe
pisane besede. Novo
poglavje za AAMI in
nov časopis AAMI
Times...
Pisana beseda je že tisočletja eden
izmed najmočnejših medijev komunikacije. Toliko novic in razmišljanj imamo

znotraj AAMI Corporation sveta, da si
želimo le-ta deliti s širšo publiko. Enostavno morali smo začeti z izdajanjem
svojega lastnega časopisa.
S svojo avtorsko publikacijo, kjer so
predstavljene novice in projekti Zavoda ter širše – globalne novice iz sveta umetnosti in kulture (iz glasbe, filma,
modne industrije, slikarstva in kiparstva,
arhitekture itd.), intervjuji z zanimivimi
ustvarjalci, predstavitve umetnikov in nji-

Želimo si sodelovanja in iščemo dobre
in nore zgodbe, ki so vredne posluha
mnogih. S tem časopisom želimo pridobiti večje zanimanje splošne javnosti o
pomenu umetnosti in kulture ter o novih
trendih v svetu. Ozaveščati želimo podjetja o nujnosti sodelovanja gospodarstva s kulturo ter o dodani vrednosti, ki jo
taka sodelovanja doprinesejo vsem. Naš
novi izdelek ne bi bil mogoč brez našega
generalnega partnerja, družbe BTC d.d.
in uprave te družbe, ki nas že vsa leta
podpira na naši poti in vedno znova v
nas prepozna potencial. Zgodba o razvoju družbe BTC je zgled dolgoročnega vlaganja v uresničevanje vizij, ki se
danes odražajo v obliki številnih uspešnih dejavnosti – vse od upravljanja
prostora, do logistike in digitalizacije.
Za namen širjenja in promocije kulture in
umetnosti, kar je tudi eno temeljnih vodil
AAMI-ja, smo se v sodelovanju z našim
partnerjem, tiskarno Nonparel, odločili ustvariti izdelek, ki bo na voljo tudi v
elektronski obliki.

AAMI se pri svojem delovanju ne omejuje in se tako posveča najrazličnejšim projektom v Sloveniji ter v tujini.
Najbolj aktualne projekte in prihajajoče dogodke vam predstavljamo v nadaljevanju.

Boštjan Pavlič

URAR – ROKODELEC
INOVATOR – OBLIKOVALEC

Blenkuš: Where is Alice? /////
Zakaj ustvarjam? Ker živim. In živim, ker ustvarjam. Zakaj ustvarjam? Ker ljubim. In ljubim, ker ustvarjam. Imeti dar ustvarjanja je darilo in prekletstvo.
Darilo, ker ustvarim lepoto, ker skozi moje oči nekdo morda prvič vidi kako
lep in poseben je. Prekletstvo, ker vsaka ovira ustvarjanju boli huje od fizične
bolečine. Bi svoj dar kdaj zamenjal? Za nič na svetu, z veseljem pa ga delim
s svetom.

Dobrodošel, AAMI Times!

rok.blenkus@me.com
FB / Rok Blenkuš Art

FRAGMENTI NEKEGA PREDVEČERA

kulasevic.dr@gmail.com

/// Aktualni AAMI projekti in dogodki prinašajo nove dimenzije ///

Vstopam v atelje

London, novo mesto
v AAMI platformi
za promocijo
umetnosti
AAMI ekipa se že pripravlja na slavnostno otvoritev podružnice Zavoda AAMI v
Londonu, ki se bo odvila januarja 2020.
Odprtje bo poseben izziv, saj je London
definitivno mesto umetnosti in kulture,
kar pomeni veliko možnosti za sodelovanje z umetniki ter potenciala za ustvarjanje mednarodnih razstav in drugih
umetniških zgodb.

Zunanji svet se ugasne
Spustim Rachmaninova Piano Concerto no.2 op.18

Največje mesto v
Združenih Arabskih
Emiratih, obdano
z megalomanskimi
projekti in vrhunsko
umetnostjo: “AAMI
Dubai 2019”
AAMI Desert Winds in Dubai je plod AAMI
projekta AnB, »Art and Bed«, kjer gre za
postavitev razstav različnih umetnikov v
hotelsko okolje. Notranjost hotela (hodnike, sobe, sprejemnice ipd.) obogatimo
z umetniško vsebino (večinoma slikami)
ter tako ustvarimo zanimivo izkušnjo za
hotelskega gosta, poleg tega pa s tem
dosežemo pozitivno promocijo sodelujočih umetnikov ter njihovih del.
V mesecu marcu se je v okviru projekta
v sodelovanju z enim izmed luksuznih
hotelov v Dubaju odvila razstava »AAMI
Desert Winds«, kjer so bila v hotelskih
prostorih predstavljena dela različnih
AAMI umetnikov, ki so tako svojo promocijo doživeli tudi v arabskem svetu.

Obiskujem prostore
V meni sreča in nasmeh na obrazu
Usedem se v fotelj
Prepustim se ambientu
Nikamor se mi ne mudi
Ničesar mi ni treba

Avkcijski katalog
starin in umetnin
“Best of AAMI”

Sproščen
Vstopa večer
Prižigam svetilke, nežni ambient

Projekt bo obsegal izdajo kataloga, kjer
bo predstavljenih 100 najboljših del
AAMI umetnikov. Izbrana dela bodo na
voljo za prodajo, predvsem pa bo katalog izjemen zaradi širokega nabora
odličnih umetnikov ter njihovih predstavitev in raznovrstnih del iz različnih
umetniških strok.

Kadilo s tamjanom zadiši
Zopet se sprehajam po prostorih
Brezciljno premikam slike
Dotikam se jih in božam
Nato me ena zaustavi
Želi na štafelaj

2. ART Expo Ljubljana
/////// 12. - 16. 9. 2019

Zopet sem v fotelju

www.artexpo-ljubljana.com

Skodelica kave v roki

Kulturni spektakel se bo odvijal 5 dni v
mesecu septembru. Dogodek bo potekal na dveh lokacijah – na Gospodarskem razstavišču in v BTC City-ju v
Ljubljani.

Gledamo se
Želi mi nekaj reči
Drsim s pogledom, se ustavim, lebdim
Poslušam, občutim, slutim

V sklopu dogajanja se bo predstavilo
okoli 300 razstavljalcev iz 30-ih držav,
odvilo pa 70 dogodkov. ART Expo Ljubljana predstavlja AAMI platformo v celoti in je tako največji tovrstni dogodek
v Sloveniji, ki združuje različne stroke
umetnosti, vse od priznanih ustvarjalcev
do tistih, ki to še postajajo.

Zopet iščem, imaginiram
Fragmenti se sestavljajo v zgodbo
Čas ne obstaja
Naenkrat se stresnem
Že je pozno, grem domov
V meni mir

Siniša Kulašević

Natalija
Horjak

V AAMI ART Expo zgodbo ste tako dobrodošli prav vsi ustvarjalci, ki bi želeli svoje delo predstaviti širši publiki ter
s tem nadgraditi svojo vzpenjajočo
se umetniško kariero, saj v petih dneh
dogajanja pričakujemo okoli 10.000
obiskovalcev. Naša naloga je, da vam
pomagamo in zagotovimo kar najboljše pogoje za samopredstavitev. Pod
umetniškim izborom ste tako vabljeni
ustvarjalci različnih strok: slikarji, kiparji,
modni oblikovalci, grafični oblikovalci,
industrijski oblikovalci, kostumografi,
plesalci, pesniki, igralci, režiserji...

FB / soncnemandale
natalija.horjak@gmail.com

ART Expo bo selekcionirane narave,
zato je za samo prijavo potrebno poslati ustvarjalčev portfelj na: info@institute-aami.com.

Življenje v karikaturah /////
Neja Zupan je študentka vizualnih komunikacij, ki svoj prosti čas rada investira v umetniško delo različnih zvrsti. Poleg ustvarjanja make-up-a ter snovanja

Eva Hajdič /////

rešitev z grafičnim oblikovanjem, se najraje loti izdelave risanih karikatur. Skozi

Umetniški projekt za
sanitarije “AAMI Shit”
Kitajska ponuja več,
kot si lahko zamislimo:
“AAMI zgodba v Hong
Kongu in Shenzhenu”
AAMI se vrača v Hong Kong, kjer smo
lansko leto odprli našo podružnico, z
novo umetniško razstavo, v okviru katere se bo meseca aprila in maja azijski
publiki s svojimi deli predstavilo okoli 20
slovenskih umetnikov.

Zavod AAMI pripravlja nekonvencionalen in kontroverzen projekt razstavljanja v toaletnih prostorih. Umetniška dela
(v obliki plakatov) bodo razstavljena na
le-teh nenavadnih lokacijah z namenom
promocije umetnosti v javnosti ravno
tam, kjer si veliko ljudi v svojih preobremenjenih urnikih vzame vsaj nekaj minut
časa »zase«.

V okviru tega dogodka bo izdan uradni katalog s predstavitvami umetnikov,
njihovih del in sodelujočih partnerjev.
Omenjeni katalog bo distribuiran tudi po
galerijah in ostalih kulturnih inštitucijah v
kitajskem Shenzhenu.

AAMI Drive In Gallery
v Mariboru: Zapeljite
se v galerijo s svojim
osebnim vozilom
Pri projektu »Drive in Gallery« gre za
razstavljanje umetniških del v večjih formatih za obdobje 5 let na zanimivih lokacijah – v garažnih hišah. Za enkrat premierno odpiramo razstavo v parkirni hiši
GH Park v Mariboru, kjer se je otvoritev
zgodila v mesecu februarju.
Namen projekta je približevanje umetnosti širši javnosti (uporabnikom parkirne
hiše) ter seveda promocija umetnikov in
njihovih del na lokaciji z veliko frekvenco
obiskovalcev.

študij vizualnih komunikacij je odkrila novo ljubezen - digitalno umetnost. Tako
med svoje največje cilje uvršča izpopolnitev sposobnosti ustvarjanja kvalitetnih
vsebin v smeri digitalne umetnosti, najsi bo to digitalna karikatura ali pa kon-
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FB / Eva Lala Mandala
Instagram / evalalamesec
evalalamandala@gmail.com

ceptualna umetnost risanih junakov.
neji.zupan@gmail.com / Instagram / artbyneja
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Fotografija / Sanja Karin Mušič

/////

AAMI med zvezdami: Juno Reactor

postal moj menedžer), kateri je rekel,
da bo vzel – jaz sem mislil, da samo en
komad – ampak mislil je celoten album!
Podpisali smo z »Nova Mute«, izdali
prvi trance album na svetu z naslovom
»Transmissions« in takrat je celoten
projekt zaživel. Začeli smo nastopati
po celem svetu – Japonska, Amerika…
Naš menedžer je bil Ian St. Paul, ki je bil
eden glavnih »igralcev« v Indiji in partner Paula Oakenfolda pri »Spectrumu«.
Od albuma »Transmissions«, ki je prišel
na trg v letu 1993, smo kot rečeno, kar
poleteli.

raziskoval malo netipične smeri, kar
nekaterim fanom »JR« ni bilo pretirano
všeč, saj je šlo za balade in jazzovski
pridih pesmim, ki so vključevale več izvajalcev. Na Myspace-u sem našel posnetke pianista Mika Garsona, ki je delal
z Davidom Bowiejem, in lahko rečem,
da res cenim, da sem imel priložnost
sodelovati z njim. Šlo je bolj za album
glasbenikov, saj sem vključil še »Sugiza«
iz Japonske. Pravi »JR« fani še vedno
niso preveč marali tega albuma. Pogosto razmišljam, da bi ga moral izdati pod
drugim imenom…

Drugi album »Beyond the Infinite« je
prišel ven leta 1995 preko založbe »Blue
Room Records«, katero sta ustanovila
mladi Simona Ghahary (ki je tudi oblikoval »Blue Room Speakers«) in Robert Trunz (ki je bil lastnik »B&W Loud
Speakers«). Z njuno podporo projektu
in ljubeznijo do psihedelične glasbe, sta
omogočila izid albuma. Veliko financ sta
vložila v ta album. Zamenjala sta mojo
8.000 funtov vredno mešalno mizo z
novo, vredno 80.000 funtov in monitorji, posebej narejenimi za moj londonski
studio. Dajala sta nam predujme in nas
porinila na turnejo. Takrat smo bili v skupini jaz, Mike Maguire, Stephan Holweck
in Johan Bley. Delali smo tudi filmsko
glasbo in takrat sem šel v Južno Afriko,
kjer sem posnel »Bushmen of Namibia – the San People«. Potovali smo po
celi državi do meje z Bocvano in ostali tam kar nekaj časa, kjer smo snemali
plemena za Roberta Trunza. Slednji je
imel ogromen vpliv name, saj mi je predstavil vse neverjetne afriške umetnike, ki
jih je imel pri založbi »MELT 2000«. Ko
sem tam produciral Zulu band po imenu
»Skeleton«, sem dobesedno pohodil
Mabija na hodniku (spal je na tleh). On je
kasneje postal moj tolkalist in način, na
katerega je razmišljal in govoril o glasbi,
je bil zelo podoben mojemu. Zato sem
povabil njega in bend »Amampondo«,
da igrajo na tolkala na plošči »Skeletona«, ki sem jo takrat v Johannesburgu
produciral za »MELT 2000«.

Včasih imaš eno iskrico, en majhen preblisk ideje, ki ti frfota naokoli v možganih.
Včasih ta preblisk izgine, spet drugič pa
iz nekega čudnega vzroka zadrži tvoj
interes. Nato postane kot kos marmorja ali granita, ki ga začneš klesati. Ko
klešeš ta kamen, ideja začne fermentirati in pridobi določeno veljavo.

Ko je bilo »Juno Reactorju« ponujeno, da gre na ameriško turnejo z »Moby-jem«, bend ni želel iti. Takrat sem
povabil Mabija in bend »Amampondo«
na 5-tedensko turnejo po ZDA. Tako
smo na koncu igrali na lastnih turnejah - naslednjih 10 do 12 let. Evropska
stran je odpadla in kakor so prvi albumi polni zelo »space electronic« glasbe,
me je z Mabijem in »Amampondom« na
tolkalih vleklo nazaj na Zemljo. Ko tolkala zmešaš z elektroniko, je rezultat zelo
impresiven in na takšen način sta nastala albuma »Bible of Dreams« (1997) in
»Shango« (2000). Bilo je nadvse zabavno delati in nastopati z Afričani. Ko sem
bil povabljen k »Matrici«, sem jih skušal
obdržati vpletene, vendar se na koncu ni
izšlo. Še vedno sem lahko obdržal nekaj
Mabijevih tolkal za drugi film, tako da je

Ben Watkins (Juno Reactor)

Virtuoz glasbene
umetnosti, od
začetkov do danes
Ben Watkins je ustanovitelj in vodja
skupine »Juno Reactor«, ki se uvršča
med pionirje in inovatorje elektronske
glasbe. Je tudi avtor prvega trance albuma v zgodovini z naslovom »Transmissions«. Vpliv skupine »Juno Reactor« na razvoj elektronske glasbe
je izjemen že od samega začetka delovanja, saj nikoli ni sledila ustaljenim tirnicam. Posebni so tudi zato, ker
razen Bena Watkinsa zasedba skupine
ni stalna, saj se njeni člani konstantno menjujejo. Watkins je napisal veliko število filmskih sklad. Med njimi
je najbolj pomembno njegovo delo pri
filmih »Matrica«, kjer je sodeloval s
skladateljem Donom Davisom. S skupino nastopajo na največjih festivalskih odrih, kot na primer Ozora
(Madžarska), Roskilde (Danska), Fuji
Rock (Japonska), Boom (Portugalska) in drugi. Z letom 2016 se je začelo
novo poglavje za skupino, saj s projektom »The Mutant Theatre Show«
združujejo nastop »Juno Reactorja« s
plesalci in performerji iz vsega sveta.
Občinstvu tako pričarajo neverjeten
vizualno-glasbeni spektakel. Ben Watkins velja za glasbeno legendo, zato si
AAMI Times šteje v čast, da nam je
zaupal svojo življenjsko zgodbo, od
samega začetka do danes.
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»Mislim, da v moji glavi nikoli ni bilo dvoma, da bom postal glasbenik. Ko sem
bil majhen, so me starši posedli pred
zvočnike. Bil sem še v plenicah in sem
fascinirano poslušal klasično glasbo,
po 2, 3 ali 4 ure. Sprejeli so me v zbor
Chichesterske katedrale, ki je plačala
za mojo izobrazbo in tako sem pri 9-ih
letih odšel od doma v internat. Glasba
je bila vedno tista, ki me je vodila. Ker
sem dislektičen, sem le stežka izdeloval
šolo. Čeprav naj disleksija ne bi bila pokazateljica inteligence, sem vsekakor
čutil, kot da je. Bolj, kot sem se počutil
neumnega, bolj sem se poglabljal v
glasbo. Imel sem glasbeno izobrazbo
v igranju violine, klavirja in klasične kitare. Pri 13-ih letih sem bil sprejet v šolo
Wellske katedrale v Somersetu, kjer sem
uspel ravnatelja prepričati, da mi dovoli postaviti sobo za vaje benda. Takrat
sem osnoval svoj prvi bend, imenovan
»Spiritual Sky« (po indijskem kadilu).
Imeli smo ojačevalce, ki smo jih sami
izdelali ter zares poceni kitare, ki smo si
jih kupili in tako smo vadili kot bend.
Ko sem bil star 15 let, sem šel na svoj

Fotografija / Piotr Januga

prvi koncert – nastopal je David Bowie. To je bil čas, ko se je zgodil »glam
rock« - sonični kalejdoskop absolutno
fantastične pop glasbe. Bendi kot so T.
Rex, Slade, Led Zeppelin, Pink Floyd ter
Queen in vsa njihova čudovita glasba
me je res absorbirala. Medtem so moji
starši prestajali dolgotrajno ločitev. Ko
sem imel 17 let, sem se potikal po Evropi, kjer sem igral na ulicah po Nemčiji, Belgiji in Franciji. Moja izobrazba se
je izgubila nekje v hlapih konflikta. Oba
starša sta se odselila iz družinske hiše
in jo zapustila meni in mojemu bratu.
Dnevno sobo sem spremenil v veliko
sobo za vaje in formiral nov bend po

imenu »Panther«, tako da smo v tej sobi
potem vadili cele dneve. Pokadili smo
tone robe, pisali in igrali ogromno glasbe
in nato začeli z nastopi. Kupil sem avto
za 60 funtov in začel organizirati »špile«
gor in dol po državi – vse iz telefonske
govorilnice. Tako smo na koncu imeli
250 nastopov. Ko sem jih imel 18, leta
1975, je oče prodal hišo in tako sva se
jaz in moj brat Simon preselila skupaj. To
je bilo obdobje, ko je »pub rock« postajal »punk rock«. Bilo je na milijone lokacij za igranje po vseh državi – poiskal si
telefonsko številko in izvedel kateri dan
in katero uro bo »booker« izbiral nove
nastopajoče. Na tak način smo nastopali po državi pod imenom »Rainstorm«
in kasneje »IOU«, s katerim smo nastopali ob boku bendov kot so Japan, Sex
Pistols, The Stranglers in Iron Maiden,
če jih omenim zgolj nekaj. Imeli smo nov
kombi, v katerem je bilo vgrajenih 6 letalskih sedežev in PA glasbeni sistem,
ki smo ga kupili s posojilom. Ves denar,
ki smo ga zaslužili, smo vlagali nazaj v
glasbo. Plačali smo za svoje »demote«,
podpisali pogodbo z založbo DJM Records in tako posneli svoj prvi single »No
Entry« leta 1978. Takrat sem spoznal,
da bend »IOU« ne bo šel več nikamor.
Razpadli smo in, ker nisem imel kam
pospraviti PA glasbenega sistema, je
postal interier moje spalnice – majhna
postelja, obdana z masivnim sistemom
na vsaki strani.
Eden mojih znancev je postal vodja
A&R (Artists and Repertoire) pri založbi
CBS Records v Londonu. Predstavil me
je kitaristu, s katerim sva začela pisati
pop pesmi. Žrtvoval sem lastno vizijo v
glasbi, da bi podpisal z veliko založbo v
enem največjih poslov, ki jih je CBS sklenil v tistem času. Nikoli mi ni bila zares
všeč niti glasba, ki smo jo ustvarjali, niti
ljudje v skupini »The Hitmen«. V tem obdobju sem se res naučil kaj mi je všeč in
kaj ne, v glasbenem in čustvenem smislu.
Leta 1982 sem začel s projektom »Flowerpot Men«, kar je bilo res neprimerno
ime za »gothic« bend. Naš prvi single
je bil »Joe`s So Mean to Josephine«,
producenta Steva Severina iz »Siouxsie
and the Banshees«, s katerimi smo že
bili na turneji. V tem času sem ustvaril
tudi dva albuma z basistom Youthom iz
benda »Killing Joke«, z naslovom »The
Empty Quarter«. Albuma sta bila zelo
eksperimentalna in napisana, posneta
ter zmiksana v dveh dneh. Youth je bil

Fotografija / Simon Watkins

in še vedno je odličen barometer glasbe. Predstavil mi je mnogo tipov glasbe
zgodnjega KISS FM v New Yorku na kasetah, ki jih je imel. Njegova produkcijska lista izvajalcev govori sama zase.
Naj se vrnem nazaj k »Flowerpot Men«:
svoj prvi filmski projekt sem dobil za film
»Ferris Bueller’s Day Off«. To je bilo res
vznemirljivo. Napisal sem skladbo »Beat
City« in na koncu naivno pristal na res
slab finančni posel, vendar mi je to odprlo vrata v nov začetek. Skladno z imenom našega benda smo začeli z lastno
znamko »Compost records« in nastopali na turneji z »Dead or Alive«, »Siouxsie and the Banshees« in »Psychadelic
Furs«. Tako smo imeli dovolj nastopov,
da smo lahko glasbeno nadgradili vsako
občinstvo. Delali smo en EP (Extended Play) na leto, vendar je takrat frustracija nad finančnim stradanjem in slabim vodenjem resno načela moj odnos
z Adamom Petersom – tipom, s katerim
sva bila partnerja pri tem projektu. Odšel
je tik preden bi morali nastopiti v Camden Palacu, kjer si vsak izvajalec res želi
nastopiti. Tako sem razdrl bend in začel
pisati veliko pesmi. Leto kasneje, 1988,
smo se z Adamom pobotali in začeli z
novim projektom »Sunsonic«. Podpisali smo pogodbo s »Polydor Records«,
kar pa je bila velika napaka. Nadaljevati
bi namreč morali kot »Flowerpot Men«
z lastnim stilom glasbe, ne pa da smo
spremenili stil zaradi finančnih interesov
velike založbe. Ampak ko si mlad, izgubljen in brez denarja, včasih narediš
neumne stvari.

Močno verjamem v to, da ti ljudje
prekrižajo pot z določenim razlogom.
Gre le za to, ali si dovolj odprt, da boš
pogledal in prisluhnil kaj lahko naredijo, ustvarijo in to je tisto kar res definira možnost vključenosti. V Indiji sem bil
na primer presenečen nad tem, kako je
futuristična in obenem srednjeveška. Ko
sem videl vse te ljudi živeti in spati na
ulicah, so v moji glavi nastale zgodbe, ki
sem jih lahko zapisal. Včasih so bile to
tudi sanje. Ko sem bil v Mumbaju, sem
delal v »Blue Frog« snemalnih studiih.
Ko sem se pozno ponoči vozil nazaj v
hotel, sem se peljal skozi ulico, ki je imela polno trgovinic na vsaki strani. Ljudje,
ki so živeli in delali v teh trgovinicah so
spali na ulici z glavami čisto blizu gum
avtomobilov. Slišal sem mnogo zgodb
o pijanih voznikih, ki so ubili otroke in
odrasle in vse sorte podobnih grozljivk.
Potem pa sem enkrat imel sanje o zlati
svetlobi in majhnem uličnem dečku, ki
me je povabil, naj si pogledam njegov
svet. Takrat sem napisal »2 Byculla«, komad, za katerega navdih so bile prav te
sanje. Skozi vse to sem spoznal Hamsiko Iyer, saj sem takrat iskal indijsko
klasično pevko in, ko sem jo slišal nastopati z »Bumbay Dub Orchestra«, me je
zares osupnila.
Takrat sem začel pisati »The Golden
Sun of the Great East« (2013), ki me je v
mnogih ozirih popeljal nazaj k začetkom
»JR«. V tem času sem imel zares odličen
»live band«. Budgie iz »Siouxsie and the
Banshees« je bil na bobnih, Amir Haddad na kitari, Sugizo ter Hamsika Iyer na
vokalih in Lenard Edo, ki je bil mojster
taiko tolkal. Na nekem festivalu so bili
tako navdušeni nad nastopom, da so
me povabili, da se vrnemo naslednje
leto z nečem še večjim. Dali so mi finančna sredstva, da sem skupaj sestavil
idejo, ki sem jo imel v glavi že zadnjih
5 do 6 let. To je bil »Mutant Theatre« elektronska predstava v stilu Vegasa,

napisali precej povprečen album z
naslovom »Melting Down on Motor Angel«, katerega bi realno lahko ustvarili v
osmih tednih. Naslov predstavlja kratico MDMA, ki je bila takratna priljubljena
droga. Takrat so bile v bendu prisotne
že zelo slabe vibracije. Ko je Adam »pobegnil« v Ameriko, sem ostal z 20.000
funti dolga in najemnino za studio. Tako
sem se hitro moral naučiti kako zaslužiti
denar, brez da bi imel pogodbo z veliko
založbo. Pisal sem za »Logic Records«
in ostale založbe, delal neodvisne dance
komade, produciral za umetnike kot Traci Lords, sodeloval z bendom »KLF«, se
udejstvoval v veliko studijskih snemanjih in res začel ugotavljati, kako deluje
studio. Sestavil sem 3 različne projekte in želel videti, kateri se bo najbolje
odrezal… In »Juno Reactor« (v nadaljevanju »JR«) je bil tisti, ki je poletel.
Na začetku »JR« nisem šel nikoli v Indijo. Pošiljal sem komade Miku Maguiru,
ki je bil takratni instrumentalni član in DJ
skupine. Mike je živel v Indiji 6 mesecev
v letu, kjer je igral te neizdane komade.
Tam je bila reakcija »virusna«, saj so vsi
delili komade vseh ostalih na kasetah in
DAT napravah. Začenjala se je nevidna
industrija, saj so naše pesmi s tovrstnim deljenjem potovale po celem svetu.
»JR« je postal sodelovalni projekt brez
fiksne zasedbe, kar mi je omogočalo, da
sem delal s številnimi neznanimi in talentiranimi so-avtorji kot so na primer Johan Bley, Stefan Holweck, Yens Walderbeck in Nick Burton. Do leta 1992 smo
napisali okoli 9 komadov in jih odnesli
na »Mute Records«. Vodja A&R tam je
bil Mick Patterson (ki je leta pozneje

Z budžetom, ki smo ga prejeli od Polydorja, smo kupili studio. Namesto, da
bi jaz delal s poznanimi producenti in
inženirji, se je Adam odločil, da se bo
sam naučil vsega od začetka. Zaradi
tega smo potrebovali dve leti, da smo

»Mute Records« in kasneje menedžer
moje turneje, mi je pokazal nekaj njihove
glasbe. Pesem »Life is Life« mi je res ostala v glavi in, ko sem ustvaril »God is
God«, se mi je zdelo kot odgovor njim.
Skratka, naleteli so na posnetek in Ivan
(Yani) ga je poslušal. Nato sem, brez da
bi vedel karkoli o tem, dobil nekje v času
drugega albuma, klic od »Mute« (takrat
nismo več imeli pogodbe z njimi), v katerem sem dobil vprašanje, ali bi me motilo, če bi »Laibach« izdali komad »God is
God« na svojem albumu. Tako so naredili remix našega komada, še preden je
naš komad dejansko prišel ven, in ga
izdali na svojem albumu, kar je bilo meni
čisto prav. Jaz sem ga kasneje uvrstil na
album »Bible of Dreams«.
Kasneje, okoli leta 1996, sem naredil remix enega njihovih komadov, ki jim je bil
res všeč. Ko je prišel čas za izid komada
»Beyond the Infinite«, sem naredil Juno
verzijo le-tega in ga vključil na naš album.
Ivan mi je bil res všeč – še vedno mi je
in zelo sem užival v njegovem smislu za
humor, ki je precej črn. Užival sem tudi
v njihovi glasbi. Minilo je kar nekaj let in
po Matrici sem zopet prišel v Slovenijo –
ne spomnim se točno ali za nastop kot

DJ ali za dogodek »Laibachov«. Pogovarjali smo se in odločili, da bomo imeli
skupno turnejo (leta 2009). Prvi koncert
te turneje je bil v Kinu Šiška, ko se je ta
ponovno odprl 18. septembra 2009. Nadaljevali smo s turnejo po Evropi (Hengelo, Frankfurt, Berlin, Praga, Varšava,
Wroclaw, Beograd, Budimpešta, Maribor, Aarau, Koeln in London).
Kasneje me je Ivan poklical, ker je želel,
da sodelujem z njim pri pisanju glasbe
za film »Iron Sky« (nekje med leti 2010 in
2012). S tem filmom se ni izšlo, ampak
to je bila nekako moja predstavitev Sloveniji. Zatem sem prišel in imel nekaj DJ
nastopov v Sloveniji.

vse od koncerta ob ponovnem odprtju
Kina Šiške. Ko je prišla v Evropo sem
jo prosil, da bi pomagala pri »Mutant
Theatre Showu« na festivalu »Ozora«
na Madžarskem, ker je imela izkušnje iz
sveta mode in organizacije modnih revij. Ugotovil sem, da se v njej skriva tudi
del nemške logike in kmalu je začela vse
bolj sodelovati pri menedžmentu same
turneje, kar se je kasneje prevesilo v to,
da sedaj vodi celoten Juno Reactor projekt. Naveza s Slovenijo je tako že kar
nekaj let precej močna in je prerasla iz
kraja, ki ga sploh nisem poznal v kraj, ki
je dejansko precej pomemben.«
---------------------------------------------

V Sloveniji sem spoznal tudi Granta,
ki je bil tehnik za zvok pri »Laibachu«.
Ko smo nastopali na skupni turneji, na
»Laibach« avtobusu ni bilo dovolj prostora za Granta, zato je »bival« pri nas. Z
njim smo se imeli res dobro, ker je tako
zabaven. Zatem smo ga kar obdržali kot
našega tehnika za zvok.
Kasneje sem spoznal Tajo Devi preko
Krisa Kylvena in nekih drugih prijateljev
in postala je naša pevka. Med koncerti na Japonskem sem se zopet sestal s
Sanjo Mušič, s katero sem bil v kontaktu

Predsednik AAMI Corporation, Miha
Murn je v znak podpori uspešni glasbeni skupini Juno Reactor nazananil
poklon AAMI nagrade za zasluge na
področju glasbe v letu 2019.
--------------------------------------------Pri vsebini glavnega intervjuja z Benom Watkinsonom je sodelovala Sanja Karin Mušič, Nuša
Smolič in Daša Podržaj. Več na: www.junoreactor.com
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ta skupna pot trajala dejansko do Matrice. Lahko rečem, da je tudi na album
po Matrici vplival ritem afriških tolkal
(takrat sem se še vedno učil in se iskal
v svoji glasbeni usmeritvi). Mislim, da
sem pri Matrici sicer odrastel, saj sem
se počutil, kot da sem naenkrat na univerzi in v vojni. Po filmu sem imel glasbeni zlom, saj sem bil ves čas ustvarjanja filma kot v nebesih, ker sem imel na
voljo vse kar sem želel – orkestre, zbore
ipd. ter neomejen proračun in s tem sanje. Ko se je film končal, se je tudi vse
to končalo. Nisem bil pripravljen na to,
kako se vsa vrata zaprejo ob koncu filma in si zopet soočen z realnostjo.
Ko sem se vrnil v Anglijo, sem napisal
komad »Navras« z Donom Davisom.
To je verjetno največji posnetek, ki sem
ga karkoli naredil - s 300 sodelujočimi
ljudmi. Nato sem se zaprl v studio in
se zavedel, da so vsa hitrost in kaos in
neverjetno delovno okolje in »budžeti« izginili in naenkrat sem bil spet sam
s sabo. Potreboval sem 3 mesece celodnevnega dela, da sem po »Navrasu«
dejansko napisal nekaj, kar mi je bilo res
všeč. Komad, ki me je rešil, je bil »Conquistador« in zdel se je skoraj tako dober kot »Navras«. Zdelo se je, kot da ima
nek svoj glas in takrat sem zopet lahko
začel pisati. Ta komad me je več ali manj
rešil pred popolno norostjo in tako mi je
uspelo dokončati album »Labyrinth« leta
2004.
Napisal sem naslednji album z naslovom »Gods & Monsters«. Takrat sem
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kjer so vključeni talentirani glasbeniki in
plesalci iz vsega sveta in s katerimi sem
v preteklosti že sodeloval neodvisno.«
»Z »Mutant Theatrom« imam občutek,
kot da živimo v realnosti. Živimo namreč
v mutantskem svetu, kjer se nam lahko
zgodi Trump, lahko se nam dogaja kaos
okoli Brexita in vse noro sranje, ki se
dogaja po svetu. Včasih sem v svojem
življenju mislil, da nam je namenjeno, da
smo pametni.«

Ben Watkins je za AAMI Times opisal
tudi kako je »Juno Reactor« začel
sodelovati in kasneje koncertirati s
slovenskim bendom »Laibach« ter
kako je še vedno povezan s Slovenijo.
»Kontakt s Slovenijo se je prvič zares
zgodil pri komadu »God is God«, katerega sem napisal s soavtorjem Nickom Burtonom okoli leta 1992. Pesem
nekako ni zares sodila na prvi album
Transmissions, o katerem sem že govoril in tudi na drugega ne. Podpisali smo
z založbo »Mute Records”, pri kateri je
bila tudi skupina »Laibach« in ko so enkrat vkorakali v R&A pisarno, so videli posnetek z naslovom »God is God«.
Hecno je, da je bila delna inspiracija za
pesem dejstvo, da mi je bila všeč »Laibachova« pesem »Life is Life«.
Za »Laibach« sem prvič slišal od svojega brata, ki je imel vedno polno nove
glasbe. Tudi Mick Patterson, ki je bil pri
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Brina Knauss: zgodba o uspehu /////

Eva Karmazínová je diplomantka Šole uporabnih umetno-

Luka Lapajne se je rodil 13. januarja 1984. Po poklicu je zlatar. Kot najstnik je imel priložnost odkrivati

sti okrožja Žižkov v Pragi. Njen talent se je pogosto manifestiral, ko je bila še

svet izdelave nakita ter obdelave dragocenih kamnov in mineralov, ki mu je postal zelo vabljiv. Po končani šoli je to

študentka in nekatera od njenih zgodnjih del so bila celo izbrana za razstavo v

postala njegova strast, ki ga vodi že 20 let. Ima 17 let delovnih izkušenj na različnih področjih (izdelava nakita po

nemškem Mannheimu. Kasneje je širila svoje obzorje ob študiju pedagogike

naročilu, popravilo nakita), ki so mu dale široko paleto izkušenj, znanja in spretnosti. Ustvarjalec trenutno razvija

in simbioza umetniške in pedagoške aktivnosti je bila dominantna skozi nje-

svojo lastno blagovno znamko nakita za moške - Lamparilla. Luka Lapajne konstantno izpopolnjuje svoje znanje

no življenje. Dvajset let kasneje je utrpela hud udarec, saj je ob zdravljen-

in sposobnosti, saj obiskuje raznovrstne sejme in delavnice, preizkuša nove tehnologije in metode izdelave nakita

ju kroničnih boleznih preživela klinično smrt. Ta dogodek je povzročil daljši

ter seveda obdelave kamnov in mineralov. Pri oblikovanju nakita ga najbolj motivira zadovoljstvo njegovih strank.

premor v njenem artističnem ustvarjanju in rezultiral v tem, da je bila dolgo

Pogumna. Edinstvena.
Drugačna. To so samo
trije od mnogih pozitivnih atributov, s katerimi lahko opišemo
Brino Knauss.

Fotografija / Filippo Avandero

sposobna zgolj pedagoškega dela. Leta 2008 se je s svojim možem preselila
v Český Krumlov, kjer jo je navdahnila dobro ohranjena zgodovinska lepota
mesta in v njej vzbudila novo motivacijo in inspiracijo. Končno je nadaljevala

Ponosna Slovenka, ki je že približno desetletje razpeta med Slovenijo in Italijo,
je vzhajajoča zvezda v svetu elektronske
glasbe – in Slovenija je ponosna nanjo.
V preteklem letu se je zgodil bliskovit napredek v njeni karieri mednarodno
uveljavljene DJ-ke in seveda smo si kot
časopis, ki predstavlja vse aspekte sveta
umetnosti, tudi sami zaželeli pogovora z
njo. Ujeli smo jo sredi njenega vsakdanjika, ko si je kljub številnim obveznostim
z veseljem vzela čas za naša vprašanja – še en pokazatelj njene preprostosti
in prijaznosti, ki ju je ohranila kljub vse
večji prepoznavnosti.

s svojim umetniškim delom in izpopolnjevanjem različnih umetniških tehnik.
Malo po malo, očarana nad mestom, v katerem biva, se je začela vračati k
svoji vrhunski umetniški formi. Poznana je kot delovna, ljubeča in odločna
oseba, ki je željna novega znanja in ustvarjanja. Obožuje naravo, življenje
in njena energija ima blagodejen vpliv na ljudi, ki se soočajo s težkimi situacuijami. V svoji karieri je razstavljala na več kot 30-ih razstavah.

www.evakarmazinova.cz

AAMI / Pozdravljena Brina! Najprej hvala, da si si vzela čas za intervju kljub pomanjkanju časa. Zanima nas, kako poteka tvoj vsakdanjik, najverjetneje imaš
številne obveznosti in obilico dela?

l84lapajne@gmail.com / Instagram / Luka Lapajne

prav tako eden pomembnejših nastopov v letu 2018, saj sem vrtela skupaj z
legendo elektronske glasbe, Carlom
Coxom. Konec novembra sem imela
turnejo v Afriki (Capetown, Johannesburg in Durban), v sklopu katere sem
na festivalu Rage vrtela skupaj z Black
Coffee-jem. Po Afriki sem za nastop
odpotovala v Bejrut ter zatem na manjšo
turnejo po Miamiju, Kolumbiji in Mehiki.
Za novo leto sem prvič vrtela na zabavi
Flying Circus v mehiškem Tulumu, kar je
bilo tudi nepozabno.
AAMI / Kako bi primerjala modno industrijo z glasbeno industrijo v smislu
zahtevnosti, konkurence itd.?
BRINA / To sta dva popolnoma različna svetova. Iz osebnih izkušenj lahko
rečem, da je glasbena industrija veliko
zahtevnejša od modne industrije. Slednja temelji na podobi - da postaneš
model moraš imeti nekaj standardnih
dimenzij višine in pasu ali spoštovati
določene genetske lepotne kanone, ki
jih ne moreš zgraditi. Za to, da postaneš
uspešen model ni potrebe po učnem

BRINA / Nastopam v klubih ali dogodkih, kjer prevladuje elektronska zvrst
glasbe, kot je npr. deep techno, melodic
house.

Stane Jagodič /////

Ne tumbaj!, sekvenca 4/6, kolaž-fotografija, 1972

Giganti, fotomontaža, 1972

Grič brezdušnosti, asemblaž, 1972

Življenjska pot Staneta Jagodiča, multimedijskega umetnika,
vsestranskega idejnega in tehnološkega
raziskovalca in kozmopolita, ni bila lahka. Od otroštva se v
vlogi Don Kihota bori
z brezsrčnimi vetrnicami današnjega civilizacijskega mlina.
Pogosto se je torej
znašel kot osamljeni
jezdec, vendar je svoje življenje vseskozi
doživljal kot humanist,
idealist in optimist.
Rodil se je 15. junija 1943 v Celju, kot
nezakonski otrok matere Julijane Jagodič in celjskega fotografa Franja Kunška. Svojo mladost je preživel v različnih
vaseh okrog Šmarja pri Jelšah (Šentvid, Predenca, Brecljevo). Leta 1964 je
diplomiral na Šoli za oblikovanje (Ljubljana) in nato kratko obdobje poučeval
na Osnovni šoli Lesično na Kozjanskem.
V letu 1970 je diplomiral na Akademiji
za likovno umetnost v Ljubljani. Kot samostojni umetnik se ukvarja s slikarstvom, grafiko, karikaturo, spraygramom,
x-ray artom, fotomontažo, kolažem, objekt-montažo, asemblažem ter performansom. Je tudi pisatelj, kolumnist in
urednik.
Njegove ideje temeljijo na filozofskem,
humanističnem poznavanju sveta, torej
na družbeno-političnih razmerah doma
in v tujini. Skozi karikaturo in preko drugih medijev se dosledno osredotoča na
družbeno-politične, ekološke in antimilitaristične teme, ki jih pretežno začini s
satiro in humorjem. Kot humanist je bil
vedno občutljiv za medčloveške odnose.
Ustvarjalnost mu služi kot odgovor na
številne negativne pojave sodobnega
tehnično in potrošniško absurdnega
sveta.
Njegove
družbeno-politične
podobe so pogosto groteskne, vendar
nikoli nihilistične. S predano angažirano
izraznostjo opozarja in spodbuja civilizacijo k težnji, da bi se izognila spreminjanju čudovitega tehničnega napredka
v apokaliptični bumerang. Po eni strani občuduje določene vizualne vidike in
zapleteno delovanje strojev, kot rezultat
zgodovinskega kolektivnega razmišljan-

AAMI / Kakšne priložnosti ti je prineslo preteklo leto? Katere nastope bi izpostavila kot prelomne?

ja - po drugi strani pa se boji neprevidnega nadzora nad nevarnimi napravami, ki lahko povzročijo individualno ali
množično uničenje. Prav tako nasprotuje duševnemu in telesnemu trpljenju,
katerega povzročajo brezdušni osvajalni
militaristi in pohlepni orožarji.

BRINA / V preteklem letu je bilo res
veliko nastopov in dogajanja na mednarodni ravni. Vrtela sem na primer na Ibizi na Woomoon party-ju v Cova Santi ter
za, Elrow prav tako v Cova Santi - event
se je imenoval »Midsommer«. Vrtela
sem za »Rumours« z Guyom Gerberjem,
z Damianom Lazarusom za »Storytellers« (eventi, kateri so letos zmagali kot
najboljši dogodki na Ibizi) ter v klubu
Heart na zabavi »Be crazy«. Z DJ Damianom Lazarusom sem vrtela tudi v Berlinu v Watergate clubu v sklopu njegovih
»Crosstown Rebels« eventov. Nastopala sem na zabavi Vagabundos z DJ Lucianom v Romuniji in zatem še na festivalu Sonar v Barceloni. Moram priznati,
da je bil prav on prvi mednarodni DJ, ki
me je kontaktiral, ker je želel sodelovati
z mano in prvi, ki je zares verjel vame.
Zatem, ko mi je on dal priložnost, so
me pospešeno začeli kontaktirati tudi
drugi uveljavljeni DJ-ji. Julijski dogodek
»Brunch in the park« v Barceloni je bil

Na začetki sedemdesetih let se je začel
intenzivnejše zanimati za notranjo strukturo človeškega in živalskega telesa v
podobi skeleta, lobanje, živčevja. V letu
1972 se je pričel ukvarjati tudi z rentgenskimi montažami, katere je naslovil
»X-Ray Art«, in prodirati tudi v notranjost
strojev, računalniških naprav, ker so ga
estetsko vznemirjale zapletene strukture
različnih mehanizmov izdelane iz kovin,
plastike in elektroinštalacij. Tehnične
kombinacije v obliki kolaža ali asemblaža je poimenoval »digitalni konstruktivizem« (1983). Torej Jagodič ne vidi
lepote poezije samo v naravnem, ampak
tudi v tehnološki pojavnosti, kar imenuje »tehnopoetika«.
Jagodič je tako na samem začetku
sedemdesetih let prejšnjega stoletja
pričel odkrivati moderne tehnične pristope in z njimi upodabljal novodobno
motiviko, kar ponazarjajo njegovi številni cikli: »Viseča dimenzija«, »Ujeta dimenzija«, »Grafizmi organske in
anorganske površine«, »Deformirani
organizem«, »Moč energije«, »Popkovina atomske dobe«, »Metamorphosis
Veneris«, »Ogledalo absurda«, »Magično jedro«, »Magična projekcija«, »Eko
End«, »Magic Panorama«, »Panta rhei«,
»Ritem kibernetike«.
Sledili so še drugi cikli, kot so: »Častilec svetlobe, srebra in rje«, »Silver Horizon«, »Steel Horizon«, »Mirror Design«,
»Mail Art Satire«, »Quo vadis libertas?«,
»Anatome-Secare«, »Art Paradox«, »Dobro jutro, gospod Orwell!«, »Tehnicos
Poeticus«, »Zoo Poetics« itd.

V svoji bogati karieri je
izdelal tudi kolekcijo
fotomontaž in kolažev
z naslovom “Sprehod
skozi XX. in XXI. stoletje”, kjer se je med
drugim dotaknil tudi
sodobne begunske
krize. Večina fotomontaž je ročno realiziranih s pomočjo različnih rezil in lepil.

AAMI / Kako bi primerjala (če sploh lahko) življenje umetnika v Milanu v primerjavi s Slovenijo? Imaš morda še kakšno željo, da se preseliš v Slovenijo za
stalno?
BRINA / Za zdaj je Milano bolj primeren
predvsem za začetno kariero umetnika,
ker je bolj mednaroden in ponuja veliko
več priložnosti, vendar vidim, da se Slovenija dobro razvija in na srečo zame,
živim v Sloveniji blizu meje. Še nikoli
ni bil problem, da bi šla v Milano samo
zaradi službe ali na srečanje ter potem
takoj nazaj v Slovenijo, kot še vedno
počnem danes. Slovenija je kot nalašč
za umetnika, ki mora ustvarjati, ker je
polna čudovite narave in krajev navdiha.
Sama v osnovi živim v Sloveniji, vendar
tako veliko potujem, da dejansko sploh
ne izgleda tako.

BRINA / Ja res je, v bistvu preživim
doma nekje dva dni v tednu (če sem
takrat sploh doma), drugače pa sem ves
čas naokoli. Vikendi so seveda delovni.
Kadar imam nastop izven Evrope, navadno en dan prej odpotujem na lokacijo, ko pa je nastop v Evropi pa večinoma
prispem na lokacijo na dan nastopa. Po
končanem dogodku, grem po navadi
naslednji dan nazaj proti domu.
AAMI / Na kakšnih zabavah oz. dogodkih nastopaš na neki redni bazi?

mad. Ko smo se s skupino razšle, sem
se zopet vrnila v svet mode, vendar pa
sem ves ta čas intenzivno spremljala
glasbo ter bila še posebej na tekočem z
elektronsko glasbo. Ko sem začela vezo
s svojim fantom, je prav on opazil, kako
me glasba zanima in kako pomembna
stvar v mojem življenju je ter se ponudil,
da me nauči osnov »miksanja« ipd. Fantov mladostniški hobi je bil namreč prav
didžejstvo in takrat je videl, da imam tisto »žilico«, ki bi utegnila prerasti v kaj
več. V tistem času je moj fant delal v
agenciji za dogodke in skupaj sva imela
kar nekaj kontaktov, ki so nama pomagali na začetku kariere pri prvih nastopih.
Začela sva z nastopi v manjših lokalih,
na kakšnih afterparty-jih in podobno tako se je korak za korakom moja pot
začela vzpenjati. Sčasoma sva oba zelo
napredovala in veliko mi pomaga, da
oba skupaj delava in podpirava en drugega ter gradiva kariero.

Fotografija / Filippo Avandero

načrtu, študiju ali posebnih umetniških
in ustvarjalnih tehničnih veščinah. Lahko se namreč zgodi kateremu koli modelu, da je izbran za slavno oglaševalsko
kampanjo močne stranke, tudi če je kot
model začel delati šele nedavno. Njegova kariera tako naredi skok v kakovost in
ekonomski dobiček v zelo kratkem času
- vsaj tako je bilo, ko sem jaz delala v
modi. Zdaj se je morda nekaj spremenilo s socialnimi mediji. V primeru glasbene industrije, še posebej elektronskega
sveta velja, da če DJ začne iz ničle (kot
sem jaz), potrebuje »curriculum«, ki se
uresniči z leti. Morajo biti prepoznavne
njegove tehnične in umetniške sposobnosti, mora imeti veliko izkušenj z vrtenjem v klubih in pomembnih prireditvah
na področju svojega glasbenega žanra.
Prav tako mora biti prisoten na “line up”
z referenčnimi DJ-ji, njegove glasbene
produkcije morajo biti prepoznavne… V
glasbeni industriji je torej pot do uspeha
nekoliko počasnejša in bolj zapletena.
AAMI / Kako si sploh začela s kariero
DJ-ke? Je bila ta odločitev kaj povezana
z modnim svetom?
BRINA / Kot bodo slovenski bralci vedeli, sem v svoji preteklosti pela kot članica
skupine BBT – že takrat sem imela željo,
da bi s puncami naredile nek house ko-

AAMI / Kaj misliš, da je potrebno, da ima
DJ, da mu uspe v tej hudi konkurenci?
BRINA / Potrebno je nenehno ustvarjanje nove glasbe, izvirnost v produkciji, vztrajnost, skromnost in učenje od najbolj
izkušenih DJ-jev, empatija do javnosti,
fizična energija za neprekinjeno potovanje z letali in potrpežljivost za dolge
neprekinjene vrste na letališčih po vsem
svetu. Pomembno je tudi kvalitetno
sodelovati z vodstveno ekipo in agencijo, ki skrbi za tvoje bookinge in, ki dobro
razume in spoštuje tvoje izbire, tvojo pot
in cilje. Ključno je tudi vedeti, kako dosledno izbrati pogodbe o delu, drugače
tvegaš izgubo časa in s tem upočasnitev svoje kariere.
AAMI / Najlepša hvala za tvoj čas. Želimo ti in verjamemo, da ti bo še naprej
uspevalo v svetu glasbe, saj to počneš
s pravim žarom in iz pravih razlogov. Veselimo se tvojih uspehov v prihodnosti,
za katere upamo, da jih boš z nami delila v naslednjem intervjuju. Vse dobro in
srečno!

FB / brinaknauss
Instagram / brina_knauss
Soundcloud / brinaknauss

Junak, fotomontaža, 1973

Poslovnež, fotomontaža, 1972

Ambiciozni Rajko Požar /////
Rajko Požar je sodobni slovenski abstraktni umetnik samouk. Rodil se je
leta 1979 v Brežicah v Sloveniji, kjer živi še danes. Pri 18-ih letih se je začel
ukvarjati z recikliranjem kosov pohištva, ki so zažareli v novih barvah, popolnoma drugačni, z »vintage« pridihom - takšen stil namreč obožuje. Močna
volja barv ga je kasneje tako prevzela, da ga je pripeljala do samih platen.
Če pogledamo njegov stil danes, njegovi različni formati slik nihajo med abstrakcijo in reprezentacijo. Njegovo delo se zgleduje po temah iz otroštva,
življenjskih vsakodnevnih izkušnjah in zgodb iz njegovih potovanj (zelo rad
potuje, zadnja lokacija so bili Filipini).
Kot umetnik ima veliko ambicij. Poleg tega, da preko umetnosti rad deli svoje zgodbe v okolju, kjer živi, se prav tako hoče povezati s širšim svetom, s
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priznanimi umetniki – mojstri, z njimi učiti, imeti skupne in samostojne razstave na različnih mestih ter deliti izkušnje. Razvijanje lastnega stila slikarstva je cilj, za katerega si prizadeva.
Življenjski moto / Življenje je prekratko, da ne bi izkoristili vseh svojih potencialov. Rodili smo se v priložnost, pa tudi v obveznost, da postanemo
legendarni. Ustvarjeni smo bili za uresničevanje projektov na mojstrski ravni,
zasnovani za uresničenje nenavadno pomembnih prizadevanj in zgrajeni za
to, da smo sila dobrega na tem drobcenem planetu.

www.stane-jagodic.com
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Instagram / rajkopozarart / rajkopozar.ml@gmail.com
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///// Vrednost besede
DECAY 3 / fineliners / 29,7 x 21 cm

Pšenica Kovačič je bila rojena 17. 2. 1981. Je diplomirana slikarka Šole za risanje in slikanje Arthouse, poleg tega pa
je diplomirala z odliko iz Vizualnih komunikacij na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje na temo stripa in živalske
problematike. Od leta 2004 do 2008 je umetnica prejemala štipendijo za nadarjene Mestne občine Ljubljana. Od 17. oktobra
2011 ima status samostojne kulturne delavke. Avgusta 2013
ji je Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU)
dodelila štipendijo za perspektivno avtorico na področju ilustracije. Marca 2014 je bila sprejeta v društvo likovnih umetnikov Ljubljane (DLUL, ZDSLU). Živi in dela v Ljubljani.
www.psenica.si / psenakovacic@gmail.com / FB / Psh172Art

Od ideje do končnega izdelka je pot, ki
jo ustvarjaš z interakcijo in doprinosom
energije v celotni ekipi, s posluhom z
ustvarjalci, z močjo v vsebini in s pripadnostjo kulturi pri bralcih. Tako vam
s ponosom predstavljamo svoj kulturni
časopis, kjer s prvo številko sidramo korenine za vsa bodoče vsebine.
V svetu, kjer nam je navada takojšnje komuniciranje in kjer je vsaka informacija na voljo takoj, kjer se pisma ne
pišejo več, kjer so knjige vedno manj
brane in kjer podeljujemo “všečke” kot
nagrade videom in slabim fotografijam
iz telefonov na socialnih omrežjih, se
zdi, da imajo tiskana beseda ter z njo
resni informacijski mediji vedno manjšo težo. Pa vendar menim, da temu ni
tako. Danes obstajajo močne težnje,
da se umetnost in z njo povezani mediji

/////

približajo novi hitro živeči generaciji, ki
večinoma prebiva na socialnih omrežjih
in lahko v skoraj realnem času občuduje
najnovejša dela, odprtja galerij, razstav
idr. Poleg tega je na ogled že skoraj neskončno število raznovrstnih umetniških
del, inštalacij, performansov in ostalih
udejstvovanj umetnikov. Kljub temu lahko tiskana beseda na papirju, članek,
reportaža ali kritika vendarle lažje in bolj
pristno spodbudijo in vedno bodo spodbudile vsaj del ljudi, da za trenutek obstanejo v vsakdanu hitenja, se zatopijo v
napisano, o tem ali onem tudi razmislijo
in si na ta način oblikujejo svojevrstno
kvalitetno sodbo. Ameriška umetnostna revija »ARTNews«, ki pokriva vsa
obdobja umetnosti, od antične do sodobne, je začela izhajati leta 1902 in je s
tem najstarejši časopis s tega področja.
Podobno velja za ameriški »Juxtapoz

Vsemu temu sledi še na tisoče avtorjev, ki so ujeti v “mehurčku” in jim objave na družabnih omrežjih predstavljajo
celoten stik s publiko. Le-ti bi lahko že
z omembo v tiskanem mediju približali
svoje umetniško delo resnejši zainteresirani javnosti, kustosom in kritikom, ga
s tem bolje ovrednotili ter si omogočili boljše možnosti za preboj v javnosti,
kar je ključnega pomena za ustvarjalčevo nadgradnjo kariere. Tako menim, da
so vsi našteti razlogi pravi in, da smo
v AAMI-ju ujeli pravi čas, da z našim
kulturnim časopisom pomagamo k vzpostavitvi komunikacijske vezi preko
tiskane besede med vsemi bralci in
ustvarjalci, katere vrednost je nedvomno močnejša od katerekoli spletne objave. Tiskana vsebina našega medija,
ki zajema tako intervjuje, različne članke, kreativne umetniške zgodbe, predstavitve umetniških del, likovne kritike in
reportaže z različnih dogodkov ter razstav, kot tudi možnost oglaševanja umetnikov, različnih znamk, tako omogoča,
da postanemo del zgodovine ter intelektualne dediščine.
Naj AAMI Times dosega interakcijo z
vsem naštetim in naj ustvari odprta
jadra za lažje dosegljive sanje in cilje
vseh nas!

Tim Žibrat

“Zgodba postane zanimiva takrat, ko v njo vpletamo čustva.
Le-ta lahko pomagam priklicati z glasbo in zvokom.”

Sedeča figura / 2018 / terakota / 35 x 25 x 36 cm

www.timzibrat.com

/////

Boštjan Novak o kiparstvu

Zgodovina kiparstva
skozi oči slovenskega
akademskega kiparja
Kiparstvo se rodi s človekom in izhaja iz osnovnega navdušenja, da lahko
človek fizično vpliva na oblikovanje
materialov. Dolgo so bili predmet rokovanja glina, kamen, les in kovina. Človek
gnete, modelira mehke materiale, vliva
tekoče snovi ter kleše v trde površine.
Potem opazuje, kar je naredil. Razmišlja in spreminja. To je stalnica že iz pradavnine. Vedno je poskušal dajati materialom človeško vsebino. Zgodovina
kiparstva je zato bogata zbirka misli,
doživetij ter spretnosti različnih civilizacij. Hkrati je povezana z vsemi njihovimi pojmovnimi svetovi. Če pomislimo
na Stari Egipt, nam njegovo kiparstvo,

arhitektura, uporabni predmeti, religija in
državna organizacija delujejo kot celota.
Kot pojav ima prostorsko oblikovanje
sicer značaj rokodelstva, a hkrati nastopa v vlogi znaka za nekaj drugega. Nekaj predstavlja. Vendar njegova vrednost
nikoli ni povzeta v pomenu. Vedno na
vsebino vplivajo otipne lastnosti materiala in prostorska zgradba, ki daje močan
doživljajski naboj temu, kar označuje,
tako kot živa govorica ali gledališka igra
obogati pomen besede.
Poudarki v pozornosti se od dobe
do dobe razlikujejo. Na starodavnem
Bližnjem vzhodu, kjer so nastale prve
politične skupnosti, in kjer je imelo kiparstvo vlogo izkazovanja moči družbe,
so kipi izdelani iz trdega kamna in monumentalni. Predstavljajo mitološka bitja.

Klasična Grčija, bolj usmerjena na človeka, naredi razvojni lok od posvečanja
geometriji preko tektonike telesa, kontraposta in iskanja prave mere do iskanja dramatičnega izraza v helenizmu. V
rimski dobi je na primer cvetelo arhitekturno kiparstvo, portreti javnih oseb
in vse vrste pripovednih reliefov, ki so
obeleževali vojaško-politične dogodke.
Gradijo se slavoloki, klešejo se celopostavne kamnite figure, postavljene na
zgradbe. V srednjem veku je poudarek
prešel na verska čustva in geometrijo,
v renesansi pa na perspektivo in mehaniko zunanjih pojavov. Zato tedaj v
kiparstvu izraz temelji na mehaniki telesa. V baroku se nadalje pozornost prenese na gibanje figur ter scenske učinke
in tako naprej do modernizma, ki spet
uveljavlja zgradbo predmeta in nove
materiale. Vsaka doba sebe dojema kot
vrhunsko sintezo vseh prejšnjih, a je to
bolj ali manj iluzija. Veliko znanja začasno utone v pozabo in dostikrat gre pri
razvoju zgolj za nihanje v zapostavljeno
smer.
V mejah možnosti in dostopnosti orodja
vsaka doba išče odnos do materiala, ki
oživlja domišljijo in predstavlja vrednost.
V vseh obdobjih je bil umetniški izdelek
tudi statusni simbol, znak skupine ljudi, ki deli podobne vrednote in doživlja podobno. Zato so bila vedno važna
merila kvalitete in odličnosti. V renesansi se je razvilo tudi pravo tekmovanje
med umetniki. Prav ta merila kvalitete
in lepote sčasoma postanejo politična
vprašanja in vzroki za trenja. Ko nastajajo nove družbene podskupine, ki pridobivajo na moči, se slej ko prej začnejo
boriti za svoj umetniški izraz, ki ne more
biti enak staremu. Ne glede na spremenljiva merila, pa nam dober kip vedno posreduje informacijo o doživljanju v
nekem obdobju. Predmeti navadno povedo celo več, kot so hoteli povedati nji-

hovi izdelovalci. Po daljšem časovnem
obdobju se pokažejo sorodnosti med
sprtimi skupinami. Prav zaradi estetske
dimenzije, ki je v dobri meri intuitivna,
kipi nimajo enoznačnega pomena. To
daje čar tako starim kot novim izdelkom,
poleg tega so za nas zanimive napake,
ki vedno navajajo k razmisleku. Sprašujemo se, zakaj so bili nekoč obsedeni
s prav določenim oblikovanjem. Zakaj
so si na primer vsi leseni srednjeveški kipi na nek način podobni? Zakaj so
si postavili taka in ne drugačna merila
kvalitete?
Zgodovina kiparstva je stalno iskanje presenetljivih povezav, sovpadanj in
podobnosti. V tek so jo poganjali mojstri,
ki jih ni bilo strah ‘napak’. Navdih črpa iz
vseh področij življenja. Kip izraža razne
vidike našega bivanja in jih v smiselnih
razmerjih spaja v zaključeno enoto, ki
je likovno delo. Kiparstvo odseva želje, napore in tudi zablode generacij. V
širšem smislu tudi usmerja in kultivira
način opazovanja, ki se sicer uporablja v praktičnem življenju. Zaradi tega
se zgodovinski stili ne ponavljajo. Nič,
kar motivira mišljenje, tudi ni zastarelo.
Samoumevnosti našega znanja se ne
zavedamo, a prav to nas najbolj določa.
Nas in naše izdelke. Šele iz časovne
razdalje bodo jasne naše posebnosti.
Prihod novih materialov je v prejšnjem stoletju dobro prevetril pojem kiparstva. Kljub temu se temeljno znanje
kompozicije ohranja. Perspektiva iz renesanse živi naprej v računalniško simuliranih prostorih.

voj je abstrakcija, ki nima vrednosti, če
briše preteklost in ni udejanjen. Na srečo
veliko kiparskega znanja iz preteklosti
preživi kot sestavni del drugih področij,
kot sta danes recimo industrijsko oblikovanje in arhitektura. V današnji razpršeni
družbi imajo veliko kulturno vlogo tudi
izobraženi privatni zbiratelji, ki naredijo
prvi izbor med ogromno kiparsko produkcijo in, ki bodo v svojih zbirkah prenesli dosežke prihodnjim rodovom. Ti
jih bodo znova ocenili in se postavili z
njimi v dialog. Iskali bodo nove načine
oblikovanja, ki bodo pritegnili domišljijo.
Tu se je kiparstvo začelo in se tudi vedno konča.
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Ste vedeli, da danes
samo v času od zajtrka
do kosila naši možgani
“skonzumirajo” toliko
vizualnih podob, kot
včasih v 60-ih letih
človekovega življenja?

info@runa-art.com
www.runa-art.com

Intervju iraškega
umetnika, ki živi in
ustvarja v Sloveniji
Razzak Jubayer je v Sloveniji živeči
umetnik, ki izvira iz Iraka. Rodil se je
na jugu, v mestu Alfjer in svoje otroštvo preživljal kot del skromne nomadske
družine, v tesnem stiku z naravo in obkrožen z ljubeznijo matere samohranilke ter svojih sorojencev. Že od ranega otroštva je bil v stiku z umetnostjo,
poezijo in izražanjem. Postal je izjemen
umetnik, s katerim Institute AAMI vedno
soustvarja dobre zgodbe, zato se nam je
zdel več kot vreden predstavitve v časopisu AAMI Times. Razzak je odgovoril
na nekaj naših vprašanj o njegovi umetnosti in izkušnjah.
Zakaj umetnost?
Vsak kovanec ima dve strani. Ne eni
strani je številka, ki zame predstavlja
politiko in vero, slika na drugi strani pa
predstavlja umetnost. Umetnost je meditativni jezik moje duše, ki se izraža in
obarva z barvami na paleti. Je moja pot
do Boga. Čast in večnost. V umetnosti
vidim rešitev za človeško trpljenje. Ljudje hodijo po temnih predorih. Umetnost
je luč, takrat ko se sprostiš in pustiš čisti
podzavesti, da oblikuje tvoje ideje.

Kaj je vaša najbolj nora izkušnja?
11.11.16 so me zaprli. Drugo jutro sem
se zbudil v zaporu z begunci iz Afganistana, Pakistana in od drugod. To je bila
moja najtežja preizkušnja. Po drugi strani je zgradila ter obnovila stare mostove,
med mano in prijatelji. Magična izkušnja, z elementi ponižanja in veličastnosti
hkrati.
Trg umetnin v Sloveniji in tujini?
Slovenija je majhna dežela, temu sledi
da ima tudi majhen trg. Med tujci čutim spoštovanje slovenskih umetnikov.
Zaradi civilizacijskega razvoja ima tukaj
umetnost veliko prostora, veliko praznih
zidov. Ustvarjati tukaj je užitek, zelo dobrodošlo pa je, če se občasno odprem
tudi tujemu trgu. Spodbujam projekte, ki
povezujejo umetnike iz različnih držav.
Tudi sam večkrat na leto organiziram
razstave tujih umetnikov v Sloveniji.
Pomembno pa je tudi, da se umetnina in
njen občudovalec zagledata, torej da se
tudi umetnik in kupec povežeta s skupnim interesom.
Irak je v vaši krvi. Kakšen je “ART”
svet Iraka?
Irak ima več likovnih akademij in srednjih oblikovnih šol, priznani umetniki pa
se večkrat izselijo iz države zaradi raz-

Zakaj Slovenija?
Slovenija je zame zelena umetniška
oaza. Tukaj sem spoznal veliko sorodnih duš. Danes sem povezan z velikim
številom umetniških slovenskih družin.
Slovenija predstavlja mojo preobrazbo.
Umetnost, duhovnost, new age, vegetarijanstvo... Kot sufist sledim vsemu kar
je dobro in lepo. Piran, v katerem prebivam, sem izbral kot magično točko. Je
kot postaja za mojo ezoterično komunikacijo.

noraznih režimov. Tamkajšnja verska
situacija je trda in groba, umetniki skrivajo svoje ideje pod tančico abstrakcij
in modernizma. Ena izmed najbolj uporabljenih tehnik je akvarel.
Kaj vam pomeni platno?
Platno je oder, kjer plešejo čopiči, na
odru pa je tudi močen reflektor. Ko “zaigram”, pustim moji podzavesti, da režira
nevidno zgodbo. Sledim impulzom, barvam, mislim... Kmalu se začnejo zbujati figure, arhetipi in značaji. Tem zgodbam sledim. Dekoriram njihovo podobo.
Slikanje me popelje v meditacijo, v
stanje duha, kjer dosežem stik z ezoteričnim., čisti um, katarzo... Na platno
poskušam prenesti svoje sanje. Razzak
nam je zaupal, da je v svoji karieri zelo
ponosen na udeležbo v skupnem mednarodnem projektu z italijanskim umetnostnim zgodovinarjem Pinom Bonanno
“Passaggio a Nord-Est” (Potovanje na
severovzhod) - zaključna razstava šestnajstih umetnikov je bila v mestu Greccio
v Italiji. Rad izpostavi tudi projekte kot je
mednarodna razstava keramike “Svileni
most” v Piranu ter samostojne avtorske
razstave, katere so požele veliko dobrih
kritik in odličen odziv javnosti (“Mojzesova umetnost”, “Zemljin sin I” ter “Zemljin
sin II”). Umetnik že dolgo živi v Piranu,
kjer obratuje tudi njegova galerija Runa.
Poleg slikanja, se izraža tudi skozi eksperimentalno fotografijo, katera ga navdihuje in mu omogoča izražanje lastne
poetetike v drugem vizualnem mediju.
Živi po načelih sufizma in optimistično
ubira svojo pot v svet.
AAMI ekipa mu zaželimo vse najboljše
tudi v prihodnje in upamo, da nas bo še
dolgo navduševal s svojo kreativnostjo.

Boštjan Novak, akademski kipar

Danes smo vajeni hitrega razvoja in se
včerajšnje novosti hitro naveličamo.
Iščemo drugačne motivacije in nove
načine uporabe materialov. Ne smemo
pozabiti le, da se današnji kipar rodi neuk
in, da njegovo telo zahteva bistvene kulturne izkušnje pretekle umetnosti. Raz-
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///// Stanje fotografije v Sloveniji

Fotografija / Igor Mali

Milena Šimunič, slikarka in pesnica
FB / Simunic Milena / milena.simunic@gmail.com

Razzak Jubayer /////

Nadstandardno opremljen foto studio, moderni prostori za najem – bela dvorana, sejna soba, organizacija
vrhunskih dogodkov... V Ljubljani, poleg glavne železniške postaje.
Stoječa figura / 2018 / bron / 55 x 18 x 15 cm

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija / www.zelezna.si / info@zelezna.si

Fotografija / Urška Košir / Love Me

Slike so slogovno različne in nastajajo v različnih tehnikah, predvsem v olju na platno. Želi, da so
njene slike odprti organizmi, ki se izražajo v učinku brezkrajnosti in s podporo ekspresivne moči barv
navidezno potujejo preko svojih okvirov s podporo vizije prihodnosti.

/// Milena Šimunič

V poeziji in slikarstvu vidi možnost in priložnost za izražanje svojega najbolj osebnega izražanja. Svoj
osebni odnos vnaša do vizualne stvaritve videnega. Interpretativna pot jo vodi iz realizma v abstrakcijo. V njenem opusu ima klasični motivni repertoar pomembno vlogo, slikarska abstraktna faza je
tista, ki jo osvobaja.

Magazine«, revijo, ki se osredotoča na
alternativno sodobno umetnost v povezavi s klasičnimi žanri in je v zadnjih letih
celo presegla doseg ustaljenih konkurentov, kot so zgoraj omenjeni »ARTNews«,
»Art in America« in »Artforum«. Še vedno
izhaja v tiskani obliki, čeravno presega
več kot milijon sledilcev na Instagramu.
Poleg samega tržišča pri nas vrednost
tiskane besede vse bolj prepoznavajo tudi uradne inštitucije, kot je Odbor
za kulturo Državnega zbora Republike
Slovenije. Tam ugotavljajo nujnost objavljanja predvsem kritike umetniških
del in se nagibajo k ustanovitvi medija
za objavo kritik ter za sledenje razvoja
najrazličnejših vej umetnosti. Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, tako denimo meni, da bi tak
projekt predstavljal “duhovno in intelektualno dediščino” slovenske umetnosti.
Violeta Tomič, predsednica odbora, pa
je prepričana, da je takšen medij nujen,
ker: “... pomemben del umetniške produkcije ostaja brez odziva, ovrednotenja
in brez zgodovine”.

Ste vedeli, da na socialna omrežja uporabniki vsakodnevno naložijo na milijone
in milijone fotografij? Samo na Instagramu se objavi preko 80 milijonov fotografij, na FB preko 350 milijonov. Živimo v času, ko nas fotografije obkrožajo
na vsakem koraku. Naslovnice in plakati
iz katerih se smehljajo simpatični obrazi,
na cestah nas nagovarjajo podobe v obliki oglasov, muzeje in stanovanja krasijo
umetniška dela z neštetimi različnimi
podobami. Fotografija je danes vseprisotna v naših življenjih, je odraz realnosti, hkrati pa ima tudi neposreden vpliv
na naš vsakdan. Gre za medij, ki je vzporedno s tehnološkim razvojem popolnoma prevzel svet. Hkrati pa gre tudi za
medij, ki v umetniških krogih le počasi
pridobiva na veljavi in ugledu.
Zgodovina / Od nastanka prve fotografije minevata že skoraj dve stoletji.
Bilo je daljnega leta 1826 v Franciji, ko
je francoski izumitelj Joseph Nicéphore
Niépce ustvaril prvo podobo s pomočjo
kamere. Nekaj let kasneje, leta 1838, je
Louis Daguerre s pomočjo 10-minutne
osvetlitve na fotografijo ujel prvi avtoportret. Leta 1839 je ameriški fotograf Robert Cornelius naredil prvi avtoportret in
hkrati prvi ‘selfie’.
V Sloveniji se za foto začetnika šteje
Janez Puhar, duhovnik iz Kranja, ki je
bil prvi slovenski fotograf in izumitelj.
Z izumom fotografije na steklo je leta
1842 slovensko inovativnost zapisal na
svetovni zemljevid razvoja fotografske
umetnosti. Bil je vsestranski intelektualec in človek, ki se je, poleg svojega
poklica ukvarjal z eksperimentiranjem
na različnih naravoslovnih in umetniških področjih, kot so fizika, kemija,
astronomija, glasba, poezija in likovna
umetnost, najbolj pa se je navdušil nad
fotografijo.
Fotografija kot umetnost v Sloveniji
Raba fotografije v umetniške namene se
začne pojavljati že zgodaj. Na področju
vizualnih umetnosti se ločita dve funkciji fotografije: prva je njena primarna
funkcija, ko fotografija prevzame zgolj
vlogo odseva in preslikave stvarnosti, z
morebitnimi minimalnimi modifikacijami
in manipulacijami, pri drugi pa se z različnimi postopki in tehnikami fotografijo
spremeni in dvigne iz primarnega fotografskega jezika ter namesto preslikane resničnosti prikazuje drugačen,
na novo ustvarjen subjekt in objekt.
Eden izmed prvih slikarjev, ki so fotografijo uporabili kot osnutek za sliko,
je bil Jožef Petkovšek (1861–1898).
Fotografijo je kot samostojen medij
uporabljal tudi impresionist Rihard Jakopič (1869–1943), še bolj pa se je je
posluževal Božidar Jakac (1899–1989).
Najbolj nazorno je bila fotografija kot
orodje uporabljena v fotorealizmu ob
koncu 60-ih let, ko so umetniki na platnih z različnimi slikarskimi in grafičnimi
tehnikami ustvarjali podobe, ki so sledile
fotografskemu posnetku. Spet drugačno vlogo pa je odigrala fotografija v konceptualni umetnosti v 70-ih letih.
Najstarejša javna zbirka fotografij Slovenije se nahaja v Kabinetu slovenske
fotografije v Gorenjskem Muzeju v Kranju. Ta je bil ustanovljen leta 1970, na
pobudo in željo fotografov iz foto kluba
Kranj, da bi v rojstnem mestu Janeza
Puharja imeli stalno zbirko del slovenske
fotografije.
Za umestitev fotografije kot enakovredne
ostalim umetnostnim zvrstem, ima največ zaslug Fotoklub Maribor (predvsem
angažma fotografa Zmaga Jeraja). Leta
1971 se je v njem oblikovala skupina
petnajstih avtorjev, ki so se predstavili
na razstavi „Fotografija mariborskega
kroga“ v mariborskem salonu Rotovž.
Leta 1979 je fotografija vključena v
veliko pregledno razstavo v Moderni
galeriji v Ljubljani. V 80-ih letih se prebije v učne programe, kar potrdi in utrdi
njeno veljavo v sodobni umetnosti. Leta
1983 je na Akademiji za likovno umetnost uveden predmet fotografija. Leta
1984 se na Filozofski fakulteti začnejo
predavanja iz zgodovine fotografije. V
1989 oddelek za likovno pedagogiko v
Mariboru uvede predmet fotografija.
V tem času se je zgodila tudi prva večja in
še do danes največja razstava v zgodovini slovenske fotografije - razstava 150
let fotografije na Slovenskem v Mestni
galeriji v Ljubljani, katere soorganizator
je bil Arhitekturni muzej Ljubljana. Razstava je potekala v treh delih, leta 1989
in 1990. Avtor prvega dela je bil Mirko
Kambič, drugega Stane Bernik, tretjega
pa Brane Kovič.
Stanje danes / Sodobna umetniška fotografija v Sloveniji je avtorsko močna,
raznolika, inovativna, a kot umetniška
zvrst še vedno potisnjena na obrobje.

„Področje fotografije je slaba gradnja na potresno ogroženem območju“
pravi profesor fotografije na Akademiji za likovno umetnost, Peter Koštrun.
Čeprav je stanje še daleč od idealnega, se dogajajo spremembe in premiki
na boljše. Še danes nimamo matičnega
muzeja, specializiranega za fotografijo. Slovensko foto gradivo, ki je nastalo od Puharja dalje, je razdeljeno med
Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Narodno in
Moderno galerijo, Muzej za arhitekturo
in oblikovanje, Kabinet slovenske fotografije pri Gorenjskem muzeju, Umetnostno galerijo Maribor… Za fotografske dosežke ni podeljenih Prešernovih
nagrad in zvrst fotografije ni umeščena
v razrede za umetnosti SAZU.
Pomemben premik je pomenilo izoblikovanje foto programa Male galerije Cankarjevega doma in vzpostavitev Centra
Photon in pridružitev mreži Evropskega
meseca fotografije. Fotografija je medtem našla svoj prostor v stalni zbirki
Moderne galerije, ne pa tudi v Narodni galeriji. Se je pa ravno pred kratkim, med 9. januarjem in 17. marcem v
Muzeju sodobne umetnosti Metelkova
odvila pomembna razstava sodobne
umetniške fotografije z naslovom Nezanesljiva okolja: 17 primerov sodobne
fotografije v Sloveniji. Pogovor z Barbaro Čeferin iz galerije Fotografija, najuspešnejše zasebne slovenske foto galerije.
Kakšno je trenutno stanje na področju umetniške fotografije v Sloveniji?
Po eni strani je dogajanje v zadnjih letih še posebej živahno, fotografske
razstave so prodrle tudi v sicer strogo
slikarska razstavišča, imamo močno
mlado generacijo ustvarjalcev, produkcija fotoknjig, izdanih v samozaložbah je kar pestra, po drugi strani pa
če pogledamo globlje, je večino tega
dogajanja odvisnega od samoiniciative
posameznikov in določenih skupin. Ni
sistemskega razvoja področja. Starejša
generacija fotografov se sprašuje kdo
bo skrbel za njihovo zapuščino, ko njih
več ne bo, saj nimamo ustanove, ki bi
sistematično zbirala, hranila in celostno
razstavljala fotografijo. Nekaj zbirk obstaja, a to ni dovolj. Mlada generacija pa
predolgo čaka na pregledne razstave,
ki bi njihovo delo postavile v kontekst
časa, v katerem živijo.

Kdo so, po vašem
mnenju, najpomembnejši predstavniki
fotografije v Sloveniji
trenutno?
Tudi to je kar široko
vprašanje, pa se bom
omejila samo na umetnike, ki jih zastopamo.
Pred kratkim se je zaprla odlična retrospektiva
Stojana Kerblerja v
Moderni galeriji, za katero si nedvomno zasluži
Prešernovo nagrado za
življenjsko delo.
Pomemben je Boris
Gaberščik, prejemnik
nagrade Prešernovega
sklada za lansko leto,
ki ravnokar razstavlja
svoja najnovejša dela
v Bežigrajski galeriji,
Tihomir Pinter s starimi
in novimi fotografijami
Ljubljane, ki so na ogled
v galeriji Kresija, malo
mlajša generacija pa
z Urošem Abramom,
Janetom Štravsem,
Tanjo Lažetić in ostalimi
odličnimi umetniki, ki so
sodelovali na razstavi
Nezanesljiva okolja v
MSUM.
Kakšne so želje in
obeti za prihodnost?
Da se zadeve ne bi
dogajale le znotraj
določenih krogov in z
vedno istimi akterji. Da
bi delovali bolj povezovalno in v spoštovanju do dela drugega.
Da bi cenili kar imamo,
z zavedanjem, da ni
samo po sebi umevno in zastonj. Da bi se
malo bolj sprostili, se
česa novega pustili
naučiti in uživali v umetnosti, pa bo vse lažje.
www.urshika.com
V sodelovanju z AAMI
Pripravila: Urška Košir,
Mides design, za Studio
Železna

Kje so največji izzivi, v primerjavi z
drugimi trgi?
Ne vem, če bi to imenovala izziv, a mislim, da je z osveščanjem o umetnosti potrebno začeti že v vrtcu oziroma osnovni
šoli. Če tam zaseješ ljubezen do umetnosti, jo zlepa ne more nihče odgnati.
Sicer pa je problem tega prostora, ki
se ne tiče samo fotografske umetnosti, ampak tudi siceršnjega likovnega
trga. Umetnikova naloga je, da ustvarja,
galeristova pa, da po najboljših močeh
zastopa umetnikove interese. Čeprav je
kupec zadnji v tej vrsti, od katerega se
pričakuje, da spoštuje pravila trga, sta
ravno umetnik in galerist tista, ki kupca
v to prisilita in zaradi katerih trg lahko
deluje. Če se igra pod mizo, nič ne deluje. Pljunek v lastno skledo je razmišljanje, „saj bom šel namesto v galerijo do
umetnika in bom kupil ceneje“.
Kje so naše prednosti? Da smo ustvarjalno zelo močni, vedno bili in smo
tudi sedaj.
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///// Joe Meixner / Pianist, čigar glasba zdravi
»Glasba zdravi.« Drzna trditev, ki pa jo je
svetovno znani pianist
Joe Meixner med redkimi uspel dokazati in
še več – celo ustvariti
lastno glasbeno terapijo, avtorske »spalne
koncerte« in posneti več CD-jev s svojo
zdravilno glasbo.

Glasba kot zdravilo /
Meixner se je pred leti začel soočati s številnimi zdravstvenimi težavami,
med katerimi je prevladoval povišan
krvni pritisk. Takrat je začel pospešeno preučevati blagodejni učinek glasbe na njegovo telo oz. zdravje in
produkt njegovih ugotovitev je „piano medicine®“. Že samo poslušanje
glasbe spodbudi določene sprožilce
psihofizičnih procesov v človeku. Skoncentrirano poslušanje glasbene prezentacije (posnete ali v živo) na človeka
vpliva v treh ravneh:
- fiziološka raven: kot zvok, glasba trenira funkcijo sluha, spušča mišične reflekse in spodbuja procese gibanja,

V današnjem času, ko je vedno več
stresa in bolezni, povezanih z le-tem
ter hitrim načinom življenja, se na trgu
pojavlja mnogo tradicionalnih in alternativnih metod zdravljenja in sproščanja.
Meixnerjeva terapija govori sama zase
– glasbenik je namreč metodo preizkusil
najprej na sebi in šele zatem dobil idejo,
da s pomočjo glasbe lahko pomaga tudi
drugim ljudem. Njegovo zgodbo vam
predstavljamo v nadaljevanju.

Kar dela to obliko zdravljenja posebno
je to, da je glasba v trajanju ene prijetne
ure zložena in posneta v skladu z znanstveno uveljavljenimi zakoni in sicer s
konstantnim osnovnim ritmom 60-ih
udarcev na minuto (enako kot naravni ritem bitja srca). Nežne melodije in
harmonični akordi, ki se vedno znova
vračajo, se vrtijo v počasnem tempu.
Glasba je zložena z nevtralnimi zvočnimi
vzorci, ki ne vzbujajo neželenih asociacij
in je zasnovana na način, da jo z užitkom poslušamo vedno znova (ni melodij
»na prvo žogo«, ki se jih potem v glavi
ne moremo več znebiti).

- emocionalna raven: kot simbol, glasba lahko aktivira čustva in budi spomine
na preteklost, ki so navadno pozitivno
obarvane izkušnje,
- mentalna raven: glasba trenira spomin
in spodbuja kognitivne procese, ki
povzročajo dinamiko med napetostjo in
sproščenostjo, ki temelji na medsebojnem odnosu tonov.

Rojen pianist /

Znano je, da glasba povečuje naš
občutek lagodja in obenem v nas
sprošča fizične odzive (npr. »kurja polt«),
ki jih lahko izmerimo tako na koži, kot
tudi v možganih. Vsi ti odzivi se lahko
uporabijo za zmanjšanje stresa in tudi
kot spremljajoča terapija za mnoga obolenja, kot so na primer Parkinsonova
bolezen ali napadi bolečine. Kot zdravilo se lahko patentirana terapija „piano
medicine®“ uporablja kot oblika glasbenega zdravila oz. »musication« (angl.
musical medication), pri katerem upoštevamo indikacije in kontraindikacije. Za maksimalen učinek terapije, Joe
Meixner priporoča poslušanje njegovih
CD-jev ter branje knjige »Musik Medicine«.

Avstrijski klavirist Joe Meixner se je rodil
leta 1957 v Sisku na Hrvaškem (takrat
Jugoslavija). Njegov oče, velik ljubitelj
glasbe in tudi sam glasbenik, mu je že
od malih nog vcepil ljubezen do glasbe.
Tako je Meixner začel igrati klavir s svojimi rosnimi sedmimi leti, pri dvanajstih
je začel že skladati svoje prve skladbe in
nastopati na prvih koncertih. Večja prelomnica se je zgodila pri njegovih petnajstih letih, ko je dobil svoj prvi angažma
kot pianist. Že na začetku svoje bogate
kariere je sodeloval s številnimi velikimi
imeni glasbenega sveta, kot so na primer Arsen Dedić, Dado Topić, Zdenka
Kovačiček, Radojka Šverko in drugi.
Ko je zaključil glasbeno šolo Vatroslava
Lisinskega v Zagrebu, se je preselil na
Dunaj, kjer je nadaljeval s svojim razvojem kot profesionalni pianist, skladatelj in
glasbeni producent. Pri svojih tridesetih
letih se je odločil za veliko spremembo
in se preselil v Los Angeles, prestolnico
»šovbiznisa«, kjer je pilil svoje sposobnosti kot glasbenik v klubih in glasbenih
studiih. Tam je igral za ameriško super
zvezdo Trinija Lopeza, na odru nastopal ob boku Kevina Costnerja, Larryja
Flinta in Ursule Andress ter skladal za

povezana s stresom oz. napetostjo (npr.
čakalnic, letalo). Terapija se lahko uporablja preventivno ali pa v kombinaciji z
drugimi oblikami terapije.

Disney Channel in Fox Channel. Postal
je vrhunski mednarodni »performer«. Po
šestih letih se je Meixner leta 2000 vrnil
na Dunaj, kjer je nadaljeval s svojim glasbenim udejstvovanjem. Osnoval je soul
bend »Soul What« ter istočasno nastopal kot solo pianist. V avstrijski prestolnici je svojo kariero obogatil z mnogimi
performansi, med drugim kot koncertni
pianist ORF Radio kulturne hiše (»Live
in RKH«) in pianist znanega proizvajalca
klavirjev »Bösendorfer«, kjer je promoviral največji koncertni klavir Imperial.

Med njegovimi bolj odmevnimi nastopi
je dogodek proti AIDS-u »Life Ball«, kjer
je na Dunaju nastopal ob boku Eltona
Johna in Lise Stansfield, poleg tega pa
je imel koncert tudi v legendarnem dunajskem »Musikvereinu«.
Glasba je njegovo življenje in zaradi svoje želje po nenehnem kreiranju in rasti,
se je v njegovem življenju pojavil nov
aspekt glasbenega ustvarjanja – začel je
z znanstvenim preučevanjem glasbe in
snovanjem zdravilne glasbe.

„Piano medicine®“ kot terapija dokazano regulira krvni pritisk, ritem dihanja in
utripa, krepi imunski sistem in sprošča
telo in duha. Tovrstna metoda je uspešna pri zdravljenju motenj spanca,
nervoze in izgorelosti, stresa in strahu,
bolečine ter visokega krvnega pritiska.
Terapije se lahko izvajajo v privatnem
okolju, rehabilitacijskih centrih, terapevtskih centrih, domovih za ostarele,
bolnišnicah ter spa in wellness centrih.
Uporaba „piano medicine®“ je efektivna tudi v vseh situacijah in okoljih, ki so

je pa poteka v zelo zatemnjenem
prostoru. Poslušalci dosežejo različna stanja zavesti od alfa stanja (lahko sproščanje), theta stanja
(globoko sproščanje) vse do delta
stanja (globok spanec). Različni
dejavniki vplivajo na individualno
doživljanje stanja zavesti, tako da
nekateri udeleženci med koncertom padejo v globok spanec, drugi
pa so v stanju sproščanja.
Joe Meixner je inovator, raziskovalec in umetnik, ki si je drznil stopiti izven okvirjev in raziskati precej neznano področje zdravljenja
s pomočjo glasbe. Iz začetnega
vzgiba pomagati sebi, se je razvila glasbena terapija, ki pomaga
številnim ljudem, bodisi kot preventivni ukrep ali kot dopolnitvena
terapija pri zdravljenju. Meixner je
tip človeka, ki živi za to, da ustvarja
in za to, da so rezultati njegovega
dela vidni ter jih lahko uporabljamo
v praksi. Obisk njegovega »spalnega koncerta« in že samo poslušanje njegove terapevtske glasbe je
svojevrstna in predvsem pomirjujoča izkušnja, kar je v današnjem
hektičnem svetu vsekakor dobrodošlo.
Gonilna sila napredka in razvoja
so vedno bili in vedno bodo inovativni ljudje s svojim intelektualnim
potencialom in za Meixnerja prav
gotovo lahko rečemo, da je eden
izmed umetnikov, ki krojijo in oblikujejo sam vrh umetniških prebojev in izražanja.
www.pianomedicine.com

obdobju pod naslovom Gallusov Oder
izbranih – Gallus Stage.

Zgodba današnje Ustanove Gallus sega
v leto 1987, ko je kulturni manager Tomaž
Bole zasnoval Projekt Gallus v duhu renesanse zavesti. Sedem E-jev povezuje
različna področja umetnosti z osnovnim
poudarkom na klasični glasbi s programi, ki so E-kskluzivni, E-kstravagantni in E-ksotični, z navdihom E-zoterike,
s posredovanjem in zastopanjem umetniške E-lite, s čuti, predanimi umetniški
E-stetiki in poslovni E-tiki.

Zavestno poslušanje klasične glasbe je kontemplacija in meditacija. V
poslušalcu vzgiba subtilne vibracije, ki
delujoč iz notranjosti navzven osrečujejo poslušalca, ga napolnijo s pozitivno
energijo, da jo prenaša na svoje okolje,
vzbuja čut za empatijo, sodelovanje,
medsebojno pomoč, dobrodelnost, veselje do dela in ustvarjanja, do življenja
nasploh. Čas, ki ga človek vloži v zavestno poslušanje klasične glasbe, se
povrne v najrazličnejših učinkovitih oblikah. Njemu samemu, kot tudi okolju, v
katerem živi in deluje. Posledično pa je
to tudi droben prispevek – kamenček v
mozaiku prijaznega sveta naše prihodnosti.

Meixner je v svojem raziskovanju glasbe šel še korak dlje, saj je poleg svoje
glasbene terapije patentiral tudi »spalne
koncerte« z zaščitenim imenom „Altheda®“. Gre za edinstveno doživetje, kjer
udeleženci uživajo v ležečem položaju
in poslušajo glasbo v nežnem pianissimu, s pomočjo katere človek doseže
skladnost s samim seboj. Pri poslušanju glasbe na „Altheda®“ koncertih se
udeleženec popolnoma prepusti zgolj
tihemu zvoku klavirja, celotno dogajan-

Ideja o širjenju namena in poslanstva
fundacije za mlade nadarjene glasbenike je vzniknila v prelomnem letu 1991.
Tako je nastala prva donatorska akcija
za sredstva za njihov študij. Od takrat
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Veliko je poklicanih, a malo izbranih.
Po nekaterih podatkih letno študira na
uglednih glasbenih akademijah po svetu
med 70 in 100 mladih glasbenikov – instrumentalistov, pevcev in skladateljev
iz Slovenije. Med njimi pa je zagotovo
nekaj takih, ki bodo postali slovenski
glasbeni in kulturni ambasadorji.
Naložbe v Gallusove varovance so se
pogosto dobro obrestovale:
Klarinetist Mate Bekavac sodi med na-

V treh desetletjih je bilo različne manjše
ali večje podpore deležnih okoli dvesto
glasbenih talentov. Skoraj vsako leto je v
Ljubljani izveden tudi koncert Gallusovih
varovancev z mednarodno uveljavljenimi glasbeniki in orkestrom, v zadnjem

Dorotea Senica je trenutno najuspešnejša aktualna Gallusova varovanka.
Pri petnajstih letih je bila sprejeta na redni študij koncertne smeri flavta na Univerzi Mozarteum v Salzburgu pri enem
najbolj priznanih in iskanih flavtistov
na svetu prof. Michaelu Koflerju. Nastopila je na mnogih mednarodnih tek-

Če k temu dodamo še skrb za trajnostni razvoj območja in družbeno
odgovorno vlogo, s katero družba
posega na mnoga področja človekovega ustvarjanja in udejstvovanja, lahko z gotovostjo zapišemo, da
družba BTC prva pri nas in v Evropi
postavlja temelje nove, ljudem prijazne družbe – Družbe 5.0.

1975–1989
Zahteve
uporabnikov
skladiščnih
storitev, razvoj železnice, avtomobilskega transporta, težke mehanizacije in
kontejnerskega prometa so povzročili,
da so Javna skladišča v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja prerastla
svojo osnovno nalogo in se leta 1975
kot največji blagovno-transportni center
v nekdanji Jugoslaviji iz Javnih skladišč
preimenovala v Blagovno Transportni
Center Ljubljana (BTC). V tem času je
družba BTC zgradila dva regijska centra,
v Murski Soboti na območju med Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Slovenijo ter
v Novem mestu.
V skladu z novimi nalogami se je širilo
tudi območje BTC-ja in leta 1980 obsegalo že 45 hektarjev površine in 230.000
m2 skladiščnih površin. V naslednjem
desetletju se je z odkupom novih zemljišč gradnja nadaljevala tudi na območje

BTC d.d.

nekdanjega letališča, na katero danes
spominja le še ime ulice – Letališka.

1990–2010
Leto 1990 je bilo za Blagovno Transportni Center prelomno, saj se je njegovo
vodstvo odločilo, da s preobrazbo ekonomskega sistema starim skladiščnim
prostorom nameni novo vsebino. Leta
1991 je svoja vrata odprla prva trgovina in nakazala pot prestrukturiranju in
obnovi skladiščnih površin. Z imenovanjem Jožeta Mermala za predsednika
uprave družbe BTC leta 1993 je podjetje prerastlo iz logista v sodobnega in

V letu 2017 smo aktivno sodelovali pri
nastajanju nove Strategije trajnostne
rasti slovenskega turizma 2017–2021.
Naš BTC City Ljubljana je privlačna destinacija za nakupovalni turizem, v njegovem celovitem ponudbenem spletu pa
smo letos večji poudarek namenili še
kulturnim vsebinam. S tem se uveljavlja
kot turistično mesto s pridihom kulture.

movanjih v Evropi in Aziji ter dosegla
več zmag z najvišjo možno oceno. Kot
solistka je nastopala z orkestroma Slovenske filharmonije in RTV Slovenija ter
skupaj s svojim profesorjem Koflerjem
z Mendelssohn Chamber Orchestra iz
Madžarske. Imela je več celovečernih
recitalov po Sloveniji. Sodeluje kot solo-flavtistka
simfoničnega
orkestra
Univerze Mozarteum. Spomladi leta
2018 je igrala v simfoničnem orkestru
Münchenski Filharmoniki pod vodstvom
dirigenta Kenta Nagana. Dorotea je prejemnica Zoisove štipendije in je Mladi up
Zavarovalnice Triglav za leto 2016/17.
info@ustanova-gallus.si
www.gallus-zavod.si

Pomen turizma za slovensko gospodarstvo se stalno povečuje, saj ta
postaja čedalje bolj perspektivna gospodarska dejavnost pri nas, ugotavlja
Statistični urad Republike Slovenije v letošnji brošuri z naslovom Povsod je lepo
... Turisti in turizem v številkah. Ljudje
se odpravljajo na zasebna ali poslovna
potovanja, pomembno vlogo v turizmu
kot gospodarski dejavnosti pa imajo
tudi enodnevni zasebni izleti in poslovne
poti. Podatki za leto 2016 kažejo, da je
bilo samo v Mestni občini Ljubljana 12
odstotkov vseh nočitev v Sloveniji.

Na piedestalu: kulturne vsebine
Flavtist Martin Belič / Redni član Münchenske filharmonije

Leta 1989 se je porodila ideja o fundaciji
v podporo promociji Gallusove glasbe v
svetu ob 400-letnici skladateljeve smrti. Glavni protagonist promocije je bil
maestro Janez Bole (1919-2007) s komornim zborom Slovenski madrigalisti.
Tako je bil leta 1990 v okviru Agencije
Gallus Carniolus tudi formalno ustanovljen Gallusov sklad, predhodnik Ustanove Gallus.

jboljše klarinetiste na svetu, flavtist Martin Belič je danes redni član Münchenske filharmonije, violinistka Tanja Sonc
je v sezoni 2017/2018 postala članica
orkestra ”Zürcher Kammerorchester”.
Kitarist Mak Grgić uspešno koncertira
po vsej ZDA in Evropi, skladatelj in kitarist Nejc Kuhar ima solistične koncerte
po Evropi in Aziji in dosega vidne nagrade ter priznanja tako na kitarističnih,
kot tudi na skladateljskih tekmovanjih.
Tudi lutnjar in kitarist Bor Zuljan je reden
gost festivalov stare glasbe po evropskih
državah in še bi lahko naštevali…

kega župana Matije Dermastja ustanovljeno podjetje za izgradnjo skladišč
za potrebe tedanje ljubljanske trgovine
v bližini tovornega terminala v Mostah.
Skladišča – sprva poimenovana Centralna, od leta 1957 pa Javna – naj bi zadostovala za potrebe celotne ljubljanske
regije za naslednjih 50 let. V prvih 15 letih so zgradili 11 skladišč v skupni izmeri
100.000 m2 skladiščnih površin in okoli
3.200 m2 površin drugih objektov, ki so
se razprostirali od Šmartinske ceste do
železnice. Kmalu po ustanovitvi Javnih
skladišč je bilo v današnji Dvorani A tudi
največje carinsko skladišče v tedanji Jugoslaviji.

»Povsod je lepo, a
doma je najlepše,«
pravi pregovor, ki ga
mnogo Slovencev upravičeno privzame za
svojega. Slovenija ima
nedvomno ogromno za
ponuditi. Tudi v družbi
BTC si prizadevamo
obiskovalcem od blizu
in daleč v srcu pustiti
prijeten spomin.

Biti rojen in živeti v »glasbeni družini« je
posebno doživetje. Oče, profesor glasbe in dirigent, izjemen glasbeni poustvarjalec, ga je vodil s seboj na vaje svojih zborov in tako je doživljal glasbo na
poseben način. Ponavljanje posameznih
delov skladb je v njem vzpodbudilo globinski odnos do glasbene umetnine.
Neustavljiva želja, da lahko deli te svoje
izkušnje, je glavna gonilna sila Ustanove
Gallus.

fundacija v sodelovanju z Agencijo
Gallus Carniolus talentom omogoča
promocijo, koncerte in nastope, izdajo
zgoščenk, štipendije, instrumente in –
kar je zelo pomembno – tudi pomembne umetniške reference in dostop do
priznanih profesorjev v tujini.

Zgodba, v kateri so nekdanja trgovinska skladišča prerasla v prostor, kjer se
danes srečujejo nove tehnologije ter
novi poslovni modeli in kjer se postavljajo temelji nove, ljudem prijazne družbe.

laboratorija«, s katerim je območje BTC City postalo testno okolje za najsodobnejše tehnologije,
ki prinašajo napredne rešitve za
vsakdan potrošnikov, ter vpeljavo možnosti plačevanja izdelkov
in storitev s kriptovalutami se je
družba BTC v zadnjih petih letih
transformirala v moderno, odprto
in inovativno družbo, s hitrim in uspešnim prilagajanjem trendom in
razmeram na trgu pa postala nosilka sprememb.

uspešnega upravljavca poslovnih
prostorov, stare skladiščne hale
pa so skupaj z novimi vsebinami –
Vodnim mestom Atlantis, Športnim
centrom Millenium, Kolosejem in
Emporiumom – v mestno gospodarstvo začele vnašati nove impulze. Industrijski del mesta se je
začel spreminjati v meščanom prijazno mesto. S pogumom, poslovno drznostjo, svežino in elanom
je novemu predsedniku uprave
dokončno uspelo nekdanja javna
skladišča spremeniti v še danes
najmočnejše poslovno, nakupovalno ter rekreativno, zabaviščno in

kulturno središče v Evropi.

2011–2019
Z odprtjem Kristalne palače leta
2011 družba BTC ni zgradila le
najvišjega poslovnega objekta v
državi, temveč je z njim simbolno napovedala tudi preobrazbo
poslovnih modelov in uvajanje
napredne tehnologije v vse pore
družbe. Z ustanovitvijo inovativnih
središč, ABC pospeševalnika in
ABC Huba, ustanovitvijo poslovne
enote za inovacije in digitalizacijo,
vzpostavitvijo koncepta »živega

///// Dobrodošli v turističnem mestu s pridihom kulture

Tomaž Bole – ustanovitelj Gallusovega sklada, predhodnika fundacije
Ustanova Gallus

Tomaž Bole / ustanovitelj Gallusovega sklada, predhodnika Ustanove Gallus in glavni tajnik fundacije

Sredi marca leta
1954, ko so časopisne
stolpce polnila poročila o uspehu pravkar
končanega mednarodnega tekmovanja na
prenovljeni letalnici ob
20. obletnici Planice,
se je prav tako sredi marca s podpisom
pogodbe o ustanovitvi
podjetja Centralna skladišča začela pisati
še ena zgodba o uspehu.

Zgodba o uspehu družbe BTC ima
svoj začetek v izgradnji skladiščnih
prostorov, ki jih je sredi šestdesetih let
minulega stoletja narekovala potreba po
skladiščnih kapacitetah za potrebe ljubljanske trgovine in industrije. Leta 1954
je bilo na pobudi tedanjega ljubljans-

Spati na koncertu /

BTC City Ljubljana

///// 65 let BTC-ja Ljubljana

1954–1974

Pripravila:
Daša Podržaj

///// Ustanova Gallus
S svojimi načeli, vrednotami in cilji stremimo k izboru najboljšega, kar premore mlada
slovenska glasbeno
ustvarjalna mladina. Zato si želimo, da
prepoznate vrednost
podpore potencialom,
v katere vlagamo čas,
denar in energijo že tri
desetletja.

/////

V družbi BTC smo prepričani, da poleg
naravnih in kulturnih lepot k privlačnosti Slovenije in Ljubljane prispevamo vsi
soustvarjalci celostne ponudbe izdelkov
in storitev. Z njimi ljudem, ki tu živijo, in
obiskovalcem, ki jih zanese v naše kraje,
omogočamo prijetna doživetja in kakovost bivanja. Del tega celovitega prepleta priložnosti so tudi nakupovanje, šport
in kulinarika.
Na teh treh področjih smo že vrsto let
dejavni tudi v družbi BTC in zato ponosni, da smo jim pomagali utreti pot v novo
turistično strategijo. Poleg že omenjenih
področij smo v letu 2017 v BTC Cityju
Ljubljana na piedestal postavili še kulturne vsebine. Umetnost je globalna
valuta, ki poganja in plemeniti ljudi in
organizacije po vsem svetu. Je ogledalo časa, v katerem nastane, in je hkrati

brezčasna, saj kot kulturna dediščina spremlja mnoge generacije.

Umetnost kot vir moči za
preobrazbo
V družbi BTC smo ponosni na našo
vsestransko družbeno vpletenost,
zlasti na kulturnem področju. Že
vse od nastanka družbe v letu
1954 podpiramo ustvarjalnost na
mnogih področjih, tako v glasbi in
gledališču kot v likovni umetnosti,
oblikovanju, arhitekturi in drugih
zvrsteh kulturnega ustvarjanja. V
začetku 90. let prejšnjega stoletja,
ko je družba BTC začela z intenzivno celovito preobrazbo nekdanjih Javnih skladišč, je bila prav

ja in doživljanja, je pestra ponudba
kulturnih vsebin in temu ustrezna
infrastruktura na območju. Poleg
multikina Kolosej s 13 dvoranami
levji delež v ustvarjalnem spletu
prispeva SiTi Teater BTC. Ustanovitev tega gledališča je pomenila
pomemben korak pri razvoju BTC
Cityja Ljubljana v urbano središče,
v katerem je kultura nepogrešljiv in
žlahten del njegove ponudbe.

Lastna zbirka z več kot
400 umetninami
Naš prispevek k razvoju kulture v
Sloveniji dokazujemo z zbiranjem
umetnin, s čimer dajemo priznanje domačim in tujim ustvarjalcem.

Kultura povezuje
Naš prijateljski odnos do kulture
kažemo skozi povezovanje. Že vrsto let so nam posebej blizu mladi
umetniki, ki si želijo preboja, zato
jim v družbi BTC pri uveljavitvi na
trgu pomagamo. Izjemnega pomena je sodelovanje z Zavodom Atelje Art Murn International in letošnje
generalno sponzorstvo dogodka
Art Expo Ljubljana. Z zavodom
smo namreč odprli največji predstavitveni prostor za kreativno industrijo v Sloveniji prav v BTC Cityju Ljubljana. S sejmom Art Expo
Ljubljana smo omogočili promocijo
kulture ter razvoj in druženje ustvarjalcev, interesnih organizacij in
podjetij. Obiskovalci so se na sejmu še bolj zbližali z umetnostjo in
doživeli kulturno vsebino v prijetnem okolju BTC Cityja Ljubljana.
Naše aktivnosti za promocijo kulture nasploh prispevajo k dvigu
kulturne ustvarjalnosti in zavesti v
Sloveniji. Kulturna strast nas motivira, da si bomo v družbi BTC tudi
v prihodnje prizadevali za dostopnost kulture, ustvarjali priložnosti
za kreativno ustvarjanje ter spodbujali različne zvrsti umetnosti v
Sloveniji. Tako bomo pripomogli,
da bo obisk naše države in glavnega mesta za marsikoga tudi nepozabno kulturno doživetje.
Avtorica:
ga. Helena Petrin,

članica uprave, generalna sekretarka

umetnost eden od virov spodbude,
energije in ustvarjalne moči. Ko se
je rojevala sodobna, odprta delniška družba, je vodstvo prepoznalo
pozitiven vpliv umetniških del na
organizacijsko klimo.
Tako kot nekoč v družbi BTC še
danes izkazujemo našo zrelost z
zbiranjem umetnin, socializacijo prostorov z umetniškimi deli in
izražanjem podpore kulturi. Gre
za odraz spoznanja, da se ne zadovoljimo le s kazalci gospodarske
uspešnosti in naložbenimi projekti,
temveč da stremimo k drugim vrstam potencialov, ki jih spodbujamo
v širšem družbenem prostoru. Naš
cilj je širitev slovenskega in mednarodnega kulturnega prostora ter
kulturno ozaveščanje ljudi.

Kulturni utrip na vsakem
koraku
Dokaz, da je naš BTC City Ljubljana
tudi središče kulturnega ustvarjan-

Danes zbirka sestoji iz več kot 400
brezčasnih umetniških del. Z njimi
smo okrasili naše poslovne prostore in tako pripomogli, da se s
sodelavci pri delu bolje počutimo.
A ne le za zidovi, ustvarjalna dela
nas navdihujejo tudi na prostem.
Prepredajo celotno območje ljubljanskega BTC Cityja in so tako
dostopna vsem našim obiskovalcem. Vsakdo se lahko odpravi
na »Art Tour« oziroma sprehod po
mestu kulture in umetnosti. Sprehod je mini doživljajsko popotovanje. Razgibano okolje so sooblikovali domači in tuji arhitekti ter
urbanisti. Čedalje več je zelenih
površin, k razgibanosti prispevajo
trgi in parki z navdušujočimi umetniškimi stvaritvami, katerih izpovedna moč kulturno oplaja okolico.
S postavitvijo umetnin na prostem
v družbi BTC skrbimo za to, da
umetnost ni več ujeta le v kulturnih
ustanovah, temveč postaja vse
bližja ljudem.
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