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O MernJI MRvnI
Mateja Mavri na prvivtis deluie mirno in zbrano. Saj ne, da dvomimo,
da tak5na tudi je. Res pa je, da ie zanimivo dejstvo, da od aprila 2008 kot
zborovodkinja nadeluje zboru vet kot 40 deklef ki prepevajo pesmi upora'
Nekaj upornice torej gotovo ie v modrooki glasbenici. Mateja pouduje
tudi na glasbeni 5oli Cvido v Ljubljani. Kombinaf kot se zbor deklet, ki
s petjem opozarjajo na boledino in mod vseh

tistih, ki so bili kakor koli

zalirani in poniZani, imenuje, je njena druga lepa skrb, kot pravi'

I\a delu revolucionark
Kaj je torej vaSa prva skrb,
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v profesionalnem smislu?
Kot ste Ze sami omenili, Pouiujem
glasbo na CS cviao. Skbim za to, da sem
dim bolj5a mentorica tako otrokom kot

odraslim udencem.

Od kod prihajate?
Ste iz glasbene druZine?
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Prihajam iz Primorske, iz vasi Avde v So5ki
dolini. Moj ode je skladatelj, pedagog in
zborovodja, in ramo on me je Ze v otro5ftu
usmerjal v glasbo. Tako s poslu5anjem
klasidne glasbe kot s pripovedovanjem

velikih mojstrih.Velikokrat sem bila
navzoia ob njegovem ustvarjanju. Kot
odliden zborovo djamiz nasveti in predlogi
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stoji ob strani 5e danes.
Poudujete klavir in flavto? Se ie bilo teZko
nauiiti dirigiranja ali ie to neizogiben
del >vzgo.ie< slehernega glasbenika?
Poudujem le klavir. Dirigiranja sem se
naudila na orgelski Soli v Novi Gorici'
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in ko sem bila na wsti (nastopov je biio
malo, uiencev pa veliko), sem dirigirala
Solskemu zboru. Dirigiranje, kot skoraj vse
vZivljenju, zahtevadoloden trud in delo.
Vsekakor pa se siasoma izoblikuje5 tudi v
tem pogledu.
Kako ste se znaSli v Kombinatu? Kako je

dirigirati tolik5nemu 5tevilu upornic?
V Kombinat sem pri5la na povabilo in
proinjo Maksimiljane Ipavec, ki je ena

in kak5ni so nairtiT Kai Pa odzivi
obiinstva? Kakien je va5 odnos do
tovrstne glasbe in nienega sporodila?
ZdruLene smo v pesmi in prepriianju, da
je upor ena osnovnih dlovekovih pravic.
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Verjamemo, da kritidna misel lahko
vzklije le iz uporne drZe. NaS das golta
ilove5ko duSo, na oltar postavlja uspeh,

vodilnih gonilnih sil zbora. Priznam, da
je preteklo kar nekaj dasa, preden sem
se odlodila za sodelovanje. Dirigirati
tolik5nemu Stevilu pevk pomeni dirigirati

tolik5nemu Stevilu razlidnih znaiajev ter
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jih glasomo popeljati v dim lepSe sozvodje.
Delo z dekleti mi je velikokat v velik

izziv pa tudi v veselje. Trudim se, da jim
v danem trenutku dam najvei, kolikor
zmorem, enako zahtevam tudi od njih. Kot
pravi rek Vaja dela mojstra. Tako tudi jaz
upam na vedno bolj5i rezultat'

Kakino ie poslanstvo vaiega zbora
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tekmovalnost in videz. Ni mu mar za
dlovekove pravice, deprav si jih za alibi
marsikdaj sposodi. Odzivi obdinstva so v
vedini pozitivni in spodbujajoii. To velja
tako za starej5e kot mlajSe generacije. Moj
odnos do te glasbeje ptelelzobdutki
dasa, v katerem so izbrane pesmi nastajale.
Delavske pesmi so pesmi, ki so spodbujale
in spodbujajo moralno-etidne namere'
Zelje in cilje malega iloveka. Rarmo tako
so pesmi uporul'ellapo pravidnosti in
svobodi. Vsebina teh pesmi je ideal prave
kulture in dowiene dlovednosti.
Ste si mislili, da boste nekoi na
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tak5ne "revolucionarne tete<?
Ne, nikoli. Res pa je, da so moje mladostne
sanje izpolnjene v smislu pouievanja in
delovania v glasbi.
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