
Je rocl< mrtev ali ga ohranja 
samo Se nostalgija? 

od seboj ima 
kot predse
dnik uprave 
hrvaske zi
vilske druzbe 
Atlantic Grupe 
(AG) prek 
4500 zapo
slenih. Emil 
Tedeschi, 51 

let, je resen in urejen poslovnez, ki 
uspesno krmari v svetu milijonskih 
poslov. A to ni njegova edina 
identiteta; ko odvrze kravato, se 
oblece v cmo, nadene slusa!ke in se 
s strastjo postavi za mesa!no mizo v 
kakem od (hrvaskih) klubov. Takrat 
slisi na ime SMS Deutsch. Od leta 
1996 je tudi clan hrvaskega benda 
Pips, Chips & Videoclips, katerega 
stevilna besedila bi lahko tekmo
va!a z iskrivostjo Adamsovega 
Stoparskega vodnika po galaksiji. 
Ao tej svoji plati Tedeschi, kot so 
nam povedali v AG, redko govori, je 
pa pred casom za Vecemji list spre
govoril o svojem odnosu do glasbe. 
»Zanimanje za glasbo zagotovo 
ni odvisno od drugih interesov in 
poklica. Ne razumem nanirec, zakaj 
se sprega podjetnistva in umetnosti 
dozivlja kot nekaj neobicajnega a!i 
cudnega. Ravno nasprotno; kreativ
nost, ki se jo najpogosteje pripisuje 
umetnikom, je zazelena tudi v ste
vilnih drugih sferah in podjetnistvo 
ni nobena izjema. Preprican sem, 
da poglabljanje v glasbo c.loveka 
plemeniti; brez glasbe bi bila nasa 
zivljenja znatno bolj siromasna.« 
Se pa z ianri ne omejuje in redno 
poslufa nove bende, nove albume 
in je srecen vsakil', ko mu pod rake 
pride plosca, ki si jo lahko predvaja 
v nedogled. A ko je za hrvaski por
tal IOOposto nasteval pet albumov, 
ki bi jih priporocil otrokom za 
razvoj dobrega okusa za glasbo, je 
segel v rockersko malho; Abbey 
Road (The Beatles), Remain in Light 
(Talking Heads), London Calling 
(The Clash), Dog Man Star (Suede) 
in Kid A (Radiohead). 
V rockerskih vodah so tudi nekateri 
slovenski poslovnezi in ljudje na 
(vodilnih) poloiajih v svetu politike 
in gospodarstva, ceprav vel'ina, 
podobno kot Tedeschi, o tej plati 
ne govori kaj dosti. »Res je malo 
takih, ki izpostavljajo, da se v 
prostem casu ukvarjajo z glasbo ali 
drugo vrsto umetnosti, ponavadi to 
izves po ovinltih,« je poveda! Dani 
Polajnar, ustanovitelj in direktor 
Teambuilding akademije, ki kot 
predavatelj, izobraievalni trener in 
svetova!ec korporacijam na podro
cju organizacijske kulture, vodenja 
in timskega dela pogosto prihaja 
v stik z ljudmi iz sveta kapitala. 
Sam ze od konca osnovne sole igra 

SLOVENSKA »STARA« PODJETNISKA IN VLADAJOCA GARDA, 
KOT KAZE , SE VEDNO PRISEGA NA (STARI) ROCK IN MU 

NAPOVEDUJE SE DOLGO ZIVLJENJE, MLADINE PA GLASBA 
NJIHOVIH (STARIH) STARSEV, KOT KAZEJO LESTVICE IN 

OBISKANOST KONCERTOV V SLOVENIJI, CEDALJE MANJ ZANI MA 
- CE SPLOH . POZNAVALCI PRAVIJO, DAV PRIHODNJE NE BO 

ZAN RA, Kl Bl BISTVENO PREVLADOVAL NAO DRUGI Ml , DA PA JE 
KLJUB TEMU SE DOVOLJ PROSTORA ZA VSE -TUDI ROCK. 

JANA ZUPANCIC GRASIC 

Rolling Stones, U2, celo Journey brez Stevea Perryja dejansko se vedno polnijo arene, a kot pravijo 
poznavalci sveta glasbe, so to vseeno slavljenja preteklosti, ne sedanjosti. Na sliki Paul Stanley iz skupine 
Kiss na koncertu "Fashion Rocks" v New Yorku. Foro REUTERS 

kitaro in pise skladbe, ze dvajset let 
je kitarist in vokalist v rock bendu 
Extaza, kot kantavtor se loteva tudi 
akustike. Bend ravno septembra 
prvic uradno prihaja v javnost: ze 
vse poletje snemajo in do konca 
leta bo izsel prvi album - ,.zato, 
da ustvarjanje vseh teh let ne bo 
kar izginilo« - , imajo tudi video in 
jeseni bodo prvic uradno koncerti 
rali v enem od znan ih ljubljanskih 
klubov. 

BORIS KOPRIVNIKAR, 
MINISTER ZA JAVNO 
UPRAVO: KADAR SEM NA 
ODRU, SEM DEL NEKEGA 
DRUGEGA TIMA IN SE 
TEMU PODREDIM. IN KER 
ME PRAVILOMA NIHCE NE 
OBREMENJUJE Z MOJO 
FUNKCIJO, ME TO SPROSCA, 
SAJ ME TAKRAT UUDJE NE 
GLEDAJO KOT MINISTRA, 
AMPAK KOT GLASBENIKA. 

Odklop in kreativa 
nGlede na umik, ki ga imam v sluz
bi , je sicer kar napom o iti zvecer 
se za par ur vadit v zaklonisce, a je 
vse skupaj tako nagrajujoce, da se 
tega ne da zamenjati z nicimer: gre 
za sproscanje in kreativo hkrati , 
odklop od vsakdana , ki daje, ne 
jemlje energije.« Priznava pa, da 
nekaterim ljudem ne gresta skupaj 
imidfa poslovnefa in rockerja. 
.. Dokler igras nekje pod zemljo, ni 
tefav, ko pa se nekdo, ki je ponavadi 
v obleki in kravati, javno pojavi kot 
rocker v bendu, se utegne identiteta 
v glavah nekoliko stepsti. A jaz se 
ne obremenjujem stern, saj de lam 
to, kar sem, in tako se mi zdi prav. 
In ce vem, da se nekdo ob poslu 
ukvarja tudi z umetnostjo - glasbo, 
a!i s cim drugim -, mu to osebno 
stejem v velik plus.« 
Uspesnih slovenskih poslovnezev, 
ki bi igrali v bendu, sicer ne pozna, 
znanih pa je nekaj posameznikov iz 
politike in gospodarstva. Nekdanji 
minister za promet Patrick Vlacil' 
ze dolga !eta v rock bendu Heave
niX igra bas kitaro, sedanji minister 
za javno upravo Boris Koprivnikar 
pa kitaro v rock bendu OF (Over 
Forty), ki obstaja ic dvanajsto leto. 



k 
· k • · b ' l' vec· IJ'ud 'i· danes se z bogatim i stevilkami hvalijo predstavniki e lektronske glasbe. Roe koncert1 so ne oc pnva 1 1 , 

Kot je deja!, mu glasba predstavlja 
predvsem sprostitev in prilofoost 
za sproscena druzenja ob koncu 
tedna z ljudmi, s katerimi se dobro 
razume. ,To je moj hobi, in ko ljudje 
vidijo, da se ne glede na funkcijo, 
v kateri sem, v zasebnem krogu ne 
obnasarn nic drugace, se tudi oni 
tako obnasajo do mene. Ko sem na 
odru - sem drugi kitarist -, sem 
de! nekega drugega tima in se temu 
podredim. Praviloma me nihce ne 
obremenjuje z mojo funkcijo, zato 
me to sprosca, saj me takrat ljudje 
ne g)edajo kot rninistra, ampak kot 
g)asbenika,« je odvmil na domnev
no problematicnost zdruzljivosti 

razlicnih vlog. . 
Preigravajo pa - rock. »V OF mem
mo, da obstaja toliko dobre stare, . 
pa tudi nove rockerske glasbe, da Je 
materiala za kakovostno produkcijo 
P0polnpma dovolj. Nabor pa obsega 
tuj, slovenski pa tudi jug9 rock.: Po
navadi igrajo za zakljucene d~z~e, 
na povabilo lokalov ali na kaksm 
Prireditvi. »Da, tudi za to•si vza
mem cas, z veseljem.« Kot prav\ga_ 
Yfasih kolegi sicer m alo podraz11° 
laradi njegove »glasben e zadeve« v 
Prostem casu, a poudarja: »Ne born 
se z.lradi funkcije pretvarjal, da sem 

drugacen, kot sem.« .. 
Svoje strasti do glasbe ni skrival m tl 
letos rnarca premin uli finan<'nik 
~ ia! Gantar ki je bi! od !eta 2009 

Prec!sednik u~ravnega odbora 

druzbe KD Group. Vseskozi je bi! 
zvest panku, saj pravzaprav ~i niko
li zares odlozil baskitare, ki Je daJala 
ritem kultni skupini Lublanski psi 
(leto dni tudi Pankrtom), s katerimi 
je nazadnje nastopil se niti ne tako 

daljnega !eta 2010. 

Mladi gredo po svoje 
A vsi nasteti so krepko OF, over 
forty, celo fifty, torej petdeset in 
ve<'. Kaj pa mladina? Najde prostor 
za rock'n'roll? Lestvice trenutno 
najbolj priljubljene glasbe po sv~tu 
ne govorijo temu v pnd; na Spo~1-
fyu dominirajo hiphop, pop, latmo 
in elektronska plesna glasba ( disco 
je za mlajse generacije pravzaprav 
najvecji trend zadnjega desetlet:Ja), 
Nielsenovo (za podrocje_ZDA) 
polletno porocilo letosnJeg~ !eta 
kaze, .da sta med s spleta naJbolJ 

pretoi'enimi reperja Drake in Post 
Malone s 3,3 oziroma 3,1 milijarde 
prenosov, v popu krepko vodi Ed 
Sheeran, zlasti njegova pesem 
Perfect, medtem ko v rock zanru 
prednjaci skupina Imagine Dra
gons s kar tremi od petih najbolj 
priljubljenih rock pesrni. A rock, 
kot se kaze ze vei' let, izgublja pri 
digitalni prodaji. Ameriski glasbeni 
poznavalec Bill Flanagan je pred 
dvema letoma deja! - in ze takrat 
je kraljeval Drake, pa tudi J. Cole, 
The Weeknd (r'n'b/pop/hiphop) 
in Beyonce - , da sta med najstniki 
priljubljena predvsem hiphop in 
(postrock) pop. »Rock ni vec naj
stniska glasba,« je deja!. 
To potrjujejo tudi slovenski 
organizatorji glasbenih dogodkov. 
»Pop stvari, kot so Nina Puslar, Pop 
Design, so vedno polne in razpro
dane, tudi Petar Graso, medtem ko 
je rock'n'roll precej tezje prodati. 

Pero Lovsin , na primer, dela vrhun
ski komercialni rock, a njegov 
koncert tezko (raz)prodas,« je 
razmere na lokalni sceni predstavil 
Klemen Malovrh, eden od motorjev 
kranjskega KluBara, ki je cez dan 
kavama, ob vecerih pa kraj razno
vrstnih glasbenih dogodkov in 
koncertov. Ker je od obiska odvisna 
debelina njihovega kruha, je »treba 
narediti tudi nekaj pop scene, s 
cimer kompenziramo proracun, saj 
altemativne zgodbe vei'inoma niso 
dobi<'konosne. No, resnici na ljubo, 
pogosto delajo izgubo.« 
Kot je sredi aprila ob predstavitvi 
novega albuma Pojdiva tja deja! 
frontman skupine Demolition 
Group Goran Salamon, »je bilo mo
rebiti se pred kakirni 15 leti videti, 
kot da bodo rock in tudi kaksne 
druge usmeritve v glasbi dobile svoj 
prostor pod soncem, pa smo se grdo 
zmotili. Stvari se drasticno in hitro 

KLEMEN MALOVf!H, KLUBAR: »POP STVARI, KOT JENA 
PRIMER NINA PUSLAR, POP DESI_GN ... , SO VEDNO POLNE IN 
RAZPRODANE, TUDI PETAR GRASO, MEDTEM KO KONCERT 
PER~ LOVSINA, Kl DELA VRHUNSKI KOMERCIALNI ROCK LE 
s TEZAVO (RAZ)PRODAS. I 

obrai'ajo. Razvoj splosnega duha je 
zgm1el v brezno, spet gremo proti 
srednjemu veku, zato mislim, da ne 
bo samo malo drugacen r'n'r, ampak 
tudi cisto navaden r'n'r postal stvar 
undergrounda, stvar neke samosvo
josti , ki bo v mnozicah vzbujala ob
cutek ogrozenosti in reakcijo proti 
temu. Stern se moramo sprijazniti .« 

Rock ni vec 
dobickonosen 
Morebiti -je Salamonovo razmislja
nje vseeno nekoliko prevec crno
gledo, a (mlade) rockerske publike 
je resnicno zelo malo. »Resnemu 
alter rocku sledi publika, starejsa 
od 35 let,« pravi Malovrh. »Ce vza
memo samo nas nedavni koncert 
Partibrejkers; od skupno okoli 300 
obiskovalcev jih je bilo morebiti 
deset zelo mladih, kar je malo.« 
Podobno opaza tudi Matej Richter 
iz Cvetlicame, koncertno-klubskega 
prizorisca v Ljubljani. »Nismo vec 
tako rockerski, kot smo bili, ker rock 
preprosto nima dovolj podmladka, 
da bi lahko zadovoljivo napolnil 
dvorano. Povozile so ga druge zvrsti , 
saj je danes zaradi tehnologije mla
dini dostopne vec glasbe kot kdaj 
prej in mi smo se temu pri\agodili: 
dobrih deset let se tako i.e odzivamo 
na trende, zato je pri nas sMati ► 



tudi elektroniko in balkanski turbo 
folk. Na§ program sestavlja priblizno 
polovica i.ivih koncertov in polovica 
vecerov z elektroniko oziroma 
didi.eji. Kakovostni (rock) bendi 
stanejo po nekaj tisoc evrov, in ce 
pride na koncert samo petsto ljudi 
(kapaciteta Cvetlicame je priblizno 
1300 obiskovalcev, op. p.), se racuni
ca ne izide.« Kot razmislja Malovrh, 
imajo morebiti mladi podobno 
dilemo: »Zepnine oziroma dohodki 
so nizki, zato tam do sedem evrov, 
kolikor odstejejo za studentske 
zabave in koncerte raznih hipo
hoperjev, se gre, pri desetih evrih pa 
se ze zatika.• 

Poplava nekakovosti 
Kaj torej v Sloveniji najbolj privab
lja? »Nipke, Cale Sale, mogo<'e se Rok 
Trkaj so priljubljeni zlasti med mla
dimi, starirni od 16 do 20 let,• stme 
kranjski poslovnez. Se ne tako dolgo 
tega so se, kot pravi, po najetih pro
storih, celo diskotekah, dogajale tudi 
masovke z narodnozabavno glasbo, 
a je evforija popustila, •tudi Modri
jani v zadnjem obdobju izgubljajo 
obisk. Na narodnozabavnih disko 
vecerih je mladina prihajala v stik 
vsaj z glasbo s slovenskirni koreni
narni, obcasno je padla tudi kaksna 
Siddharta, torej vseeno kaksna bolj 
kakovostna izjema. Danes pa rnladi 
v diskotekah obiskujejo nekakovo
stne 'balkan' zabave. Precej glasbe 
z obmo<'ja nekdanje Jugoslavije je 
sicer zelo kakovostne, a to, kar zdaj 
prihaja k nam, je res pod nivojem. V 
kranjski Planet Tus, na primer, pride 
tudi po 1500 rnladih, nekam se pac 
morajo dati, glasba pa jih zaznamu
je. Vcasih se je v diskotekah vrtela 
raznovrstna glasba, danes pa zgolj 
ena od zvrsti - techno, stanca ali 
balkan ... Tako se pac ne da siriti 

DANI POLAJNAR, TBA: GLASBA JE DEFINITIVNO OROZJ~ 
PROTI STRESU. PO NAPORNEM DELAVNIKU JE SICER TEZKO 
ZVECER SE PAR UR VADITI V ZAKLONISCU, A JE VSE SKUPAJ 
TAKO NAGRAJUJOCE, DA SE TEGA NE DA ZAMENJATI Z 
NICIMER: SPROSCANJE, KREATIVA, ODKLOP OD VSAKDANA, 
Kl DAJE, NE JEMUE ENERGIJE. 

temu se dolga . Pa vendarle: po .. 
mojem mnenju so zdaj generac1Je 
z majhnimi otroki nekohko bolJ • 
druzbeno odgovorne in daJeJo vec 
poudarka umetnosti kot njihovi 
starsi. Otrokom je namrec treba 
predvajati kakovostno glasbo 
doma, saj je ni slisati na vsak_e m . 
koraku. Veliko otrok tudi obiskuJe 
glasbeno solo, kar je super, saj se_ 
ta ko poveiejo z res no glasbo. To Je 
vedno dobro izhodisce za razvoJ 
mlade generacije, da bo znala bolj 
ceniti kakovostno glasbo.« 

EMIL TEDESCHI, PREDSEDNIK UPRAVE AJLANTIC GRUPE: NE 
RAZUMEM,.ZAKAJ SE SPREGO PODJETNISTVA IN U~ETNOSTI 

DOZIVUA KOT NEKAJ NENAVADNEGA ALI CUDNEGA. 
RAVNO NASPROTNO- KREATIVNOST, Kl SE NAJPOGOSTEJE 

PRIPISUJE UMETNIKOM, JE ZAZELENA TUDI V STEVILNIH 
DRUGIH SFERAH IN PODJETNISTVO NI NOBENA IZJEMA. 

glasbenih obzorij, kakovost mocno 
pada. Tudi MTV, ki je bi! nekdaj le 
en sam in si tako hote ali nehote pri
se! v stik z najrazlicnejsirni zvrstrni 
glasbe, je danes zanrsko razdeljen, 
zato lahko poslusas samo tisto, kar 
zeli.s. In ostajas ozek.« 
A po vec letih obdobja »nic novega« 
se, kot je opozoril Malovrh, razvija 
posebna veja, »ki bo verjetno v 
kratkem postala precej populama, 
in sicer trap, mesanica trasha in 
rapa, ki je precej zanimiva.« 

Piela slovenska 
produkcija 
Zabave z jugo rockom so sicer se 
vedno razmeroma dobro obiskane, 

»a med publiko niso mladi, pac 
pa nostalgiki,« je povedal Rich
ter, ki za jesen napoveduje vec 
rockerskih koncertov. »Promocijo 
moramo v nasprotju z dogodki za 
mlade - ti informacije nemudoma 
in ucinkovito razsirijo s telefo-
ni - zaceti ze veliko prej in bolj 
intenzivno, tudi prek klasicnih 
oglasevalskih kanalov, kot so 
radio, plakati ... , da doseze cim vec 
ljudi, ki bi jih to zanimalo, torej 
malo starejse. « 
Kot opafa Malovrh iz KluBara, se 
sicer precej dobro prodajajo tudi 
koncerti bendov, ki preigravajo 
(rockovske) hite. »Pritegnejo pa 
zgolj lokalni bendi, ki jih ljudje ze 
poznajo in pridejo zaradi dobre 
izkusnje.« Vendar pa mladina 
se vedno rada spremlja Big Foot 

Mamo (BFM) in Siddharto, »ki 
igrajo kakovosten komercialni 
rock. Ta dva benda sta mogoce 
odgovorna povezovalca med 
popom in resnim oziroma 
alternativnim rockom; mladi 
mogoce prek tega najdejo stik z 
bolj kakovostno glasbo, jih zacne 
zanimati. (c 
A Richter vidi tefavo tudi v picli 
slovenski rock produkciji: "De
jansko imamo zgolj tri toliko moc
ne bende - poleg BFM in Siddharte 
se Mi2 - , da se izplaca organ izirati 
njihov koncert, a to ni dovolj za 
nadaljnji razvoj rockovske kulture. 
Menim, da je premalo menedzer
jev, ki bis pomocjo izvidnikov 
odkrivali, kje se kaj dobrega rojeva, 
nato pa bi mladim bendom poma
gali pri uveljavljanju, jih naucili 
izogibati se pastern, pripraviti in 
voditi strategijo benda za vec let 
naprej. Pri nas je namrec ogromno 
potenciala in ljudi, ki kakovostno 
ustvarjajo, a ker nimajo pravega 
vodstva, ni pravega rezultata, in po 
letih mucenja vecina dvigne roke.« 

Rock, kdo bo 
tebe ljubil? 
Kako bo v Sloveniji v prihodnje? 
"Na veselicah, vsaj na Gorenjskem, 
so rock veceri se vedno bolje 
obiskani od narodnozabavnih, a je 
pot do bolj zahtevne glasbe kljub 

Da r'n'r zivi in boobs ta I, je 
preprican tudi Dani Polajnar. 
»Poznam ogromno mladih 
uglajen ih ljudi , ki jim je rock zelo 
blizu, pa niso se niti blizu srednjih 
let. Mlajsi morda se krmarijo po 
komerciali, a ko se malo izvijejo iz 
povojev, ji m rock ponavadi hitro 
zl eze pod kofo ... 
Tudi Richter ostaja optimist : 
.. upam, da bo kakovost prev!adala 
nad novodobno instant/s tanc mu
ziko. Sicer pa , ce pogledamo tudi 
tujino: kdo ima po sto tisoc ljudi na 
koncertu? Didieji i.e ne.« 
Rolling Stones, U2, celo Journey 
brez Steva Perryja dejansko se 
vedno polnijo arene, a kot pravijo 
poznavalci sveta glasbe, je to 
vseeno slavljenje preteklosti, 
ne sedanjosti. "Rock sicer ne bo 
nikoli umrl, najbri. pa ne bo tudi 
nikoli vec cvetel, podobno kot 
dzez v zgodnjih osemdesetih ,« je 
povedal ameriski glasbeni ana litik 
in kritik Bob Lefsetz. Se eden od 
tujih poznavalcev, Sat Bisla (A&R), 
predvideva, da izrazite prevlade 
samo enega fanra - kot je dolga 
!eta prevladoval rock -, ne bo vec, 
pac pa bodo nenehno vznikale 
nave pesmi vseh i.anrov, pri cemer 
bodo nastajali tudi novi - trap 
je i.e eden teh . ,, ,n uspesni bodo 
tisti, ki bodo svojim privrzencem 
zagotovili pozitivno, kreativno 
in custveno izkusnjo, pa naj gre 
za Beyonce, Twenty One Pilots, 
Kendricka Lamarja ali pa Coldplay. 
Zato je nekaj upanja tudi za rock, 
zlasti ce se bo pojavil bend, ki 
bo sposoben nagovoriti mlado 
generacijo, podobno kot je Nirvana 
nagovorila generacijo X,« je 
preprii'an Bisla. Ali kot je za Forbes 
zapisal Danny Ross: .. ce je besedilo 
dobro, produkcija inovativna, 
glas pa pravi, dvigne cloveskega 
duha. In to je pravzaprav tisto, 
kar si predstavljamo pod pojmom 
rock'n'roll! « 

svetkapitala@delo.si 

Dobrodelna BIG FOOT MAMA . 
V petek, 3. avgus~a bo v portoroski teniski aren i v sklopu dobro
delnega ~oncerta nastop1la glasbena skupine Big Foot Mama te r 
predskupma _sausages, Vsa sredstva zbrana s prodajo vstopnic (po 
pokntJu stroskov koncerta) bodo nameni·ena v sklad dob d I 

· kt G'b · I d ' ro e nega proJe a I aJ, m a ma! V dobrodelni sklad pa lahko kada k I' d 
Je!~ tud1 pre~o SMS sporocil in sicer na stevilko 1919 poslje;e 
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s c1mer daruJete 5€ za otroke iz socialno sibkejsih okolij k" .. ' 
omogocilo brezplacno telesno vadbo. ' 

1 
se Jim bo 

Rock and roll zivi in bo obstal. Na sliki Mick Jagger, frontman skupine the Rolling St d 
com Springsteenom na Rock in Rio Music Festival v Lizboni. Foro REUTERS ones na O ru 2 Bru- TENIS 
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SLOVENIJA mladina! s kljocno besecio 
TfNISS na 1!11t, 


