
NARODNI DOM Podelitev nagrade Zlato zrno 

Letosnja prejemnica je 
Mateja Cernie 

Zlato zrno, nagrada, ki jo ze 
peto leto podeljuje Sklad 
Sergij TontìC, bo Se naprej 

rojevalo sadove na podroCju glas-
bene umetnosti. Lanskega nagra-
jenca Igorja Zobina je letos 
nasledila zborovodkinja Mateja 
Cernie, k i je s svojo dekliSko 
pevsko skupino Bodeca neza z 
Vrha Sv. Mihaela dozivela ve-
liko uspehov na domacem i n 
mednarodnem prizoriScu. 
Slovesno podeljevanje na
grade, ki jo za nagrajenca po-
leg bancnega Ceka v viSini dva 
tisoC evrov tvori Se simbolna 
kocka z zlatìm zrnom (obliko-
valka je beneSka umetnica 
Luiza Tomasetig), je bilo v pe-
tek, 17. junija, v Narodnem do-
mu v Trstu. Marko Kravos je 
bil letos Se zadnjiC predsednik 
ocenjevalne komisije, k i so jo 
sestavljali AleS DoktoriC, 
Klavdij PaltìC, Rossana Paliaga 
in Marko SosiC; tudi komisiji 
je potekel mandat. V razmiSl-
janju je Kravos poudaril pomem-
bno vlogo, k i jo odigrava Sklad 
Tontìc' v naSem zamejskem pros-
toru: Sklad namref ob nagradi 
Zlato zrno namenja svojo pod-
poro tudi zasluznim Studentom 
na viSjeSolski in zlastì univerzitet-
n i ravni. "Zlato zrno pomeni 
spodbujanje ustvarjalnosti v 
naSem okolju: s to nagrado ze-
l imo podeljevalci opozoriti na 

uspehe, ki so jih ustvarjalci vsak 
na svojem podroCju bi l i delezni 
pri nas in v tujini v obdobju zad-
njih dveh let", je dejal predsed
nik Kravos i n se zahvalil osred-
nj im sponzorjem Zlatega zrna, 
Banki Koper, Zadruzni kraSki 
banki z Opcm, Financni dru2bi 
KB1909 in tiskarni Graphart. 

dateljica, predvsem pa navduSe-
na raziskovalka glasbene umet
nosti Petra Grassi je v pogovoru s 
Clanico 2irije Rossano Paliago 
povedala, da vsakrSna izkuSnja 
na zborovodskem podroCju mora 
temeljiti na suverenem pozna-
vanju kakega inStrumenta: dra
gate je te2ko, da se dirigent do-

Nominiranci: Andrej Kralj, Mateja Cernie, Peter 
Gergolet, Petra Grassi in Jure Kopusar (foto IG) 

Slavnostno podeljevanje Zlatega 
zrna, na katerem je s svojo har-
moniko sodeloval tudi lanski 
prejemnik nagrade Igor Zobin, je 
bilo tudi tokrat priloZnost, da 
mladi slovenski umetniki iz 
Furlanije Julijske krajine pred-
stavijo sebe i n svoje umetniSko 
podroCje. Glasbenica in 
zborovodkinja, pianistka, peda
gogica , korepetitorka, skla-

cela poglobi v analizo partiture. 
Petra Grassi je letos diplomirala 
iz glasbene pedagogike na 
trzaSkem konservatoriju Tartini z 
muzikoloSkim obravnavanjem 
fonetike slovenske poezije v treh 
skladbah, k i j ih je napisala za 
dekliSko-Zenski zbor. 
Student na ljubljanski AGRFT Ju
re KopuSar je sogovornici zaupal, 
da se je z nastopom v vlogi trav

estita v predstavi Vrtiljak v zadnji 
sezoni SSG prviC spoprijel s pro-
fesionalnim gledaliSkim okol-
jem, kljub temu da ga je zamejs-
ki prostor kot izvrstnega 
igralskega amaterja spoznal ze v 
preteklosti, zlasti kot tecajnika 
Sole Studio Art. KopuSar se je v 
Studijskih letih v Ljubljani 
preizkusil tudi v vlogah v veC 
slovenskih f i lmih, potrditev nje-
gove igralske tenkocutnosti in 
vecplastnosti pa je bila nedvom-
no vloga v lanski predstavi SSG. 
Duo Andrej Kralj in Peter Gergo
let sta s CD-jem Tekotìna prejela 

nominacijo za izviren ust-
varjalni projekt. Z njim sta 
vnesla v zamejsko umet-
niSko okolje pravo novost. 
Kralj i n Gergolet sta s 
skladbami na zgoScenki 
T e k o C i n a skupine Vulture 
and the Guru izrazila svo
jo izvirno glasbeno i n 
besedno ustvarjalnost, k i 
presega lokalno povpreCje 
z iskanjem dialoga s 
sodobnimi teznjami na 
SirSem mednarodnem ob-
zorju. Pri izvedbi izvirne 
glasbe na CD-ju so sode-
lovali Stevilni krajevni 
ustvarjalci. Od konceptu-

alne sveline graficne podobe 
zgoScenke do eklekticnih uglas-
bitev, k i so smiselno izobliko-
vane v i i v splet z besedilom, je 
T e k o d i n a kompleksen glasbeni 
dosezek, ki si bo nedvomno ud
rai pot na slovensko trzìSce, v pri-
hodnje pa bodo njegove skladbe 
najbrì dozrvele tudi angleSki i n 
hrvaSki prevod. 

I G 

Mateja Cernie / Motivacija je temelj 
zborovskega delovanja 
Mateja Cernie je po rodu iz Doberdoba. Je zborovodkinja mlajse 
generacije, ki je s tekmovalnimi in umetniskimi dosezki dekliske 
vokalne skupine Bodeca neza v kratkem casu dosegla preboj iz 
razsirjenega, samoreferencnega 
zadovoljevanja, kar pomeni tudi emancipacijo 
amaterske zborovske dejavnosti. V domaci vasi 
je ze vec let clanica MePZ Hrast, ki je pod 
vodstvom Hilarija Lavrencica dosegel vidne 
rezultate v zamejstvu in na mednarodnih 
tekmovanjih. Ko je odsla na studij v Ljubljano, 
je svojo pevsko izkusnjo razvijala v prestiznem 
Akademskem pevskem zboru Tone Tomsic. 
"Takrat sem spoznala, da zborovsko petje ne 
pomeni le prezivljanje prostega casa v 
prijetnem okolju, a veliko vec", je povedala 
Mateja. V Ijubljanskem zboru je odkrila, kaj 
pomeni prava motivacija in kako lahkota vidik 
postane temelj uspesnega zborovskega 
delovanja. "Ta princip sem nato prenesla na 
rodna tla in ga skusala deliti med pevkami 
Dekliske skupine Bodeca neza". Glede na 
rezultate, ki so jih pevke z Vrha Sv. Mihaela 
dozivele v zadnjih letih, lahko nedvomno 
ocenimo, da je Mateji Cernie v zasledovanju Foio I G 

tega cilja uspelo; dokazala je, da se lahko do 
pevskih vrhuncev povzpne tudi neprofesionalni zbor. "Amaterski zbori 
so vcasih celo boljsi od profesionalnih", nam je povedala 
zborovodkinja, ki je bila nad podelitvijo nagrade Zlato zrno 

presenecena. "Sto nagrado mi je bil povrnjen trud, ki sem ga doslej 
vlozila v vodenje skupine Bodeca neza, s katero sodelujem ze stiri 
leta. Prepricana sem, da ta nagrada ni bila podeljena le meni, temveé 
tudi vsem clanicam dekliske skupine, ki so se v teh letih izkazale kot 
marljive in delavne pevke". Pred kratkim je z njimi osvojila dve zlati 

priznanji na drzavnem tekmovanju v kraju Vittorio 
Veneto, lani prvo mesto in najvisje priznanje na 
Mednarodnem festivalu mladinske zborovske 
glasbe v Belgiji, leta 2009 pa dve zlati plaketi na 
Mednarodnem tekmovanju Slovakia cantat v 
Bratislavi. Matejo Cernie odlikujejotankocutnost, 
komunikativnost, pozornost do kakovosti 
vokalnega izrazanja, predvsem pa sposobnost 
razumevanja in poglabljanja stilnih in izvajalskih 
zahtev slovenske in tuje zborovske literature. 
Matejo smo vprasali tudi o prihodnjih izzivih, ki 
cakajo njen zbor: ali se bo zopet preizkusil na 
kaksnem tekmovanju? "Ne bi se rada prenaglila, 
ker je za vsakotekmovanjetreba najprej pocakati 
na vabilo prirediteljev. Po uspesni udelezbi na 
tekmovanju v Belgiji in v Vittoriu Venetu smo za 
zdaj prejele vabilo za ti dve pevski srecanji. 
Tekmovanja sicer veliko stanejo", je zaupala 
Mateja, ki bo vodenje dekliske skupine Bodeca 
neza nadaljevala tudi v prihodnje. Zborovodkinja 
nam je obenem povedala, da se bo skupina 
septembra predstavila s prvim CD-jem. Kako pa 

bo Mateja uporabila denarno vsoto nagrade? "Nisem se imela casa, 
da bi o tem razmislila: najbrz jo bom investirala v svoj studij in 
izpopolnjevanje v tujini". 


