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Zartirriivosti 

Vodil številne pevske zbore 
Profesor Matevž Fabijan je prejemnik naziva častni občan Mestne občine Kranj. K razvoju kakovostnega zborovskega petja je prispeval tudi 
z ustanovitvijo zdajšnjega Akademskega pevskega zbora France Prešeren Kranj. · 

.S IMON ŠUBIC • 

Na seznamu častnih obča
nov mestne občine Kranj je 
od decembra tudi ime prof. 
Matevža Fabijana, ki so mu 
naziv podelili za razvoj ka• 
kovostnega zborovskega pe
tja ter uveljavitev doma in v 
tujini. »Najlepša hvala tis-· 
tim, ki so me predlagali za 
častnega občana. Sprva se 
s tem, da me predlagajo, ni- . 
sem ravno strinjal, ko pa so 
mi naziv vseeno podelili, 
s"em ugotovil, da gre za z~lo" 

· veliko čast,« nam je zaupal. 
. Danes 89-letni upokoje

nec je solopetje in zgodovi
no glasbe študiral na Aka-

tekmovanju v Celju dvak- zbore. Najprej gimnazijske-· 
rat zasedel prvo mesto, na ga, kjer sem se dela resno lo
tekmovanju pevskih zbo- til, tako da so v zboru dijaki 
rov v Olomqcu na Češkem ostajali tudi že po tem, ko :So 
pa je zbor prejel zlato odlič- postali študenti. Ko jih je bilo 
je. Prof. Fabijan je bil ob tej že toliko, smo leta 1969 usta-

. priložnosti kot dirigent zrna- . navili še akademski zbor. Te
govalnega zbora določen, da . danji ravnatelj gimnazije in 
vodi združene pevske zbore veliki ljubitelj zborovskega 
Evrope. Gimnazijski pevski petja Stojan Trošt mi je kas
zbor je odšel tudi na tekmo- neje predlagal, da zbor poi
vanje pevskih zborov v Areto menujemo po Francetu Pre
v Italiji, kjer je med odraslimi šemu, in tako se je tudi zgo- · 
pevskimi zbori iz vse Evrope dilo,« se spominja. 
zasedel četrto mesto. . Z Akademskim pevskim 
. »Koso v kranjskigimnazi- zborom France Prešeren 

ji odprli pedagoške razrede Kranj je veliko koncertiral 
in jepoukglasbepostalobve- po Sloveniji, nekdanji Ju
zen, so mi ponudili delo, a ga goslaviji in v tujini, snemal 
nisem takoj sprejel. Ker pa so za RTV Ljubljana; posnel 
se potem pojavljali neizobra- samostojno plošfo in med 
ženi ljudje, sem se nazadnje drugim osvojil zlato plake
le odločil, da grem na gimna- to na telcmovanju Naša pe
zijo, kjer sem glasbeno vzgo- · sem v M;uiboru. »Ko ·sem 
jo poučeval 24 let Dijaki pe- zbor ustanavljal, je bilo ne-

Sledilo je vodenje Mladin
skega zbora R1V, ki je med 
drugim na .Madžarskem pre
jel . prestižno nagrado Bele 
Bartoka. »Z radijskim zbo
rom smo imeli največ uspe' 
ha. Snemali smo vsak mesec, 
tako da je nastalo veliko naših 
posnetkov. Veliko smo.poto
vali tudi po EVJ:opi,« se spo
minja tega obdobja. Kasne
je, kar osemnajst let, je vo
dil tudi oktet Suha, s katerim 
je tudi posnel več CD-plošč 
in prejel vrsto mednarodnih 
nagrad, leta 1997 tudi evrop
sko nagrado za poustvarjanje 
ljudske pesuµ. ! · 

. demiji za glasbo v Ljublja
ni, kjer je leta 1962 tudi di
plomiral Prve vidnejše uspe
he je kot zborovodja dosegel 
že leta i964 z Mladinskim 
mešanim peyskim zborom 
Podnart, s katerim je veliko 
koncertiral in snemal za te
danj~ R1V Lj4bljana. Naj
večje uspehe pa je dosegel ,z 
Mladinskim pevskim zbo
rom Gimnazije Kranj, skate
rim jena vsejugoslovanskem 

. dagoške smeri so imeli glas- kaj pripomb s strani dru
benovzgojovsa štirifeta, uči- gih dirigentov in zborov, za. 
ti so se morali tudi klavirja ali· kaj ga sploh usianavljamo, 
kitare. Poučevanja klavirja se · saj lahko naši pevci pridejo 

Pr9f. Matevž Fabijan, častni občan Mestn_e obči.ne Kranj 

Prof. Matevž Fabijan, ki je 
v svojem ustva~alnem ob
dobju prejel še vrsto drugih 
priznanj in nagrad, njego
va dediščina. pa je tuc)i zelo 
bogat ustvarjalni opus z več · 

kot dvesto deli, je že vrsto let 
upokojen. Na vprašanje, ko
liko še spremlja delo Aka-. 
demskega pevskega zbo
ra France Prešeren, odgo
vori: »Sprva so me še vabi
li na svoje nastope, zdaj pa 
nič več, tako da o njih niče
sar več. ne ve[!}:« 

je sicer kasneje lotila ena od k njim. Nekaj jih je tudi šlo, 
inojib učenk, ki je diplomira- a so se vrnili, ker se ni nikjer 
la na akademiji. Polegpouče- resno delalo. Tudi v Ljublja-
vanja sem vodil tudi. pevske ni so skočili pokonci, kak_o 

/Foto:Tina Do:kl 

je lahko v Kranju akadem
ski zbor, saj nimamo akade
mije. No, kasneje soše v Ma
riboru ustanovjli_ študentski 

ČrnO-bela in ženske 

zbor, enako tudi na Obali, 
tako da smo se precej izme
njavall: Bilo je kar živahno,« 
~ri_poved~je ~rof. Fa~ijan. 

V Knjižnici Medvode je bilo v s redo odprtje razstaye z naslovom Od črrie do bele. Avtorica je Manca Tonja Rismondo, ki nadaljuje družinsko tradicijo 
um etri iškega ustvarjanja. Njeni motivi so večinoma žens_ke figure, pogosto· z mitološkimi in fantazijskimi ·elementi. · 

MAJA BERTONCELJ 

» To je moja prva razstava. 
Inieia sem veliko platen in 
iz dolgočasja sem v obdob
ju covida-19 začela slikati in 
eksperimentirati s svojim 

stilom. Prej sem uporablja-
. la veliko več barv, nato pa 

sem se preskusila v čmo
beli..Ko se je nabralo dovolj 
slik, mi je mami predlagala, 
da brjih razstavila v knjižni
ci. Na razstavi lahko vidite 

različne motive žensk, sku
paj .dvanajst del. Veliko 
sem črpala iz grške mito
logije in ozvezdij;kar mi je 
blizu. Slikanje mi predsta
vlja terapijo, v ustvarjanje 
dam odvečno energijo,« je 

Manca Tonja Rismondo ob svoji najljubši sliki, ki predstavlja meduzo in' slepo dekle. Njena 
zgodba se jt je zdela vedno zelo žalostna in ji ji Žf?lela dati vesel konec. / folo: Maja 8tr1onulj 

pojasnila Manca Tonja Ris
mondo. 

Nadalj~je družinsko tra
dicijo umetriiškega ustvarja
nja. Njen oče Miro Rismon
do je znan po ledenih in le
senih skulpturah, v zadnjih 
letih pa tudi po svoji Deže
li kruha. Manca Tonja se je 
udeležila različnih kip_ar
skih simpozijev tako pri nas · 
kotvtujini, med drugim tudi 
na zna,menitem festivalu le
denih skulptur v kitajskem 
Harbinu. Od vseh zvrsti pa 
ji je najbližje slikanje. Njeni 
motivi so večinoma ženske 
figure, pogosto z mitološki
mi in fantazijskimi elemen-

. ti. Avgusta hmi je na razstavi 
Ferrie arte v italijanski Lom-· 
bardiji za svojo sliko Perse
fone prejela častno omem
bo. Pri slikanju uporablja 
akril in alkoholrie marketje 
na platnu. -
Oče je na hčerkino prvo sa

mostojno razs~vo zelo po-
. nosen. »Zelo je navdušen in · 
me spodbuja k eksperimen
tiranju,« pravi Manca To: 
nja. »Slike so povsem njena 
pot, izhajajo iz nje. Prek njih 
jo lahko spoznavam tudi na 

. . .· 
Razstava bo v Knjižnici Medvode na ogled do 3. feb"!arja. 

, /FO!o: ,,hja Bertorw:elj 

drug -način. Povedo mi veli
ko. Že od majhnega je imela 
prilo:U.ost spoznavali umet
nost, bila je zraven, uživala 
v tem. Očitno jo je pritegni-

Navdih črpa iz grške 

mitologije in ozvezdij, 
kar ji je blizu. · 

lo, saj je vztrajala. Pomagala 
je tudi pri ledenih deželah. 
Veliko je eksperimentirala. 

Začela" je več risati ... « pa 
· je povedal Miro Rism_on

do. Marica Tanja je bila že 
od nekdaj zelo ustvarjalna. 
»Rada sem ri·sala, tudi pisa
la. Starši so začeli delati le
dene skulpture in sem tudi 
malo pomagala, hodila na 
različna telcmovanja .. To je 
sedaj le nadaljevanje tega. S 

. slikanjemseukvarjampred
vsem v zadnjih letih,« je še 
dejala Manca Tonja, ki se si

. cer izobražuje za veterinar
skega tehnika. 


