
Goethe, Wolf in Pariz 

Avtor 
 

MELITA FORSTNERIC HAJNŠEK 

 
Večer, 2. december 2015 

Bil je eden tistih večerov... 

  

Juliette de Massy in Nejc Lavrenčič na koncertu v Kazinski dvorani (Osebni arhiv) 

Bil je eden tistih večerov..., ko so bile tri dvorane SNG Maribor zasedene. 

Bila je taka kulturna sobota in publika se je krepko pomnožila čez tisočico. 

V velikidvorani baletna uspešnica Labodje jezero z Antonom Bogovom v 

glavni vlogi, v stari dvorani gostovanje mednarodno prodornega 

Zagrebškega kazališta mladih - ZKM s Krleževim Krištofom Kolumbom in v 

Kazinski subtilen, unikaten slovensko-francosko-nemški večer samospevov 

Srečanje z Goethejem pianista Nejca Lavrenčiča in francoske sopranistke 

Juliette de Massy. 

Bil je v Sloveniji redek večer samospevov, prvi v nizu treh s postajami 

Maribor-Ljubljana-Slovenj Gradec. Slednji, zadnji koncert je bil sinoči v hiši 

skladatelja Huga Wolfa, ki predstavlja tehtno polovico koncerta. Pretanjen, 

poglobljen glasbeni, muzikološki razmislek o Schubertovih in Wolfovih 

uglasbitvah Goethejevih pesmi, tako sta tematsko zastavila koncertni niz 



avtorja in izvajalca. Magična sinergija je bila med njima. Wolf, ki ni le tesno 

povezan s Slovenijo, z rojstnim Slovenj Gradcem, ampak tudi z mladostjo v 

Mariboru, je ponovno uglasbil večino verzov, ker ni bil zadovoljen s 

sladk(obn)o Schubertovo glasbeno potezo. Da ga moramo Slovenci na novo 

odkriti, je bilo sporočilo koncerta, prav tako pa tudi samospev kot izjemno 

glasbeno zvrst. Oba interpreta sta se srečala na podiplomskih študijih v 

Bruslju. Oba sta poglobljena muzika in koncertirala sta s tem programom 

celo v sloviti Petiti Palais in Mimu v Bruslju. Juliette de Massy se je vtisnila 

v spomin ne le s Schubertom in Wolfom, z za Francozinjo silno zahtevno, a 

odlično nemško dikcijo. Posebej pa je očarala z dvema slovenskima 

samospevoma - Lajovčevim in Simonitijevim - v dodatku. 

Seveda ni šlo brez vprašanja Francozinji po koncertu o situaciji v Parizu. 

Prihaja z juga, iz Poitierja, sicer pa je rojena Parižanka. Kako vidi vojno 

situacijo ta čas v svoji deželi, predvsem pa kako kot mlada Francozinja 

ocenjuje dejstvo, da so teroristi njena generacija in v njeni domovini rojeni 

in vzgojeni mladi ljudje? "To je grozljivo, enako kot resna, silovita grožnja, 

ki ne velja le za Francijo, ampak za ves svet. Zakaj smo bili prav mi prvi 

napadeni? Razlogi so različni, a 'prebodeni' smo z Bližnjim vzhodom. Ni se 

še končalo, zlasti ne s strahom do drug(ačn)ih, kar je temeljno sporočilo, ki 

izhaja iz terorizma. Seveda se je treba boriti proti manjšini, ki nas ogroža, 

boriti tudi z glasbo in nadaljevati živeti, kot smo živeli pred tem... Res je 

žalostno, da so teroristi mladi, ki so živeli med nami. Seveda pa v slabih 

socialnih razmerah, slabo izobraženi, živijo v revnih, zelo zaprtih četrtih. 

Nenadoma so se ekstremistično versko sfanatizirali. A v bistvu ne gre za 

religijo, za vero. Po moje obstaja zdaj lažni vtis o veliki vrzeli med mladimi 

Francozi. Hkrati pa smo nemočni, ker se ne znamo spoprijeti s tem zlom. 

Tudi na nas, glasbenikih, je, da nadaljujemo protivojne akcije,'' je dejala 

Juliette de Massy po mariborskem koncertu. Naslednja postaja so bile 

Križanke. 
 


