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ANDREJ PETELINŠEK 

Prejšnji mesec je dobil prvo in posebno nagrado Evropa za najboljšega pianista na 6. 

mednarodnem tekmovanju Young academy award v Rimu. Danes skoraj dvajsetletni Nejc 

Kamplet je že do svojega petnajstega leta prejel več kot dvajset prvih in posebnih nagrad na 

klavirskih tekmovanjih (TEMSIG v Ljubljani, WPW Panmusica na Dunaju, Zlatko Grgoševič 

v Zagrebu, Paolo Spinch v Trstu ...). Leta 2010 je prejel diplomo dr. Romana Klasinca, ki jo 

na Konservatoriju v Mariboru podeljujejo najuspešnejšim dijakom, in kristalni ključ ob 

zaključku II. gimnazije Maribor. Je štipendist občine Maribor, zdaj pa ga bo štipendiralo še 



ministrstvo za kulturo. Dobila sva se dan po spominskem koncertu Franza Liszta v Rogaški 

Slatini in tik pred odhodom na pomembno tekmovanje v Nemčijo. 

 

Biti sin skladatelja in flavtistke je najbrž pomemben podatek na vaši 

petnajstletni pianistični poti? Je drugače, če izhajate iz glasbene družine, tudi 

vaš mlajši brat je pianist? 

"V začetku je dosti laže, ker od malega odraščaš ob glasbenikih. In jabolko ne pade daleč od 

drevesa. Vesel sem, da že od najzgodnejših let živim z glasbo. Ko sem prišel k svoji prvi 

profesorici Lidiji Maletič na konservatorij, mi ni nič popravljala drže rok. Ko sem jih postavil 

na klavir, je bilo pravilno - in očitno imam nekaj prirojenega. Hvaležen sem svojim staršem, 

ki me razumejo. Marsikdo ima potencial, lahko bi bil uspešen v glasbi, a se staršem ne zdi 

tako pomembno kot denimo kaj drugega. 

Nikoli nisem čutil kot breme, da sta mi stala nenehno ob strani in mi pomagala, me 

spodbujala. Če ne bi imel tega za sabo, bi šel moj razvoj precej počasneje. 

Od nekdaj mi ni bilo težko vaditi, odkrivanje sveta klavirja me je vseskozi osrečevalo. Seveda 

sem se veliko igral in tudi marsikaj drugega počnem še danes. Veliko sem se družil z vrstniki, 

bil veliko pred blokom. Nikakor se ne čutim preforsirano, pustila sta mi vso otroško svobodo, 

brcal sem žogo kot vsi drugi, kolesaril, se skrival ... Po igri pa je bil vedno klavir, a nikoli kot 

muka. Pred tekmovanji je bilo še najlaže, ker je bil cilj pred mano - in vedno sem se uspel 

učinkovito in kakovostno pripraviti. Ni mi zmanjkovalo časa, bil sem vedno odgovoren. No, 

včasih sta me starša vendarle spomnila, da moram vaditi. A ko sem se zatopil v klavir, sem 

zmeraj pozabil na vse. Sploh se ne zavedam časa, ko vadim.‘‘ 

 
Z Bachom začutil umetnost v vsej globini 

 

Kdaj in pri katerem skladatelju je prišlo do tistega vznemirjenja, ko ste se 

zavedli globine glasbene umetnosti? Pri Bachu? 

"Res je, pri Bachu sem se zavedel višje glasbene kulture, ko ne gre več samo za učenje not v 

skladbicah. Z Bachom, ki je bil odločilni skladatelj na poti učenja, sem začel s troglasnimi 

invencijami in začutil umetnost v vsej globini.‘‘ 

 

 



Štiri leta ste bili pri mentorici Saški Gerželj Donaldson, v njenem razredu ste 

tudi maturirali? 

"Imel sem veliko srečo s profesorji. Prof. Gerželjeva je bila ključna, odprla mi je vrata v tujino, 

da sem pri petnajstih letih opravil sprejemni izpit v Gradcu na Univerzi za glasbo in 

upodabljajočo umetnost pri profesorici Zuzani Niederdorfer, odlični slovaški pianistki. Tudi 

njen mož Otto je pianist, bil je učenec slovitega Aškenazija. Z obema delam, kdaj tudi v 

njunem prostem času, na njunem domu. Sem nekako njun otrok. Pomembno je, da si dobro 

voden. Marsikdo preveč menjava profesorje - in to zmede. Če imaš eno šolo za sabo, se tudi 

sam lažje vzpostaviš, zverziraš." 

 

Zanimivo, da ste ob konservatoriju za glasbo maturirali tudi na II. gimnaziji v 

Mariboru? 

"Tudi to je zasluga in nasvet staršev, oba sta profesorja na konservatoriju in sta mi svetovala 

še gimnazijo. Imela sta prav, marsikaj me je še zanimalo ob glasbi - in tudi o glasbi lahko zdaj 

razmišljam celoviteje. Čisto drugače, kot če bi se vrgel samo v klavir. Čeprav recimo na 

tekmovanjih moji kitajski konkurenti niti osnovne šole ne delajo, samo vadijo klavir. Nikoli 

mi ni bilo žal, da sem šel na gimnazijo, profesorji so me izjemno podpirali, imel sem do 

štiristo ur odsotnosti na leto. Šola mi je zelo pomagala, nisem se družil le z glasbeniki. 

Nekateri moji gimnazijski sošolci danes študirajo matematiko na Oxfordu, fiziko v Münchnu. 

Splošna izobrazba mi je zelo pomembna.‘‘ 

 

Se spomnite svojega prvega tekmovanja? Koliko so pomembna za razvoj 

pianista, kakšen je smisel točkovanj ...? 

"V bistvu se prvega sploh ne spomnim. Tekmovanja dajo svoj pečat in težko bi brez 

tekmovanj uspel. Na njih se lahko dokazuješ, a težko jih je v glasbi primerjati s športnimi 

tekmovanji. Glasbe ni mogoče vrednotiti z metri ali sekundami. A obstaja tudi v glasbi 

nešteto pravil, ki se jih moraš držati. Vsaka skladba ima svoje značilnosti in ko interpretiraš, 

moraš imeti to v mislih. Tekmovanja so pomembna, ker na njih spoznaš mnoge profesorje, ki 

sedijo v žirijah in te povabijo na svoje seminarje. Spoznaš lahko nove šole, načine dela. 



Spodbujajo tudi zdravo tekmovalnost, ki nikoli ne škodi. Tekmovanja so odlična šola za 

prihodnje koncerte, nastope." 

 
Najtežje je biti samosvoj 

 

Zadnja leta beležite izjemne rezultate na tekmovanjih - od Trevisa, Ettlingena do 

Londona, Varaždina, slovaške Banske Bistrice ... 

"V času študija v Gradcu do zdaj sem prejel nagrade na devetih klavirskih tekmovanjih. Na 

Dunaju je bilo 2009. dvoetapno tekmovanje, kjer sem dobil drugo nagrado. Bilo je zelo težko 

priti že v finale, nihče iz Slovenije med pianisti še ni dobil te nagrade. Gre za profesionalno 

tekmovanje v dveh starostnih kategorijah. Dobil sem tudi posebno nagrado za najboljšo 

izvedbo dunajske klasike na Dunaju, kar je res velika čast. 

Tudi zagrebško tekmovanje Zlatko Grgošević je zelo pomembno, z vsega Balkana prihajajo 

mladi glasbeniki. Dvakrat sem bi na njem in prejel prvo nagrado. Tam sem srečal slovitega 

profesorja Arba Valdmo in k njemu sem hodil vsako leto vsaj dvakrat na seminarje - od 

Liechensteina do Estonije pa v Dubrovnik; res je svetovna klasa.‘‘ 

 

Kaj tak sloviti profesor klavirja da varovancu novega, drugačnega? Danes si 

lahko vsak hip pogledaš na youtubu katerokoli interpretacijo Marthe Argerich 

ali Elliota Goulda ali Horowitza. Je to danes pianistova prednost, to butanje 

informacij, ali prekletstvo, ker moraš biti vendarle avtentičen? 

"Drugačen je odnos velikega, starejšega pedagoga do učenca, kot ga imajo mladi profesorji 

danes. Način profesorja Valdme me je impresioniral, njegove tehnike, ki jih je razvijal skozi 

več desetletij učenja. Pomaga drugače razmišljati, kako priti do rezultata. 

Res je najtežje biti samosvoj. V nekem času šolanja je treba osvojiti vse načine igranja, 

osnove, zelo težko bi bilo začeti sam iz ničle in misliti, da boš ustvaril nekaj svojega. Ko se 

seznaniš z različnimi pianističnimi interpretacijami velikih umetnikov, sam laže sebe 

poustvariš. 

Najbolj sem poslušal Arthurja Rubinsteina. Zdelo se mi je, da ni preveč kompliciral, da je na 

najenostavnejši način povedal največ, kar se da v pianizmu. To je zame še vedno najteže. 

Včasih preveč kompliciram in zabredem v tunel brez konca. Težko je priti iz njega. Treba se je 

znebiti vsega balasta in se vrniti na začetek. To mi tudi profesorica Niederdorferjeva pravi, 



kadar delava detajle, vsako frazo po dva takta skoraj pol ure. Na koncu mi reče, naj vse 

pozabim in zaigram, kot da tega sploh nisem slišal. Podzavestno usvojiš, a zveni sproščeno, 

mnogo boljše." 

 

Igrate danes zelo drugače kot pred dvema letoma? Kaj se najbolj spreminja? 

"Zdaj na tekmovanjih igram zelo drugače, kot sem igral celo pred pol leta. Mislim, da se 

vedno boljše poslušam. Na začetku, ko imaš polno zagona in igraš z otroško naivnostjo, 

marsikdaj kaj preslišiš. Ko odraščaš, je vedno laže pretanjeno poslušati samega sebe in 

razmišljati še o čem drugem, ne le o notah. Koncentracija je drugačna, osredotočenost je 

bistvena. Zdaj resnično eksponentno raste moje igranje. Vedno boljše se počutim na odru. 

Starejši, kot si, laže se obvladuješ." 

 

Ste težko prebrodili prehod od "čudežnega otroka", ko ste zelo zgodaj že igrali 

zelo zahtevne programe, do zrelega pianista? 

"Pri tem mi je najbolj pomagala profesorica Niederdorferjeva v Gradcu. Ko sem prišel 

petnajstleten k njej, mi je postavila meje igranja. Malce sem se moral odvrniti od tistega, da 

nisem vsega igral samo virtuozno - in so bili vsi navdušeni. Tudi sam sem začel bolj 

razmišljati o detajlih. Nekaj časa sem igral malo bolj ‘pridno‘, naenkrat se mi je vse iz 

preteklosti zavrtelo in skupaj z zagonom, ki ga imam v krvi, mi je bilo vse lažje. Mnogi so mi 

po mojih koncertih rekli, kako čutijo mojo energijo. Če ne pustiš nekaj na odru, se ne 

dotakneš ljudi. 

Profesor Valdma mi je povedal, da 25 milijonov Kitajcev ta čas igra klavir. Kitajci so tako 

navdušeni nad evropsko umetnostjo, da večina otrok igra klavir. Neverjetno. Na tekmovanju, 

na katerega odhajam te dni, v Nemčiji, bo 90 odstotkov Azijcev. Pri nas pa vsak otrok hodi na 

nogomet." 
 

Pogosto bi delal kaj, kar je noro 

 

Kako pa je s svobodo interpretacije, spomnimo se Pogoreličevih subverzivnih 

interpretacij Chopina? 

 



"Veliko razmišljam o tem. Včasih hočem delati kaj, kar se bi komu zdelo ekstremno, noro, 

prehitro, prepočasi. Tukaj me mora profesorica držati ‘na kratko‘, kajti če bi igral samo to, kar 

je v moji glavi, ne bi bilo všeč velikim pianistom. Malce škoda se mi zdi na tekmovanjih prav 

to, da moraš narediti vtis na žirijo. Pogosto bi delal kaj, kar je noro. Tako kot igra Pogorelič 3. 

Chopinovo sonato, ki traja 26 minut, on pa jo igra tudi do 50 minut ... Vrže se povsem v svojo 

interpretacijo. Morda si to lahko privoščiš, ko si starejši, v mojih letih gotovo ne. Ker se bo na 

tekmovanju vedno našel kdo iz konkurence, ki bo igral pravilno, ‘bolj chopinovsko‘, in bo 

požel več odobravanja. Danes ne vem, če bi se še zgodilo, da bi članica žirije (kot je to 

naredila Martha Argerich) izstopila, ker Pogoreliča na Chopinovem tekmovanju niso spustili 

v finale." 

 

Vaša tekmovanja se osupljivo vrstijo, tudi vrhunski dosežki. Samo v času študija 

v Gradcu ste prejeli nagrade na devetih uglednih klavirskih tekmovanjih. 

"Decembra lani sem v Gradcu nastopil na univerzitetnem tekmovanju, samo pianisti naše 

univerze smo se pomerili v dveh kategorijah. Tudi po deset let starejši so bili od mene. Prišel 

sem v finale med najboljših osem. Na začetku nas je bilo 35. Zame je to velik uspeh. 

Mednarodna tekmovanja se mi zdijo bolj pravična kot državna ali regijska, kjer vsak vsakega 

pozna. Moj letošnji tekmovalni program je zajemal državno tekmovanje TEMSIG marca, kjer 

sem prejel zlato plaketo, junija v Rimu pa sem prejel posebno nagrado za najboljšega 

udeleženca celotnega tekmovanja v vseh kategorijah. Z vsega sveta so bili pianisti. To se mi 

zdi moj največji uspeh. Štiri samostojne koncerte sem dobil: v Litvi letos, v Nemčiji, Grčiji in 

na Poljskem prihodnje leto. Tudi v Varaždinu na tekmovanju Jurica Murai sem dobil za 

nagrado recital, novembra pa igram z orkestrom 5. Beethovnov koncert s Slovaško 

filharmonijo v Bratislavi. Dobil sem ga v Banski Bistrici za prvo nagrado na tamkajšnjem 

tekmovanju Forum per tasti lani. Ti koncerti, štipendije, povabila na seminarje so ena najbolj 

pozitivnih plati tekmovanj." 

 

V počastitev Franza Liszta ste letos imeli že dva odmevna koncerta ob 170-letnici 

njegovih nastopov v Mariboru in Rogaški Slatini. Kako pa sta si z Lisztom? 

"Zelo rad ga igram, ker mi super ‘leži pod roko‘. Nekateri imamo ‘lisztovsko roko‘. Meni zelo 

ustreza, logičen mi je v vseh frazah. Sinoči v Kristalni dvorani sem užival, dvorana je bila 



polna, vsi so stali na koncu. Ponovil sem mariborski koncert, Lisztov Mefistov valček sem 

igral pa Chopina. Liszt je trdil, da je Chopin boljši skladatelj od njega. Pomagal mu je priti na 

sceno. Poznavanje kulturnozgodovinskih, tudi biografskih ozadij mi pomaga pri igranju. V to 

se nameravam še bolj poglobiti." 

 

Kako pa je igrati očetovo glasbo? Delata skupaj? 

"Ne, govorim pa mu ‘še težje napiši‘. Doslej še ni bilo nobenega tehničnega problema, da česa 

ne bi mogel odigrati. Pa bi rad naletel na kakšnega, na kaj izzivalnega. Poseben občutek je 

igrati, ko te posluša skladatelj. Rad bi sodeloval še z mnogimi.‘‘ 

 

In izbira repertoarja? Kaj so za vašo generacijo najtežje partiture, mount 

everesti pianizma? Zelo se višajo, se zdi? To ni več Rahmaninov 3. koncert? 

"Chopinovo 3. sonato marsikdo postavlja kot najtežje klavirsko delo doslej, težje od Liszta. 

Kompleksna umetnina je, z nešteto detajlov, ki jih lahko odkrivaš. To je res delo, ki ga lahko 

izvajaš celo življenje. Eden izmed mojih ljubših je definitivno Chopin." 
 

 

ŠULIĆ IN HAUSER STA GARALA 

Kakšno pa je vaše mnenje o cross over pianizmu?  

"O tem sploh ne razmišljam, zaprisežen sem klasičnemu izvajanju. Ljudje se skušajo prodati. 

Luka Šulić in Stjepan Hauser sta zelo garala, da sta prišla do zdajšnje slave. Mislim pa, da to 

ni edina smer, kjer se da uspeti. Tudi na klasičen način lahko prideš do lepih uspehov. Ne bi 

si privoščil komercializacije klasične glasbe. Pogosto se mi je dogajalo, da sem mlade iz svoje 

generacije navdušil za klasično glasbo, pošiljal sem jim linke in bili so povsem presenečeni. 

Če bi mediji imeli do kulture enak odnos kot do športa, bi bilo drugače.‘‘ 

 


