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in zato smo občini predlagali, da bi
prvo ukinili. Pridobili so vstopni del
pred tovarno, ki je namenjen javnosti.
In prav tu se izkazujejo vrednote,
ki jih TEM Čatež živijo. So podjetje,
ki išče poslanstvo v družinskih vrednotah, za sodelavce naredijo vse, da
se počutijo dobro. Izhajajo iz sebe,
ker so družbeno ozaveščeni."

"Socialna in
psihološka
kategorija razvoja
ekonomske družbe,
kjer z eno finančno
in inženirsko
popolnoma
nepomembno
potezo prostorsko
in družbeno
zarežeš v del mesta,
se kaže kot ograja"
Aktualna je sprememba gradbenega zakona, ki ji nasprotujete arhitekti. Zakaj je nesprejemljivo, da
bo po predlaganem lahko vodja
projekta predstavnik katerokoli
stroke?
Blaž Budja: "Gradnja ali načrtovanje
je multidisciplinarna kategorija, ob
kateri pač vsakdo prispeva svoj del
v mozaik. Do zdaj je bil zakon napisan tako, da je nekdo iz prevladujoče stroke v projektu tudi njegov
vodja. Tudi nam se zdi smiselno,
da je vodja tisti, ki se spoprijema z
največ vprašanji med projektiranjem. Na primer, v elektrarni je odličen vodja elektroinženir. Ali pa pri
gradnji mostov, tam je vodja konstruktor, gradbeni inženir. Pri vsem
tem seveda z veseljem sodelujemo,
kot vodje projektov pa se v takem
primeru ne vidimo."
Rok Jereb: "Skozi vse spremembe
gradbenega zakona, ki smo jim bili
kot projektanti že priča, vidimo, da
je materiala, ki ga moramo kot vodilni projektanti pripraviti za pro-

nem merilu sprejet le minimalen
odstotek pianistov, ki opravijo sprejemne izpite," pove Nejc. "V trenutni
situaciji je moja bližnja prihodnost
še dokaj negotova, kljub temu pa
ohranjam odprtih čim več možnosti za naprej in upam ter se trudim
za najboljše."
Nejc Kamplet je letnik 1996,
prihaja iz glasbene družine, klavir
pa igra od petega leta. Končal je
študij na Univerzi za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Gradcu, v
razredu prof. Zuzane Niederdorfer.
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jekt, precej več kot takrat, ko smo
začeli delo v arhitekturi. Hitre spremembe zakonov doslej niso poenostavile birokratskega dela projektov
ali pospešile postopkov."
Nina Majoranc: "Prilagajanje pa je
dolgotrajno, ne samo z naše strani,
ampak tudi s strani upravnih organov."
Rok Jereb: "Ko govorimo o vlogah
vodje v procesu snovanja objektov, pa je treba izpostaviti, da mora
arhitektura in s tem arhitekt v
primerjavi z drugimi strokami upoštevati ne samo inženirski, matematični pogled, temveč tudi socialni,
ekonomski, psihološki, geografski,
kulturni in mnoge druge aspekte
tega multidisciplinarnega procesa,
ki se samo z metrom ne dajo izmeriti. Zato smo verjetno pri snovanju
stavb toliko bolj vpleteni v proces."
Nagrajena je tudi vaša zasnova materinskega doma v Ljubljani. Gre za
posebno zgodbo, večkrat ste jo izpostavili kot odgovor na aktualna
vprašanja poslanstva arhitekture v
družbi.
Blaž Budja: "Soočili smo se z lokacijo, ki je prežeta z veliko pomeni. Stoji
med BTC-jem in Žalami. Med dvema
svetovoma, tako nasprotnima. Dom
je pred tem stal v Trnovem, a so
zaradi širitve tamkajšnjega vrtca
iskali novo lokacijo. Mestna oblast je
z državo zamenjala objekta, hiša na
Jarški cesti pa je bila v slabem stanju,
in investitor se je rajši kot za prenovo odločil za novogradnjo.
Rok Jereb: "Imeli smo dobrega sogovornika na naročnikovi strani. Pri
projektu pa smo veliko razmišljali
predvsem o načinu bivanja. Sledili

smo principu 'co-livinga', ki se vse
bolj uveljavlja tudi pri nas. Naročnika nam je uspelo prepričati, da bi v
stavbi zasnovali večje skupne prostore in manjše bivalne enote, ki so
bolj intimne. V ospredju je bila socialna dinamika - kako ponovno zagnati proces socializacije, druženja,
zaupanja, hkrati pa ponujati zaščito,
intimo varnega zavetja."
Blaž Budja: "Hiša je sredi blokov, je
inštitucija, a v resnici ne deluje tako.
In je dom, ki nudi zavetje. Pa vendar
je pred hišo odprt prostor, ki naglasi
javno funkcijo. To je bila za nas zelo
lepa naloga."
Rok Jereb: "Materinski dom ima v

nasprotju z drugimi hišami v ulici
sprednji del zasnovan kot javni prostor, objekt je malce umaknjen in
zato deluje kot javna zgradba, čeprav
je več kot to. Tudi na Čatežu nam je
uspelo ustvariti javni trg pred kom-

"V prostoru se
nikoli ne mudi tako
zelo, kot mislimo"
pleksom. Socialna in psihološka kategorija razvoja ekonomske družbe,
kjer z eno finančno in inženirsko popolnoma nepomembno potezo prostorsko in družbeno zarežeš v del
mesta, se kaže kot ograja. Takšnih
ograj se pri projektih izogibamo.
To povezuje naše projekte v tkivo
mesta ali naselja, vasi in s tem vračamo okolju."
Kako gledate na danes vse številnejše propadajoče stavbe po državi,
problem varstva stavbne dediščine?
Stroka opozarja, da so bile različne
politične opcije v odnosu do tega
presenetljivo poenotene - vse so na
račun tega segmenta dediščine var-
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Njegovi uspehi s številnih tekmovanj so izredni: od prve nagrade na
Yamahinem štipendijskem tekmovanju na Dunaju preko petih zlatih
plaket in nagrade s slovenskih nacionalnih tekmovanj Temsig v letih
2007, 2010, 2011 (v komorni zasedbi), 2013 in 2016 pa do prve nagrade na tekmovanju Sklada Hildegard
Maschmann na Dunaju 2019., prve
nagrade na štipendijskem tekmovanju Martha Debelli na Univerzi za
glasbo v Gradcu 2017., prve in EMCY-nagrade na 6. tekmovanju Young
Academy Award v Rimu pred petimi
leti ter mnogih drugih.
Trenutno je povabljen na 16.
Rubinsteinovo tekmovanje, ki bo
letos v Izraelu in velja za eno najprestižnejših tekmovanj na svetu.
Že od mladih let aktivno sodeluje
na različnih glasbenih festivalih po
Sloveniji in v tujini, kot so Festival
Ljubljana, Festival Lent, Festival Maribor, EUNIC Music Festival - Evropski nacionalni inštitut za kulturo,
Carpe Artem, Les Nuits Pianistiques,
Noč slovenskih skladateljev in Arsonore.
Kot solist je nastopil z orkestrom
SNG Maribor, Simfoničnim orkestrom Festine, Komornim orkestrom
Ljubljanske filharmonije, državnim
opernim orkestrom v Banski Bystri-

ci, orkestrom slovaške Sinfoniette,
Simfoničnim orkestrom iz Harbina in z Vuhansko filharmonijo. Sodeloval je z različnimi dirigenti, kot
so Jiao Yang, Jin Hyoun Baek, Pawel
Przytocki, Wolfgang Harrer, Živa

"Posnetek lahko
vzbudi zgolj
predstavo o zvoku,
noben mikrofon ali
zvočnik ne more
poustvariti energije
umetnika"

Ploj Peršuh, Taejung Lee, Benjamin
Pionnier, Igor Bulla idr. Solistično
je nastopil na koncertih v Avstriji,
Italiji, Nemčiji, Litvi, Estoniji, New
Yorku, Novi Mehiki, na Japonskem,
Kitajskem, Škotskem, Poljskem, Hrvaškem, Slovaškem. Dodatno se je
izpopolnjeval na seminarjih pri številnih svetovno znanih pianistih,
kot so Jacques Rouvier, Arie Vardi,

Daejin Kim, Mikhail Voskresensky,
Aleksandar Madžar, Ian Hobson,
Grigory Gruzman, Robert Levin,
Ruben Dalibaltayan, Aquilles D.
Vigne, Arbo Valdma, Sofya Gulyak
in drugi. Snemal je tudi za slovensko
nacionalno televizijo in je že večkrat
predvajala njegove posnetke. Je prejemnik štipendij ministrstva za kulturo v Sloveniji ter občin Maribor in
Gradec.
Adam Kamplet obiskuje 3. letnik
II. Gimnazije v Mariboru, končal
pa je že Konservatorij za glasbo in
balet v Mariboru, v razredu profesorice Planinke Atić. Trenutno obiskuje pripravnico na Univerzi za
glasbo in upodabljajočo umetnost v
Gradcu, v razredu profesorja dr. Zoltana Füzesséryja. Redno se udeležuje
številnih državnih in mednarodnih
klavirskih tekmovanj, kjer dosega
odlične rezultate. V zadnjih letih je
prejel absolutno prvo nagrado na
18. mednarodnem tekmovanju klavirjev Alexander Scriabin v Parizu,
1. nagrado na 5. mednarodnem klavirskem tekmovanju San Dona di
Piave v Italiji, med drugim je bil
trikratni absolutni zmagovalec na
mednarodnem klavirskem tekmovanju Ivana Rijavca v Rogaški Slatini, na tekmovanju Ars Nova v Trstu
je osvojil zlato plaketo,1. nagrado na
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čevale po načelu: varčevati, pa naj
stane, kar hoče.
Blaž Budja: "Občasno pa tudi varovati, pa naj stane, kar hoče."
Rok Jereb: "Z varovalnimi strukturami imamo v Sloveniji dobre izkušnje.
Ni vse samo slabo. Zlasti v procesu,
ko prideš na strokovno raven in nisi
več na upravni, je kar veliko plodnega sodelovanja, sploh na kulturni pa
tudi naravovarstveni ravni."
Blaž Budja: "So tudi dobri primeri
prenov in veliko tega je tudi v javni
lasti. Kot družba imamo negotov
odnos do varovanja arhitekture iz
časa moderne. Izginjajo objekti iz
60., 70. let prejšnjega stoletja, ki so
ravno tako pomemben del kulturne
dediščine, pa se tega kot družba slabo
zavedamo."
Rok Jereb: "Posamezniki bi se lahko
bolj aktivno vklapljali v tehtno komunikacijo, pa se raje ukvarjajo s komentiranjem izzivajočih člankov, ki
so hipni in bodo naslednje leto pozabljeni. Kot skupnost imamo prostor
za rast, za vzpostavitev primerne
komunikacije. Na način, da zadeve
skupaj predebatiramo in jih povemo
na razumljiv, spoštljiv način. Tudi
tistim, ki drugače razmišljajo. V prostoru se nikoli ne mudi tako zelo, kot
mislimo."

Adam Kamplet Foto: Osebni arhiv
46. tekmovanju Temsig v kategoriji komorne glasbe idr. Dvakrat je bil
izbran za koncert v znameniti londonski dvorani Royal Albert Hall.
Zaradi izjemnih dosežkov prejema
Zoisovo štipendijo.

