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Avtor razstave: mag. Domen Prezelj 
Postavitev gradiva:Restavratorski oddelek NUK 
Oblikovanje:Vesna Vidmar

Razstavljeno gradivo: Skladateljeva zapuščina iz Glasbene zbirke NUK, fond NUK, 
Alenka Adamič (fotografije in dokumentarno gradivo), Meri Avsenak (fotografije).

Avtor se zahvaljuje vsem sodelujočim: dr. Alenki Bagarič (NUK), Heleni Ani Drewry (NUK), 
Milanu Štuparju (NUK), skladateljevi hčerki Alenki Adamič in skladateljevemu prijatelju, 
dirigentu Samu Hubadu.

V Ribnici  
so se zbrali  
glasbe željni 
možje v skupini, 
ki je igrala pleh 
musko. Težava 
je bila le v tem, 
da niso imeli 
bobnarja.  
Zato so na vaje 
povabili še mene. 
Stal sem sredi 
sobe z metlo v roki 
in udarjal ritem!«

METLA za  
MOJSTRA

Razstava ob 100. obletnici rojstva

BOJAnA AdAMiCA
Razstavišče UKM  27. 10. – 24. 11. 2012

»Govoriti o Bojanu Adamiču je pravzaprav zelo lahko, kajti za to,  
kar je on v svojem življenju počel, je treba biti rojen. Na tem področju, 
ki si ga je on izbral, je bil edinstven. Lahko rečem, da je odgovoren 
za vso slovensko zabavno muziko. Uvedel je zlasti jazz in to je bila 
njegova glavna življenjska naloga in želja. Bila sva velika prijatelja že 
na konservatoriju. Ena bistvenih njegovih potez je to, da je študiral 
pravzaprav profesionalno glasbo. On je bil izvrsten pianist in prvič 
sva nastopila skupaj, ko je igral na konservatorijskih produkcijah 
Lisztov prvi in pa Beethovnov tretji koncert. Jaz sem pa prvič dirigiral. 
In od takrat sva bila ves čas zelo povezana. Leta 1935 je on ustanovil 
svoj orkester z dvema trobentama, eno pozavno, s tremi saksofoni in 
kompletno zasedbo, kot je bila v tistih časih, torej to je bil nekakšen 
small band, ne big band. Iz tega se je šele kasneje rodil vedno večji 
orkester. Igrali smo na plesnih vajah in na velikih prireditvah ob sobotah 
po celi Sloveniji in način sprejemanja publike je bil čudovit. Lahko bi 
rekel, da Bojan takrat ni stremel v srednjo Evropo, kar delamo danes, 
ampak je stremel v Ameriko, to se pravi v domovino jazza. Nepozabni 
so časi našega igranja na morju v Kaštel Starem in v Rogaški Slatini. 
To je bila družina, v kateri smo se čudovito počutili in bili inteligentno 

zafrkljivi... Brez Bojana bi slovenska 
zabavna glasba gotovo zgledala drugače. 
Zanj komponiranje ni bil sploh tehnični 
problem. To pa dosežejo samo ljudje,  
ki imajo resnični talent.«

Samo Hubad

Bojan 
Adamič  
kot solist  
na trobenti

Z leve:  
Bojan Adamič, 
Vlado Golob, 
Samo Hubad, 
Lev Ponikvar

Rogaška  
Slatina, 1985, 
avtograf

Bojan Adamič in Meri AvsenakSAnSOn

Bojan Adamič:
»Za naše razmere je najbolj primeren izraz – pesmi svobodnih oblik. Za 
razliko od šlagerja s plehkejšo vsebino in z melodijo, ki je prirejena po 
okusu občinstva, imajo tu skladatelji priliko, da izberejo besedilo, ne 
računajoč na komercialni uspeh, in ga uglasbijo kot se jim zdi najbolje. 
Pri šansonu je pač glavni tekst in ker imajo večinoma kratek in peven 
refren, ki je nekakšen zaključek v prejšnjem verzu podane misli, delo  
ni tako težko, saj melodija ni vezana na nobeno formo.«

»Meni ni potrebna zlagana sentimentalnost. Ne kadim in ne pijem črne 
kave. Ko delam, ne pokusim kaplje alkohola, kajti ta bi mi vse porušil. 

Tudi ne sedim za klavirjem. Jaz delam 
pri mizi na zicledru, to je na trdi, suhi 
marljivosti. Ne utegnem hoditi v gozd 
iskat inspiracije in poslušat slavčke. Mene 
ne rešuje noben alkohol, ampak pozimi 
smučanje, poleti pa plavanje. Če sem nekaj 
dni zunaj na smučanju, pridem nazaj tako 
spočit, da melodije kar vrejo iz mene«.
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Bojan Adamič:

»Moja skladateljska kariera se je začela v partizanih, kjer nismo imeli 
niti not, niti papirja, niti komponista. Brigade so dobile papir, fantje 
so načrtali notne sisteme, jaz sem pa pisal enkrat kot Verdi, enkrat kot 
Čajkovski, čeprav bi se najbrže oba v grobu obrnila, če bi me slišala. Toda 
najsi so bili instrumenti, glasba in glasbeniki kakršnikoli, zavest,  
da imamo lastno godbo na pihala, ki jo ima sicer le redna vojska,  
je moralno prav dobro učinkovala. In tako smo z Godbo Glavnega štaba, 
ki je obstajala skoraj izključno iz invalidov in ranjenih borcev, tudi nekaj 
prispevali k skupni borbi. V partizanih sem bil mitraljezec (partizansko 
ime Gregor) v Ljubljanski in IX. brigadi, sovražni rafali so me temeljito 
zdelali blizu Ilove gore, moja dva pomočnika sta ostala na bojišču.« Poleg 
številnih priredb je Adamič med vojno že napisal prve polke in uverture 
za vojaško godbo, ki se žal niso ohranile. 

Pri profesorju Stanku Premrlu se je Adamiču na 
eni zadnjih vaj pred diplomo za orgle »zataknila 
neka lestvica« in v samokritični ihti jo je jezno 
zaigral nekajkrat hitreje. Njegov profesor se 
je v tem trenutku usedel za orgle, ponovil to 
»jezno lestvično pasažo, nato še enkrat, jo malo 
spremenil, potem še malo in izpeljal iz nje 
improvizacijo, ki je trajala kar celo uro«. Bojan 
ga je zavzeto poslušal in opazoval njegovo 
vznesenost, predanost glasbenemu toku, ki je 
sproti nastajal in se razvijal. Ko sta se na koncu 
njuna pogleda srečala, je Premrl kar nekoliko  
v zadregi izdahnil: »Oh, to je bila posvetna igra, 
veš, zaneslo me je…«

Bojan Adamič:

»To, da vsak dirigent dirigira po eno ali dve skladbi, se mi zdi smešno. 
Poglejte na primer tistega, ki dirigira vso opero, pa vseeno zdrži. Na 
primer na festivalu v Subotici sem opravil vse to sam. In mislim, da bi 
lahko bilo na vsakem festivalu tako. Lahko rečem le, da so bili veliki 

komponisti navadno slabi dirigenti. 
In iz lastnih izkušenj lahko povem 
še nekaj. Nekoč sem dirigiral neko 
svojo skladbo, pa je ljudje niso dobro 
sprejeli. Potem je to stvar dirigiral 
nekdo drug, pa sam nisem bil 
zadovoljen, občinstvo pa jo je dobro 
sprejelo. S tem hočem povedati le to, 
da je možno, da lahko drug dirigent 
najde v tuji skladbi nove možnosti in 
razsežnosti.«

Bojan Adamič:

»V inozemstvu, kjer so sicer vajeni krepko delati, velja norma, da 
potrebuje skladatelj za komponiranje glasbe, ki traja deset minut – mesec 
dni. Jaz sem moral napisati vso glasbo za Jaro gospodo, ki teče uro in 
pol, v šestih dneh. Glasba za Inge je bila napisana celo v enem dnevu in 
eni noči. Za Dalmatinsko svatbo sem potreboval pet dni, Hiša na obali 
je bila skomponirana v treh dneh, Vesna v štirih. Seveda mora režiser 
vedeti kaj hoče. Pri Jari gospodi me je Stupica prišel iskat in me odpeljal 
v Trnovo, kjer mi je dejal: Ančka in Pavel se imata ilegalno rada. Ustvari 
osnovni otožni motiv, ki bo podpiral sceno in ki bo trajal tri sekunde, a se 
bo lahko vlekel tudi petnajst minut.«

»Napisal sem glasbo za film Glinasti golob, sestavljeno iz samih šumov in 
pa zvoka pisalnega stroja, kar je bilo za vsebino filma izredno značilno. 
Toda, spet kamenje – zakaj vendar sem podpisan kot komponist, ko pa  
v filmu ni drugega kot pisalni stroj in šumi. Napisal sem jo prezgodaj!«

SKLAdATELJ V PARTiZAniH – JAZZ PO PARTiZAnSKO diRiGEnT in ustanovitelj Plesnega orkestra Radia Ljubljana SKLAdATELJ FiLMSKE GLASBE
Simbioza za pihalni orkester in orgle, 2010, 
Založba Hartman 

Bojan Adamič za čembalom

Barbara in Bojan Adamič 
v partizanih

Bojan Adamič  
kot ga je videl  
leta 1944  
Niko Pirnat

Bojan Adamič za dirigentskim pultom Hajrudin Krvavac in Bojan Adamič

Partizanska eskadrilja, 1979, avtograf

Bojan Adamič dirigira Godbi 
Glavnega štaba NOV

ORGAniST, CEMBALiST
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