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 Glasba

Umrl je edinstveni Marko Brecelj
Konec 70. let prejšnjega stoletja eden najvidnejših frontmanov v nekdanji državi
Ksenja Tratnik | 21. julij 2021 ob 15:02
Ljubljana - MMC RTV SLO

V 71. letu starosti je umrl kantavtor Marko Brecelj, samosvoj ustvarjalec, ki je v 50-letni karieri vedno znova
izkazoval svoj prav. Pred dvema letoma je prejel tudi Ježkovo nagrado.

 Foto: BoBo

Marko Brecelj je bil na umetniškem prizorišču navzoč slabih 50 let, v tem času pa je med drugim objavil samostojni album
Coctail, pri katerem je sodeloval z legendarnim Bojanom Adamičem, in tri plošče z rokovsko skupino Buldožer, v kateri je
deloval kot pisec večine besedil in glavni pevec. Napisal je tudi glasbo za �lm Živi bili pa videli in zanjo dobil puljsko zlato
areno. Leta 1991 je prevzel vodenje Mladinskega kulturnega, socialnega in multimedijskega centra v Kopru in ustanovil
Društvo prijateljev zmernega napredka.

Ena njegovih najbolj znanih skladb Alojz valček, ki ga je posvetil profesorju matematične �zike Alojzu Kodretu, potem ko je
neuspešno študiral geologijo in kasneje tehnično �ziko, piše na Wikipediji.

Svojo glasbeno pot je sicer začel kot violinist v kvartetu Trije črnci in v ljubljanskem triu Krik, a je kasneje igranje violine
opustil. Najprej je širšo publiko opozoril nase kot kantavtor in šansonjer z nastopom na Mladinskem festivalu v Subotici leta
1974, kjer je tudi prejel nagrado strokovne žirije. Istega leta je v sodelovanju z aranžerjem Bojanom Adamičem izdal ploščo
Cocktail.

KORONAVIRUS FILM IN TV GLASBA KNJIGE ODER VIZUALNA UMETNOST ARHITEKTURA IN OBLIKOVANJE DEDIŠČINA RECENZIJE DRUGO JEZIKOV
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 Foto: BoBo

Izjemno obdobje Buldožerja
Plošča je bila nagrajena z nagrado »Sedem sekretarjev SKOJ-a«. Na albumu je bila predstavljena tudi pesem Hiškar Rogač, ki
jo je posnel z nekaterimi člani skupine Sedem svetlobnih let. Z njimi je ustanovil rock skupino Buldožer, kjer je deloval kot
pisec večine besedil in pevec, eden izmed vrhuncev skupine pa je bila plošča Pljuni istini u oči. V okviru te vsejugoslovanske
atrakcije je Brecelj postal eden vidnejših frontmanov, vokalistov in avtorjev na jugoslovanskem rockovskem prizorišču konca
70-ih let 20. stoletja. V skupini je ostal do leta 1979 in z njo posnel dve plošči LP ter sountrack za �lm Živi bili pa vidjeli, ki je
tudi izšel v obliki mini LP-ja, na puljskem �lmskem festivalu pa je dobil Zlato areno.

Nato je skupino zapustil in se vrnil h kantavtorstvu ter ustvaril nekaj pesmi, ki so v alternativnih glasbenih krogih postale hiti
(npr. Parada, Radojka, Sexy disco hit itd.). 
S pesnikom Ivanom Volaričem - Feom sta združila svojo kreativnost v Duu Zlatni zubi.

Leta 1983 in 1984 je vodil bend Marjanov čudni zajec. Leta 1986 je nato zopet izdal kantavtorski album Desant na rt Dobre
nade, konec 80-ih pa je svoje moči združil še s saksofonistom Primožem Šmitom in baskitaristom Alešem Joštom v projektu
Javna vaja. Kot gost je sodeloval z različnimi glasbenimi skupinami (SRP, Strelniko� itd.). Za njegovo delo je značilna ironija in
kritika malomeščanske družbe.
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Za koprskega župana je kandidiral na vseh volitvah
Po letu 1981 je vodil Mladinski, kulturni, socialni in multimedijski center (MKSMC Koper) v Kopru, Društvo prijateljev
zmernega napredka ter stranko Akacije. Kandidiral je na vseh volitvah za mesto koprskega župana in po izvolitvi Borisa
Popoviča vsak dan njegovega mandata izvajal monumentalni performans imenovan Kolenovanje pred mestno občino. Bil je
svetnik v mestnem svetu MO Koper (2003-2007). Izvedel je vrsto "mehkoterorističnih" akcij; ena od njih je vatentat, ko s
pihalnikom izstreliš v nasprotnika košček vate. V svojem dolgem ustvarjalnem življenju zamenjal več identitet in se v slovenski
javnosti prikazoval v različnih personi�kacijah, je še zapisano na Wikipediji.

Kot je bilo zapisano v utemeljitvi Ježkove nagrade, je Brecelj težko ulovljiv, ker je v svojem dolgem ustvarjalnem življenju
zamenjal že več identitet in se v slovenski javnosti prikazoval v različnih personi�kacijah.

Brecelj se je enako dobro znašel na ulici kot v dvorani, najsi bo gledališka, javni prostor kot tak, prizorišče družbene ali
politične manifestacije, gostilna ali podoben lokal. Tudi ulica je njegov naravni ambient, najsi gre za trg, ložo, pomol na morski
obali ali cesto, so takrat še zapisali predlagatelji.

 Nastop Marko Brecelj Sexy Disco Hit

Ježkov nagrajenec je Marko Brecelj, umetnik skrajne neupogljivosti
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 Sorodne novice

 Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj?

 Marko Brecelj, 31. Ježkov nagrajenec

02:31 / 06:02

Marko Brecelj glasbenik kantavtor

! Prijavi napako
  

Ježkov nagrajenec je Marko Brecelj, umetnik skrajne neupogljivosti
Nagrado mu bodo podelili v nedeljo v oddaji Vikend paket
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 Glasba

 Komentarji(0)  

Več novic 

Glasba / Sen kresne noči z dunajskimi dečki

Danes zbor šteje sto pevcev iz tridesetih držav

Glasba / Singer Pur: nenavadna, a uspešna kombinacija
soprana, treh tenorjev, baritona in basa

Festival Europa Cantat se bo sklenil 22. julija

Glasba / V Bayreuthu prvič na ogled izvirna partitura
Wagnerjevega Letečega Holandca

Delo je v Sloveniji znano tudi pod naslovom Večni mornar

Glasba / Festival Europa Cantat v prilagojeni obliki združuje
zborovske pevce

Ljubljana je za teden dni prizorišče povezovanja zborovskih pevcev in
ljubiteljev tovrstnega petja



Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.  
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI | STANDARDI IN PRAVILA KOMUNICIRANJA | PRIJAVA SOVRAŽNEGA GOVORA NA

SPLETNO OKO 
Za komentiranje se je potrebno prijaviti.

Novica še nima komentarjev

  Razvrsti: priporočeni  
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