
Okus sam po sebi 
ne obstaja, okus 
se ustvarja

Čeprav sama zase pravi, da je šele na začetku, 
je njena umetniška pot po dvajsetih letih en-
tuziazma čvrsto zasidrana.   Kljub temu si ne 
želi, da bi jo označevali s pridevniki, ki bi njeno 
delo preveč poveličevali.  A predana svojemu 
delu je navzlic skromnosti  z leti  na slovenskih 
tleh postala nekakšen sinonim za šanson, fe-
stival  La Vie en Rose pa tiste vrste  biser med 
kulturnimi dogodki,  ki ga z nestrpnostjo pri-
čakujemo vse leto.

Vita Mavrič, šansonjerka
Tekst: Elvira Miše  Foto: Primož Lavre
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 Od kod pravzaprav  tolikšna ljubezen 
do šansona? Bi bilo v tem smislu vpraša
nje, kaj je bilo najprej, gledališče, torej 
igra,  ali pesem, nesmiselno?
Večno vprašanje. Kaj je bilo najprej? Kura 
ali jajce? Šalim se in vam težko odgovorim. 
Pri meni gre za simbiozo, za upoštevanje 
enega in drugega. Ločnica je nekje povsem 
nevidno in najverjetneje vmes. Tak je moj 
način izražanja. Vendar pa tega ne gre po-
sploševati. Šanson ima mnogotere obra-
ze; od izrazito artističnega izraza visoke 
umetniške forme do onega enostavnega 
popularnega, ki se nanaša na vse ljudi in 
je vsem razumljiv. Raznolikost avtorjev in 
interpretov mu daje poseben pečat. Zato 
tudi približen odgovor.

 Pogosto omenjate, da je šanson med 
drugim tudi eden od najbolj napačno 
oziroma poljubno interpretiranih zvrsti. 
Kako pravilno razumeti ta žanr?
No, predvsem tako, da ga ne poskušamo 
definirati in omejiti na »pravilno razume-
vanje« tega žanra. Na prvi prisluh prav vsi 
vemo, kaj pomeni šanson. Za nekatere so 
»pravi« šansoni samo francoski, za druge 
so merilo priznani pesniki na splošno, se 
pravi, da je merilo kvalitetno besedilo, 
za tretje mora pravi šansonjer sedeti pri 
klavirju in šansone izvajati sam, včasih je 
moral pri tem imeti prižgano še cigareto 
v kotičku ust (smeh). Pred osmimi leti 
smo v Café teatru začeli iskati nekaj, kar 
je imelo ime, nihče pa ni vedel natančno, 
kaj je. Prepustili smo se instinktu. Večer 

smo poimenovali La Vie en Rose in nismo 
se zmotili. V teh osmih letih smo se profi-
lirali v praksi, na odru, in to tako zelo, da 
si drznemo zapisati tudi teoretični kredo: 
Besedilo pesmi naj bo blagor in ne poko-
ra, glasba pa užitek in ne kazen! In se pod 
njega tudi podpisati. To je prvo in edino 
merilo za La Vie en Rose. Zato bomo 
tudi tokrat ob nekaterih izkušenih šan-
sonjerskih mačkih videli in slišali izbor 
najboljših slovenskih glasbenikov in glas-
benic, mladih, izkušenih, tudi neizkuše-
nih, alternativnih, etabliranih, duhovitih 
in liričnih.

 Kaj je pravzaprav  pomembno za do
brega šansonjerja? Mora biti dober igra
lec? 
To je lahko prednost v smislu interpretaci-
je, ni pa nikakor pogoj za verodostojnost. 
Tudi brez tega daru (in pridobljenih teh-
nik) ima lahko nekdo na odru interpre-
tacijsko prezenco, ki ji stoodstotno verja-
meš. Ko pa mu to uspe, je že tudi igralec. 
Ampak to je že kavelj 22 (smeh).

 Po osemnajstih letih je letos v srb
ske kinematografe  prišel tudi film Belle 
Epoque – Zadnji valček v Sarajevu, v ka
terem ste igrali kabaretno pevko Erži iz 
obdobja pred 1. svetovno vojno oziroma 

z začetka konca svetle dobe. Kako kot 
šansonjerka  gledate  na ta čas?  Morda 
tudi zaradi te vloge. 
Ta film neposredno ne odseva tega obdo-
bja. Sarajevo je bilo takrat nekaj drugega 
kot Pariz ali katera druga svetovna pre-
stolnica. Film je usmerjen predvsem na 
zgodbo prvega bosanskega cineasta, ki mu 
je atentat na Ferdinanda uspelo posneti na 
filmski trak. Songi, ki jih je uglasbil Arsen 
Dedič, skoreografiral pa pokojni Drago 
Boldin, temeljijo na teh poudarkih. Belle 
Epoque je zame morda celo malce nai-
ven, s kabaretskimi točkami vred. Delno 
najbrž namenoma, delno pa tudi ne. Čas, 
v katerem bi živela jaz, pa je obdobje po 
drugi svetovni vojni. Šanson se je namreč 
med dvema vojnama razvil v kar močno 
industrijo. Po drugi svetovni vojni se je 
preobrazil v pravo umetniško glasbeno 
zvrst posebno navdahnjenih pesnikov, 
skladateljev, interpretov, in sicer kot od-
sev kolektivnega olajšanja duše po koncu 
vojnih travm in vsesplošnega prepuščanja 
upanju, ljubezni, druženju; ali pa kot kri-
tični in pronicljivi opazovalec vsega tiste-
ga, kar se je takrat dogajalo v družbi. Bil 
je nekaj takega kot komentator dogajanja 
oziroma subtilni dnevnik lastne usode. 
Takemu ozračju je vsekakor botroval raz-

»Nizka  raven popularne glasbe je fama, ki so jo ustvarili 
tisti, ki jim to ustreza!«
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cvet industrije plošč, odprtje številnih si-
jajnih koncertnih dvoran, pa razni lokali, 
v katerih je bila živa glasba. Ustvarilo ga 
je življenje, ki se je po času silnega strahu 
preselilo na ulice in v javne prostore. To 
pa se je v posebni obliki najbolj razvijalo v 
Franciji, tej zibelki evropskega šansona, še 
posebno v drugi polovici prejšnjega stole-
tja. Povojni razcvet je dočakal tudi pri nas 
v Sloveniji, predvsem zaradi neponovljive-
ga pokojnega Franeta Milčinskega - Ježka. 
Če se zasanjam, bi rekla, da bi bil to pravi 
čas in pravi prostor zame!  

 Rosa Valetti, ikona dvajsetih let prej
šnjega stoletja, je kabaret uporabljala 
kot družbenopolitično orodje, z ironijo 
je izvajala politično izzivalne točke, na 
primer The Red Melody. Bi si vi v politič
nem kontekstu današnjega časa upali 
kaj podobnega?
Ti časi so težko primerljivi. Tako pri Rosi 
Valetti kot recimo pri Brechtu je šlo za 
zelo podobno situacijo. Po eni strani upor 
proti očetovski industrijalski buržoazni 
avtoriteti (oba sta izhajala iz precej boga-
tih družin kapitalistov), po drugi strani 
pa obračun s kolektivno nemško krivdo 
po prvi svetovni vojni (podoben obračun 
z nacistično generacijo staršev je bil spet v 
uporniških šestdesetih). Die rote Melodie, 
ki govori o nesmiselnosti vojne, je tako na 
nek način predhodnik mirovnih gibanj v 
šestdesetih letih. Za oboje pa je značilen 

zelo izzivalen nastop. Vemo, da je v obeh 
primerih šlo zelo zares in tudi kontrare-
volucija je bila  zelo zares. Današnj položaj 
je bistveno drugačna. Ne gre več zato, da 
si upaš, bolj gre za percepcijo občinstva 
oziroma družbe v celoti. Teater, pa naj gre 
za kabaret ali pa narodno ustanovo, ni bil 
še nikoli v zgodovini tako zelo na obrobju 
družbenega vpliva. Za to so zaslužni novi 
mediji in industrija zabave. Tako tudi po-
litika ni bila še nikoli tako indiferentna do 
gledališča kot danes. Nihče si ne želi pri-
zorov iz Kabareta ali pa strastnega pose-
ganja v repertoar, prepovedi predstav itd., 
pa vendar se zdi, da se dandanes gledališki 
ustvarjalci bolj od reakcije na provokativ-
ne repertoarne poteze bojijo, da jih nihče 

činstvom, humor.  Kakšna pa je zdaj vlo
ga Café Teatra v Sloveniji, kaj lahko od 
njega pričakuje občinstvo? Tudi kaj bolj 
družbeno kritičnega?
Seveda, saj  je že prva premiera v Café 
teatru pod oblaki v Klubu Cankarjevega 
doma, komedija Marka Pokorna Kdo pa 
vam je to delu v izvedbi Borisa Kobala, ti-
pična in tudi dovolj ostra politična satira. 
Nekaj podobnega, čeprav v svoji poetiki 
nekoliko drugačna, bo tudi naša nova  
premiera. Januarja 2009 bomo izvedli 
krstno uprizoritev glasbene komedije 
Marka Vezoviška  Kuba libre. To je no-
stalgična, z glasbo iz posameznih obdo-
bij prepletena življenjska zgodba Marja-
ne, ki se je rodila v globokem socializmu, 

Če bi današnja družba spominjala na dekadenco, bi 
bila to zelo dobra novica.

ne bi opazil. Škandale sprožajo samo še 
obglavljeni profeti, kot tisti v berlinski 
Operi. 

 Prizorišča, kot je  bil tudi pariški Le 
Chat Noir, kjer se je konec 19. in v začet
ku 20. stoletja razvijal kabaret in  s tem 
tudi šanson, so skrbela za osvobajajoče 
protikulturne forme. Pozneje se je, tudi  
z ustvarjalkami, kot je bila Edith Piaf, 
iz političnega konteksta  usmeril bolj v 
čutne, strastne vode, sodelovanje z ob

v zlatem obdobju slovenske popevke, ob 
punku v osemdesetih  pa je osvobodila 
svojo mladost izpod štafete. Na tej poti 
spoznavamo tudi številne usode njenih 
sopotnikov, predvsem pa jazz glasbeni-
ka Mojzesa (Mojmir Sepe). Kuba libre 
je pravzaprav hommage dvema generaci-
jam, ki sta se od mladosti poslovile (pre)
pozno, in pozdrav tretji, ki si tega raz-
košja  po vsej verjetnosti ne bo več mogla 
privoščiti. Če je gledališko sporočilo po-
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vezano s sproščujočim smehom, to še ne 
pomeni, da ni (za)res. To je bistvo satire 
in kabareta. Tudi če se sprijaznimo z dej-
stvom, da gledališče ne spreminja sveta, 
to še ne pomeni, da življenju ne nastavlja 
ogledala. Tu je poslanstvo Café teatra 
tako kot nekoč, a z eno veliko razliko. To 
ni več protikulturna forma, ampak ravno 
narobe, protizabavna forma, seveda v da-
našnjem zbanaliziranem kontekstu ne-
buloznega popa in resničnostnih šovov. 
Najboljši smo pač tam, kjer je najlepše, a 
tudi najtežje, pri kvalitetni zabavi. 

stva, pozna ta manko? Sploh glede na 
to, da se kabaret nekako poskuša vrniti 
na gledališke odre.
Ravno o tem govorim, to naj bi bilo poslan-
stvo Café teatra. Smo svetlobna leta odda-
ljeni od nekakšne normalne kabaretne in 
komedijantske scene, kot je tista nemška, 
tako po številu gledališč, ustvarjalcev, ob-
činstva. Še huje je, ker so razmere po osa-
mosvojitvi pravzaprav še slabše kot prej. Še 
nikoli ni bila elitna kultura tako getovsko 
zaprta v velike institucije in še nikoli ni 
bila široka popularna baza tako brezupno 

glasba pa resna? Zakaj ne financiramo da-
našnjih Brelov? Zakaj poskuša to narediti 
samo Café teater? Ko delamo vsako leto 
La Vie en Rose, smo presrečni, ker ima-
mo kaj pokazati in ker je v Sloveniji toliko 
kvalitetnih izvajalcev in avtorjev, hkrati pa 
se zavedamo, da je za marsikoga La Vie en 
Rose edina priložnost. To je grozljivo! Vsi 
ti širši javnosti neznani talenti bi morali 
biti na lestvicah popularnosti kot nekoč 
Brel. Lani je bila nabito polna Gallusova 
dvorana Cankarjevega doma še en dokaz, 
da je dovolj tudi občinstva. Le da so oboji 
v defenzivi. Nizka raven popularne glas-
be je fama, ki so jo ustvarili tisti, ki jim 
to ustreza! In zato nam prodajajo famo 
o tržni nezanimivosti kvalitetne zabave. 
Nič od tega ne pelje h kvaliteti. Okus sam 
po sebi ne obstaja, okus se ustvarja! 

 Šanson pogosto spominja na nekak
šno dekadentno družbeno ozračje. Je za 
njegovo vnovično priljubljenost krivo 
to, da se je z leti spremenil ali pa morda 
družba spet spominja na dekadenco?
Če bi današnja družba spominjala na tisto 
dekadenco, ki jo imate v mislih, bi bila to 
zelo dobra novica. Žal je dekadentna v pre-
cej drugačnem, veliko bolj kičastem pome-
nu. Tisto žlahtno dekadenco bomo v tem 
novem družbenem kontekstu tudi zaman 
iskali, prej se je lahko samo nostalgično 
spominjamo. Šanson pa je v teh razmerah 
priljubljen toliko, kot zanj naredimo. 

 Kako pa je s šansonom v primerljivih 
tujih državam? Kje smo Slovenci  v tem 
smislu na svetovnem zemljevidu?
Ah, kaj pa vem?! Tako kot v vsem, kar 
počnemo v tako majhni deželi, smo lahko 
svetovni, kadar združimo svoje sile, in to 

 Ima država posluh za vaše ustvarja
nje? Navsezadnje ste eden od redkih to
vrstnih odrov v Sloveniji.
Nismo edini, res pa je, da imamo že kar 
debelo tradicijo  kabarejsko-varietejske-
ga programa. V večini svojega. Z rednim 
programom smo v minulih štirinajstih 
letih Ljubljani in Sloveniji ponudili serijo 
kvalitetnih predstav in koncertov, s kateri-
mi smo dopolnili sicer kvalitetno  glasbe-
no-gledališko ponudbo glavnega mesta. Z 
vztrajanjem pri dobrih avtorjih in profe-
sionalnih  izvajalcih vsekakor presegamo 
raven hitrega zaslužkarstva  in  instantnih 
polizdelkov za široko porabo. Slovenija 
ima precej razvito klubsko sceno, ki je pe-
stra. Kar se pa države tiče, kaj naj rečem? 
Ne ignorirajo nas, daleč proč od tega pa 
tudi nismo. Mesto nam je bilo že od za-
četkov čedalje bolj naklonjeno. Časi so se 
povsem spremenili. Nočemo tožiti. Niko-
li nismo.  Za boj z mlini na veter smo pa 
že malo preutrujeni. Veseli smo vsakršne-
ga sodelovanja! Tako pri enih kot drugih. 
In to spoštujemo.

 Slovenija je po drugi svetovni vojni 
razvijala šanson, toda kabaret v pravem 
pomenu te besede, ki je bil v tem obdo
bju na zahodu še vedno zelo prisoten, je 
bil pri nas bolj kot ne neznanka. Se zdaj, 
toliko let pozneje, glede vzgoje občin

priklenjena na turbo kič. Sredina, kjer se 
dobiva najpomembnejša bitka in kjer se 
izpolnjujejo resnični cilji kulturne politi-
ke, pa ostaja prazna. V organizacijskem 
smislu se je žanr bulvarnih komedij vzpo-
stavil kot dokaj neodvisna produkcija, ki 
temelji na tržnih zakonitostih, vendar z 
razumljivo nihajočo kvaliteto predstav, pa 
tudi stand-up scena se razvija, jasno pa je, 
da bi morala tovrstna produkcija dobiti 
tudi institucionalne okvire, profesionalno 
podporo, umetniško vodstvo itd.

 V teh dneh bo v Slovenskem mladin
skem gledališču med drugim tudi premi
era glasbene monodrame Senca tvojga 
psa,  v kateri Branko Završan poskuša 
gledalcem približati štirinajst šansonov 
Jacquesa Brela; čez nekaj dni bo v Lju
bljani  spet mednarodni večer šansonov 
La Vie en  Rose …  Kakšen status ima tre
nutno šanson v Sloveniji? Gre navzgor 
ali navzdol?
Letos je 30. obletnica Brelove smrti in ra-
zumljivo je, da bo nekaj projektov posve-
čeno temu odličniku. Hkrati je ravno Brel 
30 let po svoji smrti živ dokaz, da je bila 
tudi klasika ob nastanku popularna. On 
je bil takrat na vrhu lestvic popularnosti, 
pa poglejte, kdo je danes. Isto velja za glas-
bo, ki ji zdaj pravimo resna. Kot da je to 
merilo za financiranje, da je avtor mrtev, 

»Teater ni bil še nikoli 
v zgodovini tako na 

obrobju družbenega 
vpliva.«

nas tudi spodbuja, da v tem početju vztra-
jamo, po drugi strani pa smo zelo hitro 
tudi svetovno provincialni, če prevladajo 
negativne vibracije. S predstavo Hrepe-
nenja, Brecht-Weillovih songov, sem go-
stovala v Berlinu, Brnu, teatru Akzent na 
Dunaju, pred kratkim sem bila z glasbe-
nim recitalom v gledališču Diligentia v 
Haagu. Povsod so navdušeni in  začudeni, 
s katere točke zemljevida pravzaprav pri-
hajamo?! Čuden občutek.

 V osmih letih, odkar Café Teater v Lju
bljani organizira dneve šansona, ste slo
venskemu občinstvu ponudili nekaj, kar je 
dolgo pogrešalo, a ga tudi vzgojili in celo 
razvadili. Kaj  ste pripravili za letos?
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Vita Mavrič je začela glasbeno-gledališko kariero na odrskih deskah Mestnega gledali-
šča ljubljanskega leta 1987 z glavno vlogo v nadvse uspešnem muzikalu U slovenačkim 
gorama avtorjev Žarka Petana, Ervina Fritza in Urbana Kodra. Istega leta je za Televizijo 
Slovenija posnela samostojni glasbeni recital skladatelja Urbana Kodra na besedila raz-
ličnih slovenskih pesnikov z naslovom Pesem je ženska in izdala tudi svojo prvo kaseto 
pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija. Leto kasneje je v Štihovi dvorani Cankarjevega 
doma pripravila samostojen koncert poezije skladatelja Urbana Kodra in pesnikov Janeza 
Menarta, Ervina Fritza, Milana Jesiha in drugih. Po tem koncertu se je  dokončno posve-
tila slovenskemu šansonu in sledila je vrsta uspehov. Med drugim je leta 2000 zasnovala 
mednarodni glasbeni festival šansonov La Vie en Rose, ki ga vodi še danes. Naprej pelje 
tudi Café teater, igra v avtorskem projektu Hrepenenja v Mestnem gledališču, izvaja ži-
dovske šansone s kvartetom Akord in z obema projektoma gostuje tako doma kot v tu-
jini. S Hrepenenji je zelo uspešno nastopila tudi v Brechtovi hiši v Berlinu, na festivalu 
glasbenih gledališč v Brnu in v znamenitem kabaretskem gledališču Akzent na Dunaju. 
Za svoje delo je prejela  tudi več nagrad. Novembra 2002 jo je k sodelovanju povabil tudi 
slovenski  Unicef, kjer delo ambasadorke oziroma ambasadorke dobre volje opravlja z 
iskreno predanostjo.

biografija

Vse tisto, kar razvajeno občinstvo priča-
kuje (smeh).

 So odzivi javnosti v tem smislu po
membni? Ali bi pri svojem poslanstvu 
vztrajali ne glede na vse?
Seveda so pomembni. Odziv publike, tak-
šen kot je, je nagrada za našo vero v njen 
intelekt. In nikoli ne rinem z glavo skozi 
zid! Kompromisi so nujni. Nisem neči-
mrna in moje mnenje vsekakor ni edino 
veljavno v Sloveniji. Te pravice si pa res 
nimam od kod jemati. Daleč proč od tega. 
La Vie en Rose je projekt Café teatra. In 
ne ustvarjam ga sama, ampak z najožjimi 
sodelavci, kot je na primer zame zelo po-
memben scenarist Marko Vezovišek.
Ob omembi kabareta se marsikomu zbudi   
stereotipna asociacija na film Modri angel 
in Marlene Dietrich. Nemka je s filmom 
zaslovela, a je bila v krogu kabaretnih pevk 
tistega časa, ki so nastopale v živo, manj po-
membna. Vam je njena glasba blizu ali ima-
te iz tistega obdobja morebiti katere druge 
vzornice?  Sodeč po imenu festivala La  Vie 
en Rose, očitno prisegate na Edith Piaf.
Kot je bilo rečeno, za naslov smo se pred 
osmimi leti odločili instiktivno. Piaf je za-
kon, ampak ne v smislu dogme. Ob njej je 
floskula poslušam vsako glasbo, samo da 
je dobra,  prenehala biti floskula, marsi-
kateri poslušalec pa je prenehal biti žrtev 
zunanje podobe in žanrske identifikaci-
je. Bila je neponovljiva. Pa se kljub temu 
nagibam k sodobnikom. Zelo cenim Ute 
Lemper.

 Kakšna glasba vam je še blizu, po 
kakšnih merilih izbirate, kaj je dobro za 
vaše uho?
Če ste mislili, da spim s ploščami šansonov 
in knjigami poezije pod blazino, za zajtrk 
prepevam La Vie en Rose, za kosilo pa Ne 
Me Quitte Pas, ste precej zgrešili moje bi-
stvo (smeh). V glavnem poslušam vokal-
ni in instrumentalni jazz. Nazadnje sem 
marca v Londonu, v klubu Ronnia Scotta 
do neskončnosti uživala na koncertu sijaj-
nega trobentača Chrisa Bottija. Šansone 
pa poslušam zgolj v delovne namene. V 
glavnem sama in za zaprtimi vrati. S tem 
ne obremenjujem okolice.

 Ste  strogi tudi pri glasbeni vzgoji 
svojih dveh sinov? Je glasba pomembna 
pri njuni vzgoji?
Ma, sploh ne! Starejši sin me je dve leti pre-
pričeval, da bi se vpisal h klavirju. Otroci 
naj se čim dlje igrajo in uživajo v otroštvu, 
dokler traja. Z možem z ničimer ne vpli-
vava na svoja otroka. Nobene tovrstne am-
bicije ni v nama. Dajeva jima prijazen dom 
in družinsko toplino. Tempo življenja je 
že tako prehud. Izredno ju spodbujam le 
k čim večji samostojnosti. Naj počneta v 
prihodnosti, kar hočeta, samo da bosta pri 
tem srečna.  
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