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... SE DOTAKNE DUŠE, in ko se 
dotakne duše, zadrhti telo, začutimo 
mravljince in se zavemo: to je nekaj 
enkratnega, to je dotik umetnosti, le-
pote, večnosti. In to nam podarja 
Dunya s svojim glasom: pot v svet 
glasbe, abstrakten in nepojmljiv, a 
čudovito lep. 

Z očarljivo in ekstravagantno mla-
denko, umetnico, operno pevko, ki 
ima božajoč, brezčasno čudovit glas, 
smo poklepetali v presijanih prosto-
rih Narodne galerije, ki so se spogle-
dovali z njenim svojstvenim talentom 
in karizmatično osebnostjo. Dunya 
Tinauer je pevka, ki bo zagotovo vs-
topila v vodilne operne hiše, kajti 
njen glas in tehnika petja objameta 
nezavedno tako, kot to zmore le na-
rava sama.
Reader's Digest: Kakšen je bil vaš 

prvi stik z glasbo in kaj je bilo tisto, 
kar vas je tako navdušilo pri njej, da 
ste se odločili postati operna pevka?
Dunya Tinauer: Z glasbo sem se 
srečala zelo zgodaj, nekje pri treh 
letih, ko sem se usedla za klavir in 
začela po posluhu igrati skladbe, ki so 
se vrtele po televiziji. Pri petih letih 
sem začela obiskovati balet in pevski 
zbor, nato pa se pri šestih vpisala v 
nižjo glasbeno šolo, kjer sem se učila 
igra nja klavirja in nekaj let tudi 
igranja prečne flavte. Pela sem vse 
otroštvo, v šoli tudi v zboru, s katerim 
smo se udeležili občinskega pevskega 
tekmovanja, na katerega me je prija-
vila takratna učiteljica. Ko me je mami 
slišala peti, se ji je zdelo, da veliko 
obetam, in nemudoma me je od- 
peljala v glasbeno šolo, kjer so me po- 
slušali in ocenili, da imam poten- ➸

PRIPRAVILA: BARBARA JAKŠE JERŠIČ

Dunya Tinauer, operna pevka,  
o kateri bomo zagotovo še slišali

Dunya Tinauer s tehniko  
bel canto poslušalca prestavi  

v brezčasno dimenzijo bivanja.
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Ko se glas 
dotakne srca ...
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cial, da se razvijem v pevko. In tako se 
je začela moja glasbena pot – z vpi-
som na umetniško gimnazijo, smer 
glasba. 

Kako čutite glasbo, kaj vam izpove-
duje? 
Glasba je zame nekaj blagodejnega, 
nekaj pomirjajočega in navdihujo-
čega. Zelo rada obiskujem koncerte 
klasične glasbe, saj glasbo doživljam 
kot zgodbo, na bito  
s čustvi in barvitim 
dogajanjem.

Imajo za vas zvoki, 
glasovi poseben po-
men?
Kot glasbenica imam 
mogoče eno “po klicno 
deformacijo”, in to je, da 
zaznam vsak zvok, šum 
ali hrup. Glasbeniki se 
včasih poigravamo s 
frekvencami in zvoki iz vsakdanjega 
življe nja. Za slišimo brnenje sesalnika 
in nanj “skladamo” melodije. Si cer pa 
jim ne pripisujem posebnega pom-
ena, vsakdanje zvoke in hrup pre-
glasim s kakšno lepo melodijo.

Mesto svetlobe je dokumentarni film, 
v katerem nastopate kot subtilna 
povezovalna nit. Lahko kaj več 
poveste o njem?
V Mestu svetlobe, ki govori o Šošta-
nju, sem sodelovala skupaj s svojo 
družino. Moji vložki so bolj glasbene 
narave, saj smo s skladateljem Go-

ranom Krmacem na novo posneli 
glasbo za film, ki sem jo sama že prej 
poustvarjala z različnimi orkestri. 
Film prikazuje življenje štirih družin 
in njihove zgodbe ter njihovo vez z 
mestom, ki se “po časi potaplja”.

Se na odru med vami in občinstvom 
vzpostavi kakšna posebna vez?  
Vsekakor. Energija je lahko slaba, ali 
pa dobra, odvisno od publike. Na 

srečo večino časa nas-
topam pred publikami 
z zelo pozitivno ener-
gijo, kar se čuti tudi na 
odru. Najmočnejšo vez 
vzpostavim z domačo 
publiko, saj so mi ljudje 
bliže tudi na čustveni 
ravni. Je pa zelo pri-
jetno nastopati v tujini, 
kjer je publika malce 
bolj kulturo osveščena 
in se o tem izobražuje, 

kar pomeni, da zna slišati in ne samo 
poslušati.

Katere vloge so vam še posebno blizu?
Najbliže so mi nedvomno vloge iz 
oper italijanskih romantikov, Bel- 
linija, Donizettija, Puccinija, Verdija. 
Nekako se tudi sama najbolj čutim  
v njihovih kompozicijah in tudi vse-
bini.

Kaj menite, ali je sedanji čas nak-
lonjen umetnosti? Ali morda vidite 
kakšno povezavo med umetniškim 
izrazom in sodobno tehnologijo? 

Sedanji čas je za umetnike precej 
težak in neugoden, a verjamem, da 
ravno časi, polni preizkušenj, prine-
sejo marsikaj novega. Če je človek 
ustvarjalen in ima po tem potrebo, bo 
vedno našel pot. Lahko bi rekla, da je 
sodobna tehnolo gija nekaj res izjem-
nega, saj posega na vsa področja, 
tudi v umetnost, petje. Tako pri ust-
varjanju predstav kot pri preučevanju 
fizičnega telesa kot instrumenta.

Bi se z Elonom Muskom odpravili 
na odkrivanje novih planetov in  
raziskovanje Marsa?
V kakem domišljijskem svetu bi se 
odpravila na tak izlet za ... en dan.

Kakšne načrte imate za prihajajoče 
praznike?
Posebnih načrtov (še) nimam, najraje 
sem v krogu družine, ljudi, ki so mi 
blizu. Verjetno se bom v predpraznič-
nih dneh s partnerjem odpravila na 
ogled kakšnega adventno okrašenega 
večjega mesta zunaj Slovenije.

Zima s plesočimi snežinkami in 
pomirjajočo belino – če odmislimo 
neprehodne pločnike, prometne 
zamaške in plun dro – je osvobaja-

joče spokojna. Kako jo doživljate vi?
Zima je zame zelo lepa v hribih, kjer 
je že tako ali tako mir, neka spokoj-
nost, sreča. Premagal si vzpon, prišel 
na cilj in pozimi je vse to še lepše. 
Rada tudi smučam. Priznam pa, da 
sem vsako leto manj navdušena nad 
zimo. Moj čas je poletje, obožujem 
visoke temperature.

Pripravljate kakšen nov glasbeni 
projekt, vlogo?
Veliko se ukvarjam s svojo šolo petja, 
ki jo želim razširiti v Šaleški dolini in 
Ljubljani, pripravljam tudi nekaj 
vlog, udeležujem se avdicijskih nas-
topov in seminarjev v tujini. Še vedno 
izkoristim vsako priložnost za novo 
znanje, ki se mi ponudi. Trenutno 
tudi ustvarjam v SNG Opera in balet 
Ljubljana, kjer nastopam v predsta-
vah Nabucco in Turandot.

Če bi ulovili pravljično ribico, ki 
izpolnjuje želje, kaj bi si zaželeli?
Zaželela bi si uspeti na umetniški 
sceni in izpolniti cilj, ki sem si  
ga zadala: večji solistični preboj v 
operne hiše. Dandanes je to težko 
doseči, a ko ti uspe, je to vrhunska 
potrditev, da delaš dobro. 
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Glasbo 
doživljam kot 

zgodbo, nabito 
s čustvi 

in barvitim 
doganjanjem. 

Božič je zame najzabavnejši čas leta.  

Veselo pričakovanje 

se po navadi začne še pred koncem poletja. 

MARIAH CAREY, pevka


