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prvi simpozij študijske skupine iCtm 
»glasba in plesi jugovzhodne evrope«

(struga, makedonija, 4.–9. september 2008)

v strugi je na začetku septembra 2008 potekal prvi simpozij lani ustanovljene študijske 
skupine »glasba in plesi jugovzhodne evrope«. skupina deluje pod okriljem mednarodnega 
sveta za tradicionalno glasbo (international Council for traditional music). njen namen 
je raziskovati področje, ki je vsem bolj poznano pod imenom balkan, in v tem delu evro-
pe spodbujati izvajanje projektov, pospešiti medsebojno komunikacijo med raziskovalci, 
organizirati redna srečanja in izdajati publikacije. 

zamisel za nastanek skupine je dozorela že pred dvema letoma ob simpoziju z na-
slovom »urbana glasba na balkanu« v mestu dures v albaniji. Čas intenzivnih socialnih, 
kulturnih in političnih sprememb v zadnjih dveh desetletjih in že kar ponavljajočih se 
prehodnih obdobij, ki puščajo svoje sledi tudi v glasbi in plesni tradiciji, je zbudil intenziv-
nejše zanimanje raziskovalcev za balkansko področje. lansko posvetovanje »zgodovina in 
vidiki nacionalnih etnomuzikologij in etnokoreologij na balkanu«, ki je potekalo v okviru 
svetovne konference iCtm na dunaju, je pobudo za novo študijsko skupino še okrepilo. 
nova skupina je bila uradno ustanovljena ob simpoziju »balkanski polotok kot glasbeno 
križišče« v strugi septembra 2007.

teme letošnjega simpozija so bili odsevi dogajanja v jugovzhodni evropi. ker spremembe 
narekujejo tudi vloge držav oz. njihove razvojne in kulturne politike, spodbujanja in ome-
jevanj določenih kulturnih segmentov, so bile te vsebine obravnavane v prvem tematskem 
sklopu z naslovom »državne politike, skrbništva in cenzure«. Že omenjena prehodna ob-
dobja in večno vprašanje, kaj bo s tradicijo, kako prehodi nanjo vplivajo in kakšne so nove 
poti stare tradicije, je povezoval tematski sklop »tradicija – prehod – preporod«. danes so 
(predvsem množični) mediji pomemben del našega življenja, saj spremljajo in tudi usmerjajo 
naše poti, in kratko naslovljena tretja tema »mediji« se je ukvarjala s tem. 

ob etnomuzikološki konferenci je potekala še muzikološka, tradicionalna »struška 
glasbena jesen« v organizaciji sokom - društva makedonskih skladateljev. Čeprav sta 
namena te manifestacije predvsem promocija in razvoj makedonske glasbe, se na njej že več 
kot 30 let srečujejo tudi glasbeniki in muzikologi iz različnih delov sveta. 

skladno z določenim oz. omejenim geografskim področjem so bili udeleženci predvsem 
iz balkanskih dežel, poleg držav med vardarjem in triglavom še iz bolgarije, albanije, gr-
čije, pa tudi raziskovalci iz drugih delov sveta, ki so povezani z balkanskim prostorom (npr. 
dieter Christensen iz zda, ki je predstavil svoje staro raziskovalno delo v hercegovski vasici 
gabela; o bolgarski pop sceni je govoril izraelec eran livni, ki sicer študira v zda; romun-
ski festival folklornih skupin sta predstavila liz mellish in nick green iz velike britanije). 
prispevki so tudi pokazali, kako balkanska kultura pljuska čez geografske meje, kar je pred-
stavila avstrijka ursula hemetek na primeru dunajskega balkan-buma oz. priljubljenostjo 

poroČila o konFerenCah

Traditi37•1_OZA.indd			207 13.1.2009			9:38:13



208

balkanske glasbe v avstriji, ali pa mojca kovačič in urša šivic, ki sta s filmom Guča after 
party predstavili slovensko posvojitev balkanskih »trubačev«. Žal ni bilo nobenega referata 
iz ne tako oddaljene bosne, prav tako tudi ne iz sosednjega kosova. 

Čeprav je makedonija vedno predstavljena kot multietnična in multikulturna dežela, 
nam je razen večera romskih plesnih skupin o multikulturnosti oziroma multietničnosti 
ponudila le malo. zanimivo pa je, da so svoje mesto v študijski skupini »glasba in plesi 
jugovzhodne evrope« našli turki; iz turčije je bilo osem udeleženk in udeležencev (med 
skupaj devetinpedesetimi), ki so pestro predstavili turški prostor. turki so ponudili tudi 
gostiteljstvo naslednje konference čez dve leti, predvidoma aprila 2010.

predstavitve so si sledile po glavnih uvodnih temah. o državnih politikah, skrbstvu in 
cenzurah so razpravljali mehmet Öcal Özbilgin in arzu Öztürkmen iz turčije, ana hofman 
in svanibor pettan iz slovenije, ivona opetčeska tatarčevska iz makedonije, naila Ceribašić 
iz hrvaške in ganka Cvetanova iz makedonije. največ udeležencev se je predstavilo v temat-
skem sklopu o tradiciji: Fikret merve eken küçükaksoy, ahmed tohumcu, Ferruh ozdincer, 
berna Özbilen, belma kurtisoglu iz turčije, eran livni in yvonne hunt iz zda, selena 
rakočević, marija dumnić, nice Fracile, mladen marković in olivera vasić iz srbije, liz 
mellish, nick green in nigel allenby jaffé iz velike britanije, dieter Christensen iz zda/
nemčije, ursula hemetek iz avstrije, elka tschernokoshewa iz bulgarije/nemčije, mojca 
kovačič in maša marty iz slovenije, rosemary statelova, daniela ivanova in ivanka vlaeva 
iz bulgarije, alexandra balandina iz grčije, sokol shupo iz albanije, eno koço iz velike 
britanje/albanije, ratko duevin, vladimir janevski in rodna velichkovska iz makedonije 
in iva niemčić iz hrvaške. o medijski problematiki so govorili susanne ziegler iz nemčije, 
branka kostić-marković iz makedonije, zeynep gonca in girgin tohumcu iz turčije, lo-
zanka peycheva in ventsislav dimov iz bolgarije, elsie ivancich dunin iz zda/hrvaške.

muzikološkega simpozija so se udeležili marko kolovski, yane kodjabashija, mihaylo 
georgievski, valentina velkovska, vladimir talevski, sonja zdravkova dzeparovska, biljana 
jovanovska in jelica todorchevska iz makedonije, Franc križnar iz slovenije in danijela 
ilič iz srbije.

kaj nam je novega prinesel struški simpozij? slišati, kakšen splet raziskovalnih manir 
in metodologij se razprostira od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu, predvsem 
pa slediti razlikam v raziskavah, ki so jih in jih soustvarjajo različne raziskovalne politike 
v posamičnih deželah oziroma državah, je dalo simpoziju poseben pomen. Če so bile v 
nekaterih predstavitvah izražene skrbi o izgubljanju tradicije in s tem povezane istovetnosti 
določenega območja oz. skupnosti, smo bili hkrati priče tudi odzivom na to skrb – na eni 
strani pomanjkljivosti pri zaščiti teh izročil, hkrati pa tudi onemogočanje drugih, sosednjih 
skupin ali področij. v določenem smislu gre za preočitno vplivanje na »naravno« razvojno 
pot dogodkov. ko je tekla beseda o multikulturnosti in o intenzivnejšemu apliciranju pro-
jektov po dolgem in počez, se je ob tem pokazala izkušnja iz prostora, kjer so se projekti, 
namenjeni iskanju prostora multikulturnosti ter njegovi zaščiti, marsikdaj sprevrgli v svoje 
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nasprotje: raziskave in neustrezna metodologija marsikdaj poglobijo razlike med kulturami 
ter s tem še bolj getoizirajo že tako osamljene in odmaknjene kulture. 

poleg predstavitev referentov so bile še zanimivejše in koristnejše razprave ob njih. 
vsekakor je bilo očitno, kako zelo zanimiv in prepleten je balkanski prostor, poleg tega je 
pa je turški prispevek še dodatno obogatil konferenco.

zamisli, predlogov in gradiva za predstavitve na naslednjem simpoziju je veliko, teme 
so bile že predložene. ali bo iz struškega simpozija nastala kakšna publikacija in v kakšni 
obliki, pa se organizatorji še niso odločili.

maša marty
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