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LUKA 
DEBEVEC 
MAYER
med nami

Tudi letos je svetovno znani basbaritonist 
Luka Debevec Mayer na turneji po Sloveniji. 

Znani glasbeni recital bo izvajal tudi pri Fari 
na Blokah.

Rojen je slovenskim staršem v Buenos Airesu. 
Oče je bil doma iz naših Begunj pri Cerknici, 
mati pa iz Ljubljane. Svoje naravne talente, 
ki sta jih imela v umetniškem izražanju, sta 
bogato prenesla tudi na svoje otroke. Luka 
je študiral filozofijo na argentinski katoliški 
univerzi in solo petje na glasbeni akademiji 
opernega gledališča Kolumb (Teatro Colón). 
Njegov glas je nekaj posebnega. Ima izre-
den razpon tako v tonu kot glasnosti. Pose-
bno subtilni pa so njegovi prehodi med 
posameznimi legami pri umetniškem poda-
janju skladbe. Neki kritik je zapisal: »Vrhun-
ski pevec z argentinskim temperamentom in 
slovenskimi koreninami.« Vse to ga uvršča 
med najboljše basbaritoniste na svetu.
Njegovo petje bomo lahko občudovali v 
soboto, 30. novembra, ob 19. uri v cerkvi 
sv. Mihaela na Blokah.



BOGASTVO TALENTA IN TRDEGA DELA
Prva umetniška navodila je dobil že v rani 
mladosti v svoji družini, pri čemer je bilo ob 
starših šest otrok. Oče je bil odličen zbor-
ovski pevec in seveda se je v družini veliko 
pelo. Mama pa je imela velik smisel za reži-
jo in tako delovala v slovenskem kulturnem 
društvu, kjer so se združevali številni sloven-
ski izseljenci. Prirejala je proslave, dramske 
igre in srečanja. Ko je bilo malemu Luku pet 
let, je že nastopal na odru. To se je nadal-
jevalo v naslednjih letih z vse zahtevnejšimi 
vlogami. Pri šestnajstih letih se je spoprijel 
tudi z režijo. Z otroško dramsko skupino 
je pripravil igro Kralj in Alenčica. Ko so po 
večmesečnih napornih vajah igro končno 
uprizorili, mu je mama dejala: »Veš, Luka, to 
igro sem tistega leta, ko še nisi bil rojen in 
sem te nosila pod srcem, režirala tudi jaz.«

HREPENENJE
Slovenci v Argentini so se odlično vključili v 
večinsko domače prebivalstvo. Bili so prid-
ni, pošteni in si zgradili domove ter ustvari-
li dostojno življenje. Zato so jih domačini 
spoštovali. Bremenila pa jih je teža pregnan-
stva. Delili so si usodo judovskega ljudstva 
v egiptovskem suženjstvu. Toda ohranjali so 
slovensko kulturo in vero, ki so ju prinesli s 
seboj, in še posebej zanje je veljala Cankar-
jeva misel »Mati, Domovina, Bog«.

SLOVENCI RADI ZMAGUJEMO
Seveda je vsak narod ponosen na tiste svo-
je predstavnike, ki s svojimi sposobnostmi 
in znanjem bogatijo svet. V zadnjem času 
Slovence razveseljujejo zlasti naši športni-
ki. Tako Jan Oblak spravlja v obup španske 
nogometne napadalce, Luka Dončić razbija 
po ameriških košarkarskih igriščih in Pri-
moža Rogljiča vsi kolesarji gledajo v hrbet. 
Nedavno pa sta slovenska zdravnika Uroš 
Ahčan in Vojko Didanovič pacientki izdela-
la čisto pravi nov nos. In v kulturi? Da, tudi 
Luka Debevec Mayer je posut z zvezdnim 
prahom. Ali ga želite slišati?
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Večkrat izbran
za najboljši glas Argentine.

“Kadar hodim med griči po lepi slovenski zemlji, posuti s 
številnimi cerkvami in božjimi znamenji, me prevzamejo 
čustva. To je darilo naših prednikov – z darili pa je treba 
ravnati lepo in s hvaležnostjo. Moji glasbeni koncerti v 
pesmi, besedi in molitvi naj bo majhen prispevek zavedanju, da 
smo tudi mi dolžni S lovenijo zanamcem podariti lepo, polno 
duha in božje milosti.”

Luka Debevec Mayer

župnija 
bloke

občina bloke


