
Utemeljitev nagrade: 

Ambrož Čopi, skladatelj, dirigent, glasbeni pedagog in neutrudni organizator s svojo ustvarjalnostjo 

navdušuje številne izvajalce ter poslušalce po Evropi in drugih celinah, z umetniško strastjo in 

predanostjo glasbi pa navdihuje mlade glasbenike ter jih z nalezljivo vnemo spodbuja h kreativnemu 

delu. S svojo zagnano vsestransko dejavnostjo je postal ena največjih avtoritet na področju slovenske 

zborovske glasbe. Številne izvedbe domačih in tujih zborov dokazujejo, da sodi Ambrož Čopi med 

najvidnejše slovenske skladatelje vokalne glasbe. Iz kompozicije je diplomiral v razredu prof. Daneta 

Škerla, podiplomski študij pa je končal pri prof. Urošu Rojku. 

Iz postimpresionistične ali ekspresionistične šole si je z leti v izrazno bogatih, muzikalno in tehnično 

zahtevnih kompleksnejših skladbah oblikoval svojstven in prepoznaven glasbeni jezik širokega 

zvočnega razpona. Njegova sakralna dela, med katerimi so presežni predvsem cikla Quattro 

Antifonae Mariae Selectae in Tri Dukhovniykh khora ter skladba Praeparate corda vestra, so bila 

izvedena v skoraj vseh evropskih državah ter v obeh Amerikah, na Japonskem, Kitajskem in Filipinih. 

Med izvajalci, ki so tam krstili njegova dela, pa velja omeniti britanski Komorni zbor Commotio, 

Latvijski nacionalni zbor in Concert Choir of Lawrence University v Združenih državah Amerike. 

Po vsem svetu izvajajo tudi njegova vokalno-instrumentalna dela, predvsem Misso brevis za visoke 

glasove in orkester, Magnificat za visoke glasove, bariton solo in orkester ter Misso pro pace za 

sopran, tenor, moški zbor, harmonij in orkester, ki jo je napisal ob stoti obletnici začetka prve 

svetovne vojne. Običajnim stavkom oziroma besedilom rekviema je v tem delu dodal pisma s Soške 

fronte, s katerimi je zgostil dramatični lok maše. Tudi v posvetnih delih, za katera išče navdih v poeziji 

Srečka Kosovela, Franceta Balantiča, Edvarda Kocbeka, Toneta Pavčka in Brine Štampe Žmavc, je Čopi 

presegel svojo zgodnjo ekspresionistično naravnanost s sodobnejšimi sredstvi in drugačno 

zvočnostjo, ki se zrcali predvsem v Dveh cvetnih pesmih, v ciklu Angeli ter v pesmih Neslišno, kot da 

se le zdi in He Wishes for the Cloths of Heaven Williama B. Yeatsa za mešani zbor, bariton solo in 

steklene krogle, nastali po naročilu zbora Salt Lake Vocal Artists. 

Ob posvetnih pesmih se Ambrož Čopi kot iskalec raznolikosti lepote rad zaustavi tudi pri ljudskem 

izročilu in ga, oplemenitenega s sodobnimi spoznanji, polaga v kulturni spomin. Skladateljska 

tvornost Ambroža Čopija je bila predstavljena že na petih avtorskih večerih in zabeležena na štirih 

avtorskih ploščah, ki so jih pod vodstvom Stojana Kureta, Martine Batič in samega avtorja posneli 

Akademski pevski zbor Tone Tomšič, ČarniCe, Slovenski Komorni zbor in Komorni zbor Ave. Prav 

zadnja dva sta izjemno uspešno izvedla zgoraj omenjena projekta Sanjam in Praeparate corda vestra. 

V slednjem je svoj ustvarjalni opus tesno prepletel s poustvarjalnim, saj je svojo umetniško moč kot 

dirigent šestih zborov okronal s štirinajstimi zlatimi plaketami z državnih tekmovanj ter 

enaindvajsetimi prvimi mesti in več zlatimi priznanji z mednarodnih tekmovanj v tujini. Udeležil se jih 

je v šestnajstih različnih evropskih državah, Turčiji in Združenih državah Amerike. 

O izjemnem umetniškem vtisu, ki ga Ambrož Čopi s svojimi zbori zapusti v poznavalskih ušesih 

strokovnih žirij, pričajo posebne nagrade za interpretacije, ki jih je na vseh tekmovanjih prejel tudi 

osebno kot zborovodja ali celo kot najboljši dirigent tekmovanja; dirigent, ki v svoji osebnosti 

združuje globoka intuitivna spoznanja, široko srce in karizmo. Z Akademskim pevskim zborom 

Univerze na Primorskem se je kot zmagovalec Mednarodnega tekmovanja v Varni uvrstil celo v finale 

tekmovanja za veliko nagrado Evrope v francoskem Toursu. Danes je kot priznani strokovnjak cenjen 

predavatelj, gostujoči dirigent in član žirij mednarodnih tekmovanj v Grčiji, Bolgariji, Romuniji, na 



Poljskem, Hrvaškem in v Izraelu. Posebno priznanje je bilo zanj povabilo na festival Europa cantat 

2015 v madžarskem Pecsu, kjer je predaval o sodobni slovenski zborovski ustvarjalnosti in o 

sestavljanju kakovostnih programov. 

Teh je tudi kot odličen organizator oblikoval že veliko, saj je z ustanavljanjem novih festivalov in 

koncertnih ciklov, kot so Bienale sodobne glasbe, Simfonic Voices in Zborovski festival, v Kopru 

krepko razgibal glasbeno misel in znatno dvignil standarde glasbene ponudbe. S tem je obogatil 

celoten kulturni utrip na Primorskem pa tudi v širšem slovenskem prostoru. Pri vsem tem pa Ambrož 

Čopi kot umetnik, pedagog, predvsem pa kot človek vseskozi ohranja redko in dragoceno željo po 

konstruktivnem ustvarjalnem sodelovanju. Z njo povezuje skupnost, premaguje osamljenost in 

ustvarja lepoto. Hkrati odpira poti drugim velikim pa tudi mlajšim perspektivnim umetnikom ter 

omogoča nastajanje večjih in plemenitejših projektov; ker je povezovalec energij, hotenj, znanj in 

videnj glasbenikov širšega območja, ker je v isti sapi tudi sam hkrati plod te sinergije in smeli akter 

umetniških snovanj ter izjemnih rezultatov in ker je spodbujevalec ustvarjalnosti tistih nadarjenih 

posameznikov, ki se, tako kot on podvrženi nemiru in sanjam, nikoli ne bodo odrekli preseganju 

samega sebe in stapljanju v brezčasni transcendenci. 
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