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DŽEZ-G U R U

maTija dedić: 
I zbog roditelja i zbog gena 
glazba je postala moja ljubav 
Poznati džezist snimio je osam albuma, a uskoro 
izlazi novi, snimljen u New Yorku
tekst: Davor Ivanov 
Foto: privatni album

Matija Dedić, poznati hrvatski džez-glazbenik, na 
Trešnjevki živi već 11 godina. U glazbu je zaljubljen od 
treće godine, a krivci za to i njegovi su roditelji, istaknuti 

hrvatski glazbenici Arsen Dedić i Gabi Novak. Glazbeni gen na-
slijedila je i njegova jedanaestogodišnja kći Lu zbog koje je Matija 
upoznat i s pjesmama Rihanne i ostalih pop-izvođača. Za njim je 
već osam albuma, a uskoro očekuje i izlazak novoga, snimljenoga 
u New Yorku. Da nije glazbenik, bavio bi se košarkom, a džezu ga 
je privukla mogućnost improvizacije. Surađivao je s brojnim do-
maćim i stranim autorima kao što su: Alvin Queen, Martin Drew, 
Ron Ringwood, Boško Petrović, Marc Murphy Band, Patrizia Conte, 
David Gazarov, Gianni Basso, Miles Griffith, Onder Fokan, Jean 
Louis Rassinfosse, Anca Parghel, Tomi Emanuel, Lenny White, 
Tamara Obrovac, Marek Patrman, Salvatore Maiore i mnogi drugi. 
Unatoč tomu što džez u Hrvatskoj i dalje ima izrazito loš tretman, tu 
je vrstu glazbe tijekom brojnih suradnji ipak uspio približiti nešto 
većem broju slušatelja. 

Album “Sentiana”

glas trešnjevke | jesen / zima



35

gt: Koliko dugo živite na Trešnjevki te kako ste 
zadovoljni životom u tome zagrebačkome 
kvartu? Postoji li nešto što biste promijenili?

- Na Trešnjevki živim 11 godina. Prije tri 
godine, kad smo se odlučili seliti, tako-
đer smo razmišljali prvenstveno o ovom 
kvartu te smo, u cijelosti zadovoljni njime, 
ovdje i ostali.

gt : Mislite li da biste se bavili glazbom i da ne potje-
čete iz glazbene obitelji?
- Teško je reći da bi se bavio nečim dru-
gim jer je glazba zbog roditelja i gene-
tike od moje treće godine bila i ostala 
moja ljubav, vjera i preokupacija. Jedina 
bi druga opcija eventualno bila košarka 
u koju sam također zaljubljen od svoje 
dvanaeste godine.

gt : Što Vas je privuklo džezu?
- Džezu me privukla spoznaja da očito 
glazbu mogu na neki način i sam stvarati 
odnosno improvizirati. U tom žanru pro-
našao sam pravi smisao u kojem se mogu 
baviti svim vrstama glazbe koju volim: kla-
sičnom, filmskom pa tako i komercijalnijim 
žanrovima.

gt : Surađivali ste s brojnim renomiranim domaćim 
i svjetskim glazbenicima. Kojom se suradnjom 
najviše ponosite?

- Ponosan sam na sve svoje suradnje jer su 
one odavno bile moja velika želja i sanja-
renje te sam sretan što sam ih u ovakvoj 
maloj sredini, koja nažalost i ne gaji veliku 
tradiciju džeza, uspio i ostvariti.

gt : Kakvu glazbu slušate privatno?
- Volim Sade Adu, Stinga, Jamiroquaija, 
Princea, ali sam, kako imam jedanae-
stogodišnju kćer, jako dobro upoznat i s 
Rihannom i ostalim zvijezdama svjetske 
komercijalne scene.

gt : S obzirom na to da je Vaša kći već pokazala kako 
joj je glazba u genima, biste li voljeli i da ona 
jednoga dana bude glazbenica?
- Lu svoje obveze u glazbenoj školi, u kojoj 
polazi četvrti razred i svira klavir, obavlja 
u zadnje vrijeme skoro isključivo sama, 

bez moga nadzora ili velikih sugestija. To 
je možda i najbolje jer ako se njome i želi 
baviti, morat će zbog usporedbi sa mnom 
i svojom bakom i djedom ionako biti prisi-
ljena pronaći svoj vlastiti izričaj, kako sam 
ga i ja pronašao te izbjegao pretjerane 
usporedbe s roditeljima.

gt : Kakav je stav Hrvata prema džezu? Je li riječ 
o glazbi koju slušaju samo određeni ili ga je 
moguće popularizirati i približiti većem broju 
ljudi?

- Džez, nažalost, u ovoj zemlji sluša sve 
manje ljudi. Kritičnu masu publike koju 
smo imali devedesetih godina i do sre-
dine 2000. više nemamo, a mladi su putem 
medija, nažalost, okrenuti isključivo 
komercijalnim trendovima, kako dobrima, 
tako i groznima. Sigurno žalosti činjenica 
što živim u zemlji u kojoj je tretman ove 
glazbe, koja mi je svetinja, možda najlo-
šiji i u regiji i, sigurno, u svijetu. Opstao 
sam jer sam je u više navrata relativno 
uspješno diskografijom i raznim surad-
njama uspio približiti nešto, nazovimo to, 
malo većem krugu slušatelja.

gt: Kakvi su poslovni planovi za budućnost? 
Aktualni i budući projekti?
Očekujem službeni izlazak moga posljed-
njeg uratka “Sentiana”, snimljenoga u 
New Yorku, koji će i ovog puta biti za ame-
ričkog izdavača. Raduje me solo nastup na 
festivalu Jazzy Colors u Parizu te nastup 
sa majkom u glasovitom džez-klubu 
Porgy&Bess u Beču u sklopu Dana hrvat-
ske kulture u Austriji. Sviram vrlo često i 
surađujem s raznim kolegama kao što su: 
Massimo, Gibonni, Zoran Predin, Tamara 
Obrovac. Koncert u suradnji s Tamarom 
Obrovac prije mjesec dana u Rabatu u 
Maroku slušalo je više 1500 posjetitelja.
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