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Cenjena poslušalka, spoštovani poslušalec,
ni naključje, da smo se v Slowindu že pred skoraj tremi leti odločili
zaupati umetniško vodstvo našega festivala prodornemu in uspešnemu
mlademu skladatelju Vitu Žuraju. In prav v zadnjih treh letih je Vito
dosegal še večje uspehe, ki jih je nedavno okronal z nagrado Prešernovega
sklada za leto 2014 ter vrsto izvedb lastnih skladb na eminentnih
svetovnih glasbenih prizoriščih. Tudi Žurajevo tesno sodelovanje
s komponisti in izvajalci najrazličnejših stilnih usmeritev je dodatno
spodbudilo našo željo, da Festival Slowind prvič pripravimo pod vodstvom
slovenskega umetniškega vodje!
Jeseni bomo padli v nemilost vrtinca časa in spet nekoliko proslavljali.
Tokrat bomo čestitali devetdesetletniku Pierru Boulezu ter osemdesetletnikoma Helmutu Lachenmannu in Georgu Katzerju. Ob skladbah
jubilantov bo na 17. Festivalu Slowind mogoče slišati dela vrste aktualnih
skladateljev našega časa, med katere spadajo: Bruno Mantovani, Brice
Pauset, Michael Pelzel, Heinz Holliger, Beat Furrer, Márton Illés
ter naši Larisa Vrhunc, Nina Šenk, Bojana Šaljić Podešva, Uroš Rojko,
Matej Bonin in seveda programski vodja festivala Vito Žuraj. Na
enem od koncertov elektronske glasbe se želimo še posebej spomniti
našega prijatelja Mihaela Paša, ki nas je to poletje mnogo prezgodaj
zapustil. Izvedli bomo njegovo skladbo z naslovom S. Za marsikoga
bosta posebno doživetje festivala izvedbi monumentalnih skladb Vortex
temporum Gérarda Griseya in Tutuguri VI Wolfganga Rihma.
V gosteh bodo ansambli Contrechamps iz Ženeve, Tema iz Karlsruheja,
Drumartica, Slovenski tolkalni projekt, realizator elektronske glasbe
Gregorio García Karman iz Berlinske akademije umetnosti in vrsta
odličnih solistov.
3

Nove skladbe bodo letos prispevali Matej Bonin, Márton Illés,
Bojana Šaljić Podešva, Vito Žuraj in Larisa Vrhunc. Po nam dostopnih
podatkih bomo slišali celo praizvedbo skladbe z naslovom Madonna il
poco dolce italijanskega baročnega skladatelja Nicole Vicentina, ki jo bo
na kromatičnem čembalu izvedel švicarski čembalist Johannes Keller!
Naš švicarski gost bo skupaj s pianistkama Marijo Skender in Neus
Estarellas Calderón ter sopranistko Marisol Montalvo izvedel posebej
zanimiv scenski koncert z najrazličnejšimi instrumenti s tipkami. Že dva
dni po koncu festivala bomo v Studiu Ernest Ansermet novi deli Žuraja
in Vrhunčeve skupaj z izjemnim Ensemble Contrechamps predstavili tudi
ženevski publiki.
Veseli nas, da bomo letos ponovno povezali Festival Slowind
s koncertno sezono Orkestra Slovenske filharmonije, ki bo na
abonmajskih koncertih izvedel noviteto Bojane Šaljić Podešva ter
skladbo strane costellazioni skladatelja in dirigenta Beata Furrerja.
Za glasbeno izobraževanje bodo na dveh mednarodnih glasbenih
delavnicah, ki ju organiziramo skupaj z Akademijo za glasbo in
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, poskrbeli predavatelji
komponisti Michael Pelzel, Brice Pauset, Márton Illés in Vito Žuraj
ter čembalist Johannes Keller.
Zato, draga poslušalka, dragi poslušalec, pridi in žuraj s Slowindom!
Matej Šarc
www.slowind.eu
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V vrtincu časa
Čas je za skladatelja večdimenzionalen življenjski prostor.
Veliko umetnikov ob pojmu časa najprej pomisli na termin za dokončanje
stvaritve ter peščeno uro, ki se prazni neizmerno hitro. Pa vendar čas
pisanja not na papir ni edini čas, ki ga skladatelj potrebuje za ustvarjanje.
Včasih so za zorenje glasbenih idej potrebni tedni ali meseci, preden
skladatelj dejansko prične s pisanjem. In tudi, ko je skladba že napisana, še
zdaleč ni opravil vsega dela. Sledi priprava notnega materiala za izvajalce,
velikokrat so potrebni tudi popravki. Šele na vajah prvič dejansko sliši, kar
je napisal, pred tem živi v svojih glasbenih predstavah. V nasprotju s tem
poslušalec čas pogosto opredeljuje kot dolžino glasbenega dela, ki mu je
izpostavljen. Absolutna dolžina skladbe pa ni enaka subjektivnemu času
glasbenega doživljanja, ki je pri vsakomer nekoliko drugačna. Nekomu je
pri poslušanju dolgčas in se mu deset minut vleče kot pol ure. Nekdo drug
pa isto stvaritev doživlja tako intenzivno, da se mu zaradi množice misli
in prebliskov, ki se mu utirajo ob vsakem zvočnem detajlu, zdi, kot da je
zaposlen za trikrat več časa kot skladba dejansko traja. Tretji poslušalec
se ob tej skladbi morda tako zabava, da se mu po izzvenu zdi, kot bi
bila kompozicija dolga le pet minut. Zgodi pa se tudi, da kdo dejansko
po treh minutah zapusti dvorano – kar izzove predvsem negodovanje
glasbenikov na odru. Le-ti doživljajo posebno časovno dimenzijo.
Če note dobijo prepozno, se jim zdi, da so čakali celo večnost. Nato
sledijo ure in ure vadenja, dan za dnem. Izvajalec z vsakim tednom do
koncerta gradi časovni potek zvoka, ki ga želi v idealni obliki posredovati
občinstvu. Veliko bolj proste roke pa ima v snemalnem studiu, kjer mu pri
uskladitvah časovnih proporcij skladbe kasneje pomaga tudi tonski tehnik.
Le-ta lahko za obdelavo nekaj minut zvoka porabi tudi dan ali celo več
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časa. In še bi lahko našteval ...
Čas v motu 17. Festivala Slowind pa je prispodoba za kontrast med
umetnostjo skladateljev različnih generacij in narodnosti. Trije še živeči
skladatelji letos praznujejo visoke jubileje: 80 svečk bosta upihnila dva
Nemca, in sicer revolucionarni Helmut Lachenmann ter pri nas nekoliko
manj znani Georg Katzer, še deset več pa véliki Pierre Boulez. Izbrana
dela teh treh starešin sem postavil v štirikotnik kontrastov. Nasproti jim
stojijo stvaritve mlajše generacije skladateljev Michaela Pelzla (Švica),
Bruna Mantovanija (Francija), Mártona Illésa (Madžarska) ter Alwyna
Westbrooka (Nova Zelandija). Ob bok sem jim postavil slovenske
skladbe Mateja Bonina, Nine Šenk, Larise Vrhunc, Uroša Rojka, Vinka
Globokarja in moje malenkosti. Ob tem nisem pozabil na letos poleti
žal veliko prezgodaj preminulega skladateljskega kolega Mihaela Paša.
Festivalski program zaokrožata dve veliki stvaritvi 20. stoletja, ki ju
posebej cenim: Tutuguri VI (Kreuze) za tolkalni ansambel nemškega
velikana Wolfganga Rihma ter komorno delo Vortex temporum francoskega
čarovnika Gérarda Griseya, ki je navdihnilo tudi moto letošnjega festivala.
Poleg neustrašnih članov pihalnega kvinteta Slowind bodo program
izvajalsko sooblikovali tudi orkester Slovenske filharmonije ter tolkalna
sestava Slovenski tolkalni projekt in Drumartica. Med tujimi gosti bodo
sopranistka Marisol Montalvo, Studio za elektronsko glasbo berlinske
Akademije umetnosti, ansambla Contrechamps iz Ženeve in Tema iz
Karlsruheja ter švicarski čembalist Johannes Keller, ki bo program
dopolnil z delavnico o posebnih čembalih z več kot 12 tipkami na oktavo.
V okviru festivala bo potekal tudi muzikološki simpozij.
Želim si, da zvočni vrtinec, ki bo zajel poslušalce na uvodnem koncertu,
ne bo popustil niti po zaključnem večeru, ter bo glasbeno ozračje prevel
predvsem z dvema dišavama: z radovednostjo po novostih in s priznanjem
drugačnosti.
Vito Žuraj, umetniški vodja
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1. koncert
ponedeljek, 19. oktober 2015, ob 20.00
Predkoncertni pogovor ob 19.00
Gost pogovora: Vito Žuraj
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

V vrtincu časa

Pierre Boulez (roj. 1925)
Messagesquisse (1976/77)
za violončelo solo in šest violončel

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)
Bachianas brasileiras št. 5 (1938–1945)
za sopran in ansambel violončel

Très lent – Très rapide – Sans tempo,
libre – Aussi rapide que possible

Aria (Cantilena)
Dança (Martelo)

Jaka Stadler – violončelo solo
Nika Brnič – violončelo I
Gregor Fele – violončelo II
Maruša Bogataj – violončelo III
Martin Sikur – violončelo IV
Sebastjan Bertoncelj – violončelo V
Jošt Kosmač – violončelo VI
Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Toccatina (1986)
za violino solo
Alwyn Tomas Westbrooke – violina
Vito Žuraj (roj. 1979)
Contour (2012)
za pihalni kvintet
Slovenska premiera
Slowind
odmor

Marisol Montalvo – sopran
Ansambel violončel
Jaka Stadler
Nika Brnič
Gregor Fele
Maruša Bogataj
Martin Sikur
Sebastjan Bertoncelj
Jošt Kosmač
Gorazd Strlič
Gérard Grisey (1949–1998)
Vortex temporum (1994–96)
za flavto, klarinet, klavir, violino, violo in
violončelo
Ensemble Tema
Delphine Roche – flavta
Evgeni Orkin – klarinet
Alwyn Tomas Westbrooke – violina
Alfonso Noriega Fernandez – viola
Marie Schmit – violončelo
Olga Želtikova – klavir
Mindaugas Piečaitis – dirigent
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Pierre Boulez (roj. 1925)
Messagesquisse (1976/77)
za violončelo solo in šest violončel
Spodobi se, da letošnji festival otvorimo
z glasbo najstarejšega jubilanta. Pred skoraj
štiridesetimi leti je Pierre Boulez ustvaril
delo Messagesquisse ob posebni priložnosti,
ob 70-letnici švicarskega mecena in
dirigenta Paula Sacherja (1906–1999).
Ta je z naročili novih del pri Igorju
Stravinskem, Béli Bartóku, Benjaminu
Brittnu, Lucianu Beriu, Richardu Straussu,
Hansu Wernerju Henzeju, Witoldu
Lutosławskem, Elliottu Carterju in
mnogih drugih velikih skladateljih 20.
stoletja močno pripomogel k razvoju
sodobne glasbe, še bolj pa k afirmaciji
kulturnega življenja mesta Basel. Prav
zato so ob Sacherjevih jubilejih mnogi
od naštetih skladateljev mecenu poklonili
krajše skladbe, primerne za izvajanje na
komornih koncertih.
Med takšne sodi tudi delo Messagesquisse
za solistični violončelo in šest njemu
enakih instrumentov. Kot osnovo je v
skladbi uporabil serijo tonov es, a, c, h, e
in d (francosko re), ki tvorijo Sacherjev
priimek. Z njimi je ustvaril štiristavčno
skladbo s šestimi sekvencami, vsako
z drugačno strukturo: ekspozicijo, tri
variacije, kadenco in kodo. Nekoliko
nenavadno za Bouleza se skladba prične
s tihim akordom, a se nato razvije v gibko,
živahno in virtuozno kompozicijo. Vedno
znova ponavljajoči se statični trenutki,
ki razkrivajo skladateljev notranji svet,
delujejo kot kontrast Boulezovemu
izogibanju glasbeni emotivnosti.
Skladba je bila prvič javno izvedena
v francoskem mestu La Rochelle
na Mednarodnem srečanju sodobne
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umetnosti, v sklopu katerega je potekalo
tudi Prvo mednarodno tekmovanje
violončelistov ‘Mstislav Rostropovič’.
Solist je bil francoski violončelist Pierre
Penassou, ansambel violončel pa je vodil
Michel Tabachnik.
Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Toccatina (1986)
Študija za violino solo
Drugi jubilant letošnjega festivala,
Helmut Lachenmann, je skladbo Toccatina
napisal za zbirko z naslovom Studien zum
Spielen Neuer Musik für Violine (Študije k
izvajanju sodobne glasbe za violino), katere
urednik je naš legendarni violinski pedagog
Igor Ozim. Ta pomembna publikacija
je izšla pri nemški založbi Breitkopf &
Härtel.
Čeprav je bila skladba prvotno
zasnovana kot študija za violino solo in
je služila uporabi novih, razširjenih tehnik
igranja na godalne instrumente, si je kaj
kmalu utrla pot na koncertne odre in
med violinisti postala zelo priljubljena.
Toccatina je nežna, krhka in introvertirana
skladba. Njen naslov izhaja iz italijanske
besede ‘toccare’, kar pomeni dotikati in
tudi dotakniti se. Naslov skladbe zato
lahko upravičeno interpretiramo tudi kot
intimno glasbo, glasbo, ki se nas dotakne.
Vito Žuraj (roj. 1979)
Contour (2012)
za pihalni kvintet
Slovenska premiera
Jedro skladbe Contour (Obris) za pihalni
kvintet predstavljajo mozaiku podobni

zvočni elementi, v okviru katerih vsako
od petih glasbil enakovredno prispeva
h gradnji glasbenih vzorcev. Posamezne
note bi lahko enačil atomom v vrtincu
tonskih višin, ki so iz ritmičnega vidika
organizirane po principu ‘nepravilne
enakomernosti’, nekako tako kot morski
valovi, ki so si vsi zelo podobni, a težko
bi našli dva, ki sta res popolnoma enake
oblike. Podobna je primerjava z obrisom
skalovja gorske verige, ki se od daleč zdi
kot ena samcata neprekinjena krivulja,
a natančnejši pogled razkrije, da je le-ta
sestavljena iz velikega števila krajših črtic,
ki se dopolnjujejo v celoti.
Skladba je nastala za pihalni kvintet
Filharmoničnega orkestra Nemškega
radia iz Saarbrückna (Deutsche Radio
Philharmonie Saarbrücken), ki jo je krstno
izvedel leta 2012.
Vito Žuraj

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)
Bachianas brasileiras št. 5 (1938–45)
za sopran in osem violončel

predstavljajo komponistovo dojemanje
glasbe baročnega genija, ki ga je VillaLobos imenoval ‘posrednik med človeškimi
rasami’. Osrednje sporočilo Bachove
glasbe Et in terra pax je Villa-Lobos
prežel z brazilsko ljudsko glasbo in ustvaril
kompozicijo, ki na prvi pogled nima prav
veliko skupnega z Bachovo. In vendar je
v njej moč prepoznati Bachov harmonski
jezik, prav tako pa tudi nekaj oblikovnih
značilnosti. Vsaka od suit namreč sestoji
iz začetnega ‘Bachovskega’ stavka, kot na
primer Aria, Preludij ali Fuga in značilnega
brazilskega stavka: Embolada, Modinha ali
Ponteio.
Od vseh Bachian je najbolj znana prav
peta – za sopran in ansambel violončel.
Prvi stavek Aria je po izrazu vokaliza.
Vsebuje besedilo pesmi brazilske pisateljice
Ruth Valadares Corrêa, tudi sopranistke,
ki je Arijo sama prva izvedla. Drugi stavek
Dança (Martelo) je nastal precej kasneje,
leta 1945. Pesem z besedilom rojaka,
pesnika Manuela Bandeire, je zgrajena na
brazilskem ritmu, imenovanem embolada.

Heitor Villa-Lobos je bil zagotovo
najpomembnejša osebnost glasbenega
življenja v Braziliji. Z glasbo, kakor tudi
s svojim pedagoškim udejstvovanjem
je povezoval svojo domovino z Evropo,
obenem pa tudi preteklost s sedanjostjo.
Njegov največji vzornik je bil Johann
Sebastian Bach. Prav zaradi velikega
spoštovanja do baročnega mojstra je VillaLobos s pomočjo cikla devetih suit za
najrazličnejše sestave hotel Bacha približati
množicam, ki njegove glasbe niso poznali
ali je sprva niso razumeli. Te suite nosijo
skupni naslov – Bachianas Brasileiras. Vse
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Aria
Tarde, uma nuvem rósea lenta e transparente,
sobre o espaco sonhadora e bela!
Surge no infinito a lua docemente,
Enfeitando a tarde, qual meiga donzela
que se apresta e alinda
sonhadoramente,
Em anseios d’alma para ficar bela,
Grita ao céo e a terra, toda a Natureza!
Cala a passarada aos seus tristes queixumes,
E reflete o mar toda a sua riqueza...
Suave a luz da lua desperta agora,
A cruel saudade que ri e chora!
Tarde, uma nuvem rósea lenta e transparente,
sobre o espaco sonhadora e bela!

Počasi pod večer oblak, ves rožnat in prosojen,
nad zemljo plava, tak’ sanjav in lep!
Nežno nežno neskončnost vzide luna,
okrasi večer kot ljubka mladenka,
ki se kiti in lepotiči
sanjavo,
ki tako neskončno hrepeni, da bi bila res lepa,
da zaklinja nebo in zemljo, vso Naravo!
Potihnili so ptiči in njih tožni spevi,
morje odseva ves njen čar, lepoto, doto …
Blag lunin svit prebuja zdaj
kruto samoto, ki se smeje in se joče!
Počasi pod večer oblak, ves rožnat in prosojen,
nad zemljo plava, tak’ sanjav in lep!

Ruth V. Corrêa

Ruth V. Corrêa
prevod N. H. Tomac
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Dansa
Irerê, meu passarinho do Sertão do Cariri,
Irerê, meu companheiro, Cade vióla?
Cadê meu bem? Cadê Maria?
Ai triste sorte a do violeiro cantadô!
Ah! Sem a vióla em que cantava o seu amô,
Ah! Seu assobio é tua flauta de Irerê:
Que tua flauta do Sertão quando assobia,
Ah! A gente sofre sem querê!
Ah! Teu canto chega lá do fundo do sertão,
Ah! Como uma brisa amolecendo o coração, ah!
Irerê, Solta teu canto!
Canta mais!
Pra alembrá o Cariri!
Canta, cambaxirra! Canta, juriti!
Canta Irerê! Canta, canta sofrê,
Patativa! Bemtevi!
Maria acorda que é dia
Cantem todos vocês
Passarinhos do sertão!
Bemtevi! Eh! Sabiá!
La! liá! liá! liá!
Eh! Sabiá da mata cantadô!
Liá! liá! liá!
Eh! Sabiá da mata sofredô!
O vosso canto vem do fundo do sertão
Como uma brisa amolecendo o curação.
Irerê, meu passarinho do Sertão...

Irerê, moj ptiček iz divjine, iz Sertãa v Cariri,
Irerê, prijateljček moj, kje je moja pesem?
Kje je moje vse? Kje je Maria?
Ah! Žalostna je usoda godca, usoda pevca!
Ah! Brez gosli, na katere je godel o svoji ljubezni,
Ah! Njegova piščal je tvoje žvrgolenje, Irerê,
Ker, ko tvoja piščal zažvižga tam v Sertãu,
Ah, ljudje trpijo, ne da bi hoteli!
Ah, tvoj spev prihaja iz globin sertãa,
Ah, kot topla sapa, ki boža srce, ah!
Irerê, razveži svoje grlo!
Še poj!
Daj, da pozabim na Cariri!
Poj, ptiček kraljiček! Poj, grlica moja!
Poj Irerê! Poj, poj in trpi,
brglez, škrjanček moj!
Maria, zbudi se, dan je že –
vse so se oglasile s petjem,
ptice pevke iz sertãa!
Škrjanček! Eh! Kakavov drozg ti poje!
La! Liá! liá! liá!
Eh! Kakavov drozg ihti!
Liá! liá! liá!
Eh! Kakavov drozg ihti!
Vaše petje prihaja iz globin sertãa
Ah, kot topla sapa, ki boža srce, ah.
Irerê, moj ptiček iz Sertãa …

Manuel Bandeira

Manuel Bandeira
prevod N. H. Tomac
(op. prev.: sertão – pokrajina na SV Brazilije,
prvotni pomen: zaledje, podeželje,
zaostali ruralni kraji)

13

Gérard Grisey (1949–1998)
Vortex temporum (1994–96)
za flavto, klarinet, klavir, violino, violo
in violončelo
Vortex Temporum (Vrtinec časa) je
zagotovo najpomembnejše delo iz
kasnejšega ustvarjalnega obdobja
francoskega skladatelja Gérarda Griseya.
Kompozicija je razdeljena na tri stavke,
vsak od njih pa je posvečen določenemu
komponistu, Griseyevemu sodobniku:
prvi stavek švicarskemu skladatelju
Gérardu Zinsstagu, drugi Italijanu
Salvatoru Sciarrinu in tretji nemškemu
kolegu Helmutu Lachenmannu.
V maniri, ki ustrezno reflektira estetsko
ozračje konca dvajsetega stoletja, skladba
Vortex temporum združuje rigorozno
strukturno organiziranost, značilno za bolj
asketske tokove glasbenega modernizma,
z neposredno lepoto zvočnih timbrov
ter s formo in harmonskim jezikom,
ki poslušalcu olajšajo dojemanje in
razumevanje glasbene snovi.
Grisey je vsakemu stavku pripisal
tudi določen ‘čas’, ki bi ga bolje opisali
s pojmom notranji tempo. Prvi stavek
tako nosi oznako ‘človeški čas’, ‘žareči
čas človeškega dihanja’. Drugi, počasni
stavek se nahaja v izredno raztegnjenem
‘času kitov’. Tretji stavek Grisey označi
‘čas insektov in ptic’, v katerem so posuti
‘mementi’ iz prvega stavka skladbe in
počasi pulzirajoče pasaže, ki se gibljejo
v navidezno zelo počasnem tempu.
Kompozicija je zgrajena iz treh
vrst glasbenega materiala. Poleg prej
naštetih ‘tempov’, delo vsebuje tudi tri
vrste valov različnih oblik (sinusoidne,
oglate in valove v obliki zob pri žagi),
ki določajo melodične obrise in večje
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oblikovne strukture. V skladbi najdemo
tudi tri vrste tonskih spektrov in sicer:
harmoničnega, razširjenega harmoničnega
in komprimiranega harmoničnega. Vsi
ti spektri določajo harmonsko vsebino
skladbe.
Vsakega od treh glavnih stavkov uvede
interludij, ki obarva tišino v času priprave
na vsak naslednji stavek. Skladbo kar
najbolj pomirjevalno zaključi interludijem
podoben postludij.
Alwyn Tomas Westbrooke
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2. koncert
torek, 20. oktober 2015, ob 20.00
Predkoncertni pogovor ob 19.00
Gostje pogovora: Vito Žuraj, Márton Illés in Michael Pelzel
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Claviers
Scenski koncert

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci,
vljudno vas naprošamo, da med skladbami ne ploskate,
in da z aplavzom nastopajoče nagradite šele po zadnji skladbi.
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Nicola Vicentino (1511–1575)
Musica prisca caput
za kromatični čembalo s 36-imi tipkami
na oktavo
Johannes Keller – kromatični čembalo
Ivan Višnegradski (1883–1979)
Preludij št. 5
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Vito Žuraj (roj. 1979)
Recitativi (2012) – I
za sopran in kromatični čembalo
s 24 tipkami na oktavo
Marisol Montalvo – sopran
Johannes Keller – kromatični čembalo
Ivan Višnegradski
Preludij št. 3
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Pierre Boulez (roj. 1925)
Notations (1945) – 1. Fantasque–
Modéré
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 2
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*

Márton Illés (roj. 1975)
Három akvarell (2012) – I
za čembalo
Svetovna premiera
Johannes Keller – čembalo
Michael Pelzel (roj. 1978)
Brushing (2009) – 1. del
za preparirani klavir
Marija Skender – klavir
Pierre Boulez
Notations – 2. Très vif
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 1
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Vito Žuraj
Recitativi – II
za sopran in kromatični čembalo s 24
tipkami na oktavo
Marisol Montalvo – sopran
Johannes Keller – kromatični čembalo
Ivan Višnegradski
Preludij št. 9
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir

Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
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Pierre Boulez
Notations – 4. Rythmique
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 11
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Márton Illés
Három akvarell (2012) – II
za čembalo
Svetovna premiera
Johannes Keller – čembalo
Ivan Višnegradski
Preludij št. 14
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Pierre Boulez
Notations – 5. Doux et improvisé
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Guero (1970)
študija za klavir
Marija Skender – klavir

Pierre Boulez
Notations – 8. Modéré jusqu'à très
vif
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 4
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Vito Žuraj
Recitativi – III
za sopran in kromatični čembalo s 24
tipkami na oktavo
Marisol Montalvo – sopran
Johannes Keller – kromatični čembalo
Ivan Višnegradski
Preludij št. 17
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
György Ligeti (1923–2006)
Passacaglia Ungherese (1978)
za klavikord
Johannes Keller – klavikord
Michael Pelzel
Brushing – 2. del
za preparirani klavir
Marija Skender – klavir
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Pierre Boulez
Notations – 11. Scintillant
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 18
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Márton Illés
Három akvarell (2012) – III
za čembalo
Svetovna premiera
Johannes Keller – čembalo
Ivan Višnegradski
Preludij št. 20
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*

Vito Žuraj
Recitativi – IV
za sopran in kromatični čembalo s 24
tipkami na oktavo
Marisol Montalvo – sopran
Johannes Keller – kromatični čembalo
Michael Pelzel
Brushing – 3. del
za preparirani klavir
Marija Skender – klavir
Nicola Vicentino (1511–1575)
Madonna il poco dolce
za kromatični čembalo s 36-imi tipkami
na oktavo
Svetovna premiera
Johannes Keller – kromatični čembalo

Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir
Pierre Boulez
Notations – 12. Lent – Puissant et
âpre
za klavir
Neus Estarellas Calderón – klavir
Ivan Višnegradski
Preludij št. 23
za dva klavirja uglašena v četrttonski
razdalji*
Marija Skender,
Neus Estarellas Calderón – klavir

Slowind se zahvaljuje Glasbeni šoli
Fran Korun Koželjski v Velenju,
ker je prijazno posodila čembalo.
* Preludiji Ivana Višnegradskega so
iz zbirke 24 Préludes dans tous les tons de
l'échelle chromatique diatonisée à 13 sons,
pour 2 pianos en quarts de ton/24 Preludijev
v vseh tonih kromatične lestivice, diatonizirane na trinajstih višinah za dva
četrttonska klavirja, op. 22 (1934, rev. 1960)
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Nicola Vicentino (1511–1575)
Musica prisca caput
za kromatični čembalo s 36-imi tipkami
na oktavo
Madonna il poco dolce
za kromatični čembalo s 36-imi tipkami
na oktavo
Svetovna premiera
Nicola Vicentino je leta 1555 objavil
traktat z naslovom L'antica musica ridotta
alla prattica moderna (Stara glasba, prirejena
za moderno prakso). Vicentino je iskal
kar največjo možno izraznost v glasbi.
Menil je, da v moderni glasbi njegovega
časa obstoječi trije antični tonski spoli –
enharmonika, diatonika in kromatika – ne
igrajo več nobene vloge, čeprav je njihovo
delovanje v antičnih tekstih opisano kot
izjemno močno. Zato je poskusil tonske
spole definirati tako, da bi postali združljivi
z moderno prakso muziciranja. Našel je
rešitev, v kateri je spoznal, da je ‘diesis’ (na
primer razdalja med tonoma Es in Dis)
enaka petini tona v srednjetonski uglasitvi,
ki je bila takrat običajna. To petino tona
je uporabil za definicijo enharmonskega
tonskega spola. Da bi se, kompozicijsko
gledano, lahko enako svobodno gibal v
vseh treh tonskih spolih, je moral interval
‘diesis’ prirediti tako, da se ga je dalo
univerzalno transponirati. To je pripeljalo
do delitve oktave na 36 enakih delov.
Cel ton je tako vseboval pet ‘diesisov’,
diatonični polton je bil sestavljen iz treh
in kromatični polton iz dveh ‘diesisov’.
Srednjetonski kvintni krog se s takšno
delitvijo sklene po 36-tih korakih, ‘volka’
v tem primeru ni.
Oba kratka štiriglasna madrigala z
naslovoma Musica prisca caput (Stara glasba
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je glavna) in Madonna il poco dolce (Marija
tako nemilo) se nahajata v Vicentinovem
traktatu in ilustrirata način komponiranja
v vseh treh tonskih spolih. Musica prisca
caput sestoji iz treh delov; prvi je napisan
striktno diatonično. Pri Vicentinu to ne
pomeni samo, da lahko uporablja izrecno
samo bele tipke, pač pa tudi melodične
intervale izključno iz diatoničnega
tetrakorda – torej cele tone in poltone.
Mala terca spada že h kromatičnemu
genusu in jo zato uporabi šele v drugem
delu skladbe, enako kot kromatični polton.
V enharmonskem genusu Vicentino
melodično uporabi tudi ‘diesise’, medtem
ko vertikalni zvoki ves čas ostajajo
srednjetonski.
V madrigalu Madonna il poco dolce se
mešajo trije tonski spoli. Skladba s tem
demonstrira ekspresivnost, ki leži
v prehodih iz enega genusa v drugega.
Pri tem je Vicentino očitno veliko
pozornosti posvečal melodični kvaliteti
intervalov. V številnih zapisih je opisoval
delovanje določenih intervalov, ki vsi
skupaj omogočajo večglasno progresijo.
Intervali diatoničnega genusa so za
Vicentina suhoparni in trdi, kromatični
elegantni in mehki, enharmonski pa
žlahtni in veličastni.
Da bi takšne vrste glasbo lahko
naštudirali z vokalnim ansamblom, je
bil potreben poseben instrumentarij.
Vicentino je podrobno opisal svoj
archicembalo s 36-imi tipkami na oktavo
in archiorgano, ustrezne prenosne orgle
z lesenimi piščalmi. Ta instrumenta sta
dokazano obstajala v različnih izvedbah,
vendar pa se nista ohranila. Na njegov
archicembalo je igral Luzzascho Luzzaschi
v Ferrari, tam ga je slišal tudi Gesualdo
in verjetno dobil navdih za komponiranje

na kromatično-enharmonski način. Prav
tako je bil virtuoz na instrumentu cimbalo
cromatico tudi Luzzaschijev učenec
Frescobaldi. Emilio de’ Cavalieri opisuje
enharmonske orgle, ki so bile dejansko del
inventarja družine Medici.
Sledi enharmonskih instrumentov in
glasbe zanje najdemo po vsej Evropi še
do poznega 17. stoletja. Vicentino pa je
s svojimi brezkompromisnimi idejami
spisal del glasbene zgodovine.
Johannes Keller

Risba archicembala Nicole Vicentina,
instrumenta, ki ga je izdelal posebej za svoj
36-tonski sistem.

Ivan Višnegradski (1883–1979)
24 Préludes dans tous les tons de l'échelle
chromatique diatonisée à 13 sons,
pour 2 pianos en quarts de ton,
Op. 22 (1934, rev. 1960)
Ruski komponist Ivan Višnegradski je
nekoč zapisal: „Lahko bi bil poet, filozof ali
glasbenik. Izbral sem glasbo, zato sem postal
komponist.” Ta misel nam pomaga pri
predstavi, kako predan je bil Višnegradski
svoji kulturi in ustvarjalnemu duhu.
Prepričan je bil, da mora vsaka skladba
najprej imeti svoje korenine v glasbeni
zavesti, šele potem se lahko manifestira v
glasbenem prostoru. Celo več. Višnegradski
je stremel k temu, da bi se (njegova) glasba
nagibala h kozmični zavesti s pomočjo
njenega zlitja z zvočnim kontinuumom.
Za dosego tega skoraj utopičnega cilja
je Višnegradski pričel z ustvarjanjem
zvočnega prostora, v katerem bi se vedno
manjši intervali zgoščevali v čedalje večjo,
skoraj neskončno gostoto. Ta prostor je
napolnjeval z mikrointervali – intervali,
manjšimi od kromatičnega poltona,
velikimi najprej četrt tona, kasneje pa
tretjino, šestino in celo dvanajstino tona,
s čimer je ustvaril popolnoma nov svet
kromatike, imenovan ultrakromatizem.
Pri kreiranju takšnega kontinuuma se je
Višnegradski v času svojega življenja lahko
posluževal predvsem instrumenta, ki bi
zdržal tako prefinjeno intonacijo, in to je
bil seveda klavir. Želel je najti glasbilo, ki
bi omogočalo študij in koncertno izvajanje
mikrointervalov. Zato je sprva uglasil dva
klavirja na četrttonski razdalji, vendar
mu to ni zadostovalo. Samo zaradi želje
po novem, drugačnem instrumentu je
Višnegradski še mlad zapustil rodni
Sankt Peterburg in se preselil v Pariz,
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da bi pri enem od vodilnih evropskih
izdelovalcev klavirjev dobil ustrezno
glasbilo. Izdelovalec klavirjev A. Förster
je takšen instrument sicer lahko izdelal,
vendar pa Višnegradski ni mogel najti
dobrih pianistov, ki bi bili pripravljeni
vaditi na njem. Zato se je moral prilagoditi
in večino svojih mikrotonalnih in
ultramikrotonalnih del prirediti v skladbe
za dva, tri ali celo štiri klavirje, ki so med
seboj uglašeni s četrttonsko ali še manjšo
razdaljo.
Med takšne ‘priredbe’ sodi tudi zbirka
preludijev z naslovom 24 Préludes dans tous
les tons de l'échelle chromatique diatonisée
à 13 sons, pour 2 pianos en quarts de ton,
Op. 22, kar v slovenskem jeziku pomeni
24 Preludijev v vseh tonih kromatične
lestvice, diatonizirane na trinajstih višinah
za dva četrttonska klavirja, op. 22.
Preludiji iz te zbirke so napisani v
ultrakromatični četrttonski lestvici,
ki vsebuje 24 med seboj enako oddaljenih
tonov znotraj ene oktave. Takšno uglasitev
je Višnegradski dosegel tako, da je uporabil
dva klavirja: prvega, uglašenega na
normalni višini, drugega pa za četrt tona
nižje. Izdelal je dve vrsti notnega materiala
– originalno partituro s posebnimi, na novo
izumljenimi oznakami in tako imenovano
predelavo, verzijo za dva klavirja.
Seveda je sàmo strukturo skladbe mnogo
lažje prepoznati v originalni partituri, ki pa
je neizvedljiva. Višnegradski je izoblikoval
nove oznake za uporabo zvočnih
klastrov (šopov oziroma množice hkrati
zvenečih sosednjih tonov), precizne višine
posameznih tonov in celo dinamike. Tako
je na primer uporabljal oznako mezzo, kar
je pri njem posebna jakost med oznako za
mezzo piano in mezzo forte.
Ivan Višnegradski v času uresničevanja
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lastnih vizij ni imel veliko somišljenikov,
saj so se njegove zamisli zdele komaj ali
celo neuresničljive. Kljub temu pa sta
njegova stremljenja razumela in podpirala
francoska komponista Charles Kœchlin
in Olivier Messiaen, pri izvedbi njegovih
skladb pa so leta 1945 v Parizu sodelovali
pianisti in pianistke Yvette Grimaud,
Yvonne Loriod, mladi Pierre Boulez in
Serge Nigg.

Četrttonski klavir izdelovalca
Augusta Försterja

Vito Žuraj (roj. 1979)
Recitativi (2012)
za sopran in kromatični čembalo
s 24 tipkami na oktavo
Štiristavčna suita Recitativi je parafraza
in hkrati parodija na baročno obliko
recitativa. Ta tradicionalni povezovalni
element med arijami je bil sprva mišljen
kot ritmično govorjeno besedilo ob
instrumentalni spremljavi, morda celo
kot daljni predhodnik Sprechgesanga. Pri
recitativu je pomembno besedilo, ki pa ob
današnji izvajalski praksi, da se ga prepeva
in ne govori, izgubi na razumljivosti.
Kot skladatelj se neizmerno dolgočasim
ob nekreativnosti melodične invencije
ter ponavljanja intervalnih floskul v
baročnih recitativih, ki so si podobni
kot jajce jajcu; pevec, najsibodi v vlogi
evangelista ali operni vlogi, se rasteza
levo in desno ob čembalistu, ki zveni kot
mesarska muha v kozarcu z marmelado.
To prispodobo sem prelil v štiri stavke za
visoki glas in čembalo, ki je v tem primeru
posebno glasbilo s 24 tipkami na oktavo,
poimenovano cimbalo cromatico (kromatični
čembalo), za mojo skladbo uglašeno četrttonsko. V toku štirih stavkov postopoma
razgradim elemente baročnega recitativa:
uglasitev terčne harmonije, pevsko gestiko,
intervalno strukturo spremljave, kontrast
med petjem in govorom, ki mu dodam
še mikrotonalne glisande in spektralne
akorde – od klasičnega recitativa na koncu
tako ne ostane prav veliko. Podoben
občutek imam po poslušanju velike
baročne maše; v ušesih mi še dolgo zvenijo
arije in zborovski korali, recitativi pa hitro
poniknejo v pozabo.
Besedilo je napisal avstrijski avtor
Aleksander Stockinger. Predhodno je bilo

del libreta za mojo opero Orlandov grad,
samostojno poimenovan Sturm: Tausend
Partikel Fremdheit (Nevihta: Tisoč delcev
nenavadnosti). Besedilo je zasnovano v
nemščini in je sestavljeno iz medsebojno
povsem nepovezanih fraz, ki imajo – iz
perspektive slovenskega poslušalca – v
končni fazi podobno stopnjo razumljivosti
kot besedila v prepevanih recitativih
nemškega baroka. Skladba je doživela
premiero leta 2012 v Frankfurtski operi,
prav tako s čembalistom Johannesom
Kellerjem in njegovim posebnim
glasbilom.
Vito Žuraj

Pierre Boulez (roj. 1925)
Notations (1945)
za klavir
Nič manj kot sedemdeset let so stare
miniaturne skladbe ene najvplivnejših in
vsestranskih osebnosti sodobne glasbe 20.
in 21. stoletja. Zanimiv je tudi podatek,
da so nastale vsega petindvajset let za
tem, ko je Arnold Schönberg v svoj
glasbeni jezik vpeljal dvanajsttonsko
tehniko in tako radikalno prekinil s
tonalno glasbo. Govorimo torej o letu
1945, ko se je po vsej Evropi končala
vojna vihra, avantgardizma pa še ni
bilo na vidiku. Takrat je dvajsetletni
Boulez na Pariškem konservatoriju
študiral dvanajsttonsko glasbo pod
mentorstvom Oliviera Messiaena.
Messiaen je bil velik zagovornik
Schönbergove numerične organizacije
tonskih višin, ki so determinirale tudi
druge glasbene elemente – ritem, dolžino
trajanja posameznih tonov, artikulacijo
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in dinamiko. Vzorčni primer dosledne
uporabe dvanajsttonske tehnike je
Messiaenovo delo Mode des valeurs et
d‘intensités (1949), ki je močno vplivalo na
razvoj Boulezovega totalnega serializma,
celo do te mere, da je Boulez nekoč izjavil,
da je „vsak komponist, ki ne komponira v
dvanajsttonskem stilu, nekoristen.”
Dvanajststavčno dvanajsttonsko
skladbo je dvanajstega februarja leta
1945 premierno izvedla pianistka Yvette
Grimaud.
Márton Illés (roj. 1975)
Három akvarell csembalóra/Trije akvareli
za čembalo (2012)
Svetovna premiera
Prva skladba je izjemno filigranska
tvorba linij, ki skozi njen potek izrišejo en
sam velik, navzgor obrnjen lok. Ta sestoji
iz nežnih, ponavljajočih se arpeggiov, pri
čemer čembalist tipk ne pritiska do konca,
temveč le toliko, da se peresa strun samo
dotaknejo, ne da bi jih zares zavibrirala.
Takrat se tiho, nežno in nekoliko stekleno
oglasijo različne tonske višine, obogatene z
blagimi šumi.
Druga skladba se poigrava z virtuoznimi
snopi linij, ki so na način quasi hoquetus
razdeljene med manualoma. Različna
registracija manualov (uporaba registra
lutnje v zgornjem) in raznovrstna
uporaba neenakih oktavnih leg pričarata
spreminjajočo se barvo in močno
plastičnost linije.
Intimna tretja skladba upodablja
najrazličnejše možnosti privabljanja zvokov
v majhnem prostoru. Čembalist ordinario
igro in dušenje registra lutnje kombinira z
drsanjem po strunah za kobilico čembala
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tako, da zaslišimo njihovo eterično
migotanje. Pojavijo se konture aluzije na
ljudsko pesem, ki pripeljejo do liričnega
izzvena skladbe.
Márton Illés

Michael Pelzel (roj. 1978)
Brushing (2009)
za preparirani klavir
V skladbi Brushing (Krtačenje) za klavir
solo se ordinario igranje na instrument
pojavi zelo redko, samo čisto na kratko
na koncu skladbe in še to pravzaprav
neopazno. Kompozicija je v osnovi,
podobno kot klavirska sonata, razdeljena
na tri dele. V prvem stavku pianistka
uporablja različne tehnike igranja
s krtačami, lesenimi paličicami za žar
in glavniki, v drugem stavku kot koral
zazvenijo elektronski loki (Ebow) z dolgo
trajajočimi zvoki. Tretji stavek je viruozna
Toccata s krtačami. Skladba je hibrid med
kompozicijo za klavir in za tolkala ter
zahteva od interpretov veliko virtuoznosti.
Michael Pelzel

Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Guero (1970)
študija za klavir
Konec šestdesetih let prejšnjega stoletja
je Lachenmann razvil glasbeni jezik, ki
ga je sam označil kot musique concrète
instrumentale, izpeljanko termina Pierra
Schaeferja musique concrète. Ta pojem
označuje glasbo, ki jo tvorijo konkretni
zvoki iz človekove okolice in ne abstraktno

notirane strukture. Lachenmannov izraz
torej pomeni glasbo vseh zvokov, ki jih
lahko določen instrument proizvede, in ki
niso notirani s klasično notno pisavo.
Razvijajoč tovrstno glasbo je
Lachenmann ustvaril serijo študij za
solo instrumente: Guero za klavir, Pression
za violončelo in Dal niente za klarinet.
Vse naštete skladbe imajo za svoje
izhodišče temeljito preučevanje akustičnih
možnosti posameznega instrumenta:
možnosti ustvarjanja šumov, pokov in
vsakršnih zvokov.
Lachenmann označuje svoje delo Guero
kot ‘šestmanualno’ različico istoimenskega
latinskoameriškega instrumenta. Skladba
prehaja od igranja po navpičnih površinah
belih tipk do vodoravnih, preko črnih
tipk v klavir, mimo vijakov za uglaševanje
klavirja, do praskanja z nohti po strunah.
Na takšen način je Lachenmann ustvaril
glasbeno strukturo v obratni smeri: ne od
določenih formul do izvedbe, pač pa tako,
da nek konkretni nekonvencionalni zvok
determinira oziroma vodi do strukture.

György Ligeti (1923–2006)
Passacaglia Ungherese (1978)
za klavikord
Vrzel med staro glasbo za čembalo
Nicole Vicentina in sodobno glasbo
avtorjev Vita Žuraja ter Mártona Illésa na
nocojšnjem koncertnem večeru zapolnjuje
delo madžarskega skladatelja Györgija
Ligetija Passacaglia Ungherese (Madžarska
passacaglia) za čembalo iz leta 1978. Ta
virtuozna skladba je primer spogledovanja
sodobnih skladateljev z baročno glasbo.
V obdobju baroka je pri passacaglii kot
glasbeni obliki ostinatni bas razdeljen v
tridelni metrum, ta pa tvori podlago za
razvijanje in variiranje zgornjih glasov.
Baročna kompozicijska metoda je ostala
priljubljena tudi pri nekaterih sodobnih
skladateljih, kot so Šostakovič, Stravinski,
Berg, Lutosławski, Ligeti, Holliger ...

Prva stran notnega zapisa skladbe Helmuta
Lachenmanna: Guero (Ed. Breitkopf )
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MEDNARODNA DELAVNICA
sreda, 21. oktober 2015, 10.30–13.00 in 14.30–17.30
Univerza v Ljubljani, Kazinska dvorana, Kongresni trg 1

Studio 31

Delavnica o instrumentih z več kot 12 tipkami na oktavo
Vodstvo: Johannes Keller, čembalist (Švica)
Gost: Márton Illés, skladatelj (Madžarska/Nemčija)
V sodelovanju z Akademijo za glasbo v Ljubljani
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3. koncert
sreda, 21. oktober 2015, ob 20.00
Predkoncertni pogovor ob 19.00
Gostje pogovora: Alwyn Tomas Westbrooke, Nina Šenk in Uroš Rojko
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Téma
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Alwyn Tomas Westbrooke (roj. 1982)
„?”, or: Why Gryphons Shouldn't Dance
(2011)
za violino, violončelo in klavir
Člani ansambla Tema
Alwyn Tomas Westbrooke – violina
Marie Schmit – violončelo
Olga Želtikova – klavir
Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Sakura-Variationen (2000)
za altovski saksofon, tolkala in klavir
Člani ansambla Tema
Christoph Heeg – saksofon
Alexander Schröder – tolkala
Olga Želtikova – klavir
Nina Šenk (roj. 1982)
Dreamcatcher (2014)
za flavto, klarinet, tolkala, klavir, violino,
dva violončela in kontrabas
Aleš Kacjan – flavta
Jurij Jenko – klarinet
Jože Bogolin – tolkala
Marija Skender – klavir
Janez Podlesek – violina
Jaka Stadler, Nika Brnič – violončelo
Miha Firšt – kontrabas
Matej Šarc – dirigent
odmor

Bruno Mantovani (roj. 1974)
L'incandescence de la bruine (1997)
za saksofon in klavir
Člana ansambla Tema
Christoph Heeg – saksofon
Olga Želtikova – klavir
Georg Katzer (roj. 1935)
Schlagmusik 1 (1986)
za enega tolkalca
Jože Bogolin – tolkala
Uroš Rojko (roj. 1954)
Stone Wind I (1997)
za flavto in klarinet
Člana ansambla Tema
Delphine Roche – flavta
Evgeni Orkin – klarinet
Pierre Boulez (roj. 1925)
Dérive I (1984)
za flavto, klarinet, vibrafon, klavir, violino
in violončelo
Ensemble Tema
Delphine Roche – flavta
Evgeni Orkin – klarinet
Alexander Schröder – vibrafon
Olga Želtikova – klavir
Alwyn Tomas Westbrooke – violina
Marie Schmit – violončelo
Mindaugas Piečaitis – dirigent
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Alwyn Tomas Westbrooke (roj. 1982)
„?”, or: Why Gryphons Shouldn't
Dance (2011)
za violino, violončelo in klavir

diskretno priključita violina in violončelo.
Za konec skladbe vsi trije instrumenti
nežno obarvajo izzvenevajočo resonanco
zaključnega akorda kadence.

Klavirski trio z naslovom „?”, or: Why
Gryphons Shouldn't Dance („?”, ali: Zakaj
naj grifini ne bi plesali) črpa svoj osrednji
glasbeni material iz nekaterih zelo
preprostih latinskoameriških plesnih ritmov,
ki pa se pojavljajo tako zelo modificirani,
da jih pravzaprav sploh ni mogoče zaznati:
enkrat so močno upočasnjeni, spet drugič
do skrajnosti pospešeni, proporcionalno
popačeni ali pa se pojavijo v več plasteh
hkrati. Le v kratkih trenutkih približanja
in oddaljitve od vrhunca skladbe se ritmi
pojavijo v popolnoma razumljivi obliki
z vsemi svojimi prvotnimi lastnostmi.
Tako torej ti plesni delčki zaradi svoje
popačenosti na paradoksalen način dajejo
triu neplesni značaj.
Skladba se prične z obširnim duetom
improvizacijske narave, ki ga menjaje
izvedeta violina in violončelo: enkrat
hiteče, drugič spet mirno. Njuno oglašanje
je zgrajeno na posebni lestvici, ki tvori
glavno melodično in harmonično osnovo.
Kasneje vstopi klavir in sicer na precej
problematičen način, saj večina tonov
omenjene lestvice na njem ne obstaja.
Začetni vstopi klavirja so torej nasproti
ostalima instrumentoma neizogibno
nerodni; enkrat pretirano redki, drugič
mogočni z obširnim arpeggiandom čez
več oktav, kot da bi s tem klavir hotel
nadomestiti svojo melodično nemoč.
V nadaljevanju skladbe klavirsko dogajanje
postane vse bolj samostojno in suvereno
(klavir celo krši kompozicijska pravila,
vendar mu komponist to odpusti), tako
da pianist zatre in v celoti izpodrine oba
godalca. V zaključnih taktih se klavirju spet

Alwyn Tomas Westbrooke
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Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Sakura-Variationen (2000)
za altovski saksofon, tolkala in klavir
Sakura-variacije so umeščene v nam
dobro znani zvočni svet, ki pa sem ga
kot komponist že pustil za seboj. Vendar
zame ne pomenijo koraka nazaj v
kompozicijskem smislu, gre le za pogled
nazaj. Jemati jih je potrebno včasih veselo,
drugič spet resno, tako kot jaz obravnavam
otroke in njihovo potrebo, da se jih znotraj
njihovega sveta jemlje resno; in jaz jih
jemljem resno. Eksotična melodija veseložalostne japonske otroške ljudske pesmi z
naslovom Sakura, ki v simboliki češnjevih
cvetov pričara povezanost čiste lepote
z neizogibno minljivostjo, je postavljena
v harmonsko-funkcionalno zvočno prakso
evropske tradicije. Bachove harmonsko
prav nič manj potujene priredbe strogih
starih Luthrovih koralov nas na tem mestu
pozdravljajo iz daljave. Kljub temu pa moje
variacije eskalirajo, čeprav mežikajoče,
v psevdodramatičnost: proti koncu se glasba
omeji na vsega tri začetne tone melodije, ki
jih slišimo kot fortissimo udarce tám-táma;
klavir prispeva široke klastre, saksofon
pa izbruhne v ekstatično improviziranje –
časovno neomejeno in istočasno nevzdržno
stanje, iz katerega se glasba hitro vrne v
utečene tirnice.
Helmut Lachenmann

Nina Šenk (roj. 1982)
Dreamcatcher (2014)
za flavto, klarinet, tolkala, klavir, violino,
dva violončela in kontrabas
Beseda dreamcatcher (lovilec sanj)
ter simbolika tega predmeta sta bili
inspiracija za skladbo, ki opisuje kratek
portret (potek) življenja: v otroštvu so
zaupanje, sreča, veselje nekaj vsakdanjega,
kasneje pa se nam preko izkušenj, okolja
in znanja ta dragocena čustva umaknejo
in so dosti težje dosegljiva.
V začetku skladbe solo flavta ponazarja
otroštvo, posameznika, kasneje pa
se počasi in čedalje bolj v lepoto in
preprostost vmešava okolje (ansambel),
ki začne nanj vplivati, dokler povsem ne
prevzame glavne vloge. Kasneje stremimo
k iskanju tega občutka iz otroštva in ga za
kratek čas včasih v spremenjeni obliki tudi
najdemo (solistični deli v skladbi).
Povezavo z otroštvom, čisto zaupanje,
srečo in veselje pa je še lažje najti
ob zavedanju smrti (unisono pulz v
ansamblu) – morda si šele takrat upamo
obuditi in loviti sanje, ki smo jih sanjali
kot otroci.
Nina Šenk

Bruno Mantovani (roj. 1974)
L'incandescence de la bruine (1997)
za saksofon in klavir
V skladbi L'Incandescence de la bruine
(Inkandescenca pršca) se poslušalec sreča
z migetajočo, fluktuirajočo teksturo
zvokov, ki spominjajo na zelo počasi
premikajoče se harmonske skupke
francoskih spektralistov (ali – gledano

od daleč – drgetajoče akordične teksture v
obliki tremola, značilne za francosko glasbo
od Debussyja dalje).
Muzikalna substanca skladbe pa
je precej drugačna; vsebuje relativno
majhen in statičen nabor osrednjih
tonskih višin, osredotočenih okoli tona
F, ki v teksturi prevladujejo v neskončnih
ponavljanjih različnih tonskih barv in
intenzivnosti. Osrednji ton F raste in se
širi, nato zopet plahni in izginja, vendar
je vedno prisoten, vse dokler kmalu po
polovici skladbe hitro ne poide in izgine.
Nenadni in znatno zapozneli efekt
jasnega kontrasta najde protiutež v enem
in istem migetanju tonskih ponavljanj,
ki prevevajo ves preostanek skladbe. Proti
koncu se F ponovno pojavi in – kljub
kratkosti reminiscence obširnega začetka
skladbe – da vtis klasične simetrije.
Alwyn Tomas Westbrooke

Georg Katzer (roj. 1935)
Schlagmusik 1 (Herz) (1986)
za enega tolkalca
Medtem ko skladbe za tolkala pogosto
predvidevajo obsežen instrumentarij,
je v mojem delu Schlagmusik 1
(Herz) (Glasba za tolkala 1 (Srce))
poleg tám- táma predpisanih trinajst
instrumentov – lesenih in kožnih
idiofonov: od nizkega tom-toma
pa vse do wood blocka. Enemu od
teh instrumentov, in sicer kongi, je
dodeljena glavna, osrednja strukturna
in hkrati miselna vloga. Enakomerno
in neomajno bijoč – kot srčni utrip – je
osrednji instrument stalno prisoten.
Včasih je sicer móten in razsut, ker

31

ga prekrijejo virtuozne in agresivne
kaskade, vendar vedno znova preide
v ospredje.
Georg Katzer

Uroš Rojko (roj. 1954)
Stone Wind I (1997)
za flavto in klarinet
Leta 1997 je na pobudo Društva
slovenskih glasbenih umetnikov
nastala skladba Stone Wind za flavto
in klarinet. Po izvrstni praizvedbi v
Ljubljani (s flavtistko Ireno Grafenauer
in klarinetistom Matetom Bekavcem)
je sledilo nekaj repriz revidirane verzije
v interpretacijah različnih glasbenikov
na Nizozemskem, v Avstriji in Nemčiji,
leta 2013 v Seattlu (Seattle Chamber
Players) in Darmstadtu (Ansambel
Phorminx), leta 2014 v isti zasedbi v
Tübingenu, letos avgusta pa v Studiu 14
RTV v Ljubljani, v sijajni izvedbi Anje
Brezavšček in Valentine Štrucelj.
S kompozicijskega vidika gre za
relativno gosto teksturo glasbenega
tkiva, ki se postopoma, skozi metrične
spremembe, vedno bolj razteza in redči
– kot brazda, ki jo pušča ladja za seboj.
Proces redčenja oziroma raztegovanja
aludira na formo padajoče vodne kapljice,
projicirane v časovno horizontalo.
Formalna zgradba in energetski naboj
glasbenega gradiva sta se mi zdela v tej
skladbi dovolj prepričljiva, da sem na
pobude različnih glasbenikov napisal kar
pet verzij za različne zasedbe, od treh
trio-zasedb do seksteta in leta 2015 tudi
za sedem oziroma osem glasbenikov.
Kot komentar k skladbi Stone Wind
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sem zapisal misel, izvirajočo iz moje
tedanje življenjske situacije in pogleda
na svet, ki pa se ni kaj dosti spremenil:
„Veter, ki v tisočletjih razkroji kamen,
je kot čista misel, ki potrebuje (v običajnih
okoliščinah) skoraj stoletje, da uniči
človekove slabosti.”
Uroš Rojko

Pierre Boulez (roj. 1925)
Dérive I (1984)
za flavto, klarinet, vibrafon, klavir, violino
in violončelo
„Različne skladbe, ki jih pišem, niso
pravzaprav nič drugega kot različni vidiki
ene same osrednje kompozicije z osrednjim
konceptom,” je nekoč dejal Boulez. Misel
ene skladbe pogosto preraste v novo
kompozicijo. Boulez svoja dela neprestano
razvija, širi, krepi in sčasoma predeluje.
„Dokler moje ideje ne izčrpajo vseh možnosti
razvoja, ostajajo v meni,” pravi. To pa je
pravzaprav v nasprotju s prevladujočim
mišljenjem, da je Boulez na področju
glasbe revolucionar.
Dérive I (Odmik I) je kratek sekstet,
ki je nastal leto dni po znameniti skladbi
Triple Duo Elliotta Carterja in je enako
instrumentiran za tri pare instrumentov.
Naslov ponazarja odmik, odklon, hkrati
pa tudi izpeljavo – v tem primeru
lastne skladbe Messagesquisse, ki smo
jo slišali na prvem koncertu letošnjega
Festivala Slowind in skladbe Répons
(1981). Tudi ta skladba črpa glasbeno
snov iz kriptograma, narejenega iz črk
priimka Sacher, ki so ga številni ugledni
komponisti z veliko hvaležnostjo in
vdanostjo uporabljali v svojih skladbah.

Skozi celotno skladbo Dérive I pianist
s pomočjo srednjega pedala drži tiho
pritisnjene tipke v spodnji oktavi in
s tem omogoča resonanco občutljivemu
in pretanjenemu zvočnemu dogajanju
v preostalih instrumentih.
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MEDNARODNA GLASBENA DELAVNICA

Mlado in staro
v vrtincu časa
(v angleščini)

za glasbenike, skladatelje, muzikologe, študente glasbe in muzikologije
ter ljubitelje glasbe
Predavatelji:

Vito Žuraj
Michael Pelzel
Brice Pauset
četrtek, 22. oktober 2015
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Aškerčeva 2, Ljubljana, ‘Modra soba’ (5. nadstropje)
Predavatelji bodo predstavili svoje ustvarjanje in poglede na pomembne
prelomnice v evropski povojni glasbi, kar je tudi osrednja tema
letošnjega Festivala Slowind. Prisrčno vabljeni k spoznavanju glasbe in
misli treh evropskih skladateljev srednje generacije.
Delavnico bodo sestavljala predavanja, predstavitve in diskusije,
osredotočala pa se bo na teoretsko, estetsko in zgodovinsko plat evropske
povojne glasbe in z njo povezanih tem. Posebej bodo izpostavljene
nekatere skladbe, ki bodo v živo zazvenele tudi na koncertih festivala.
Kotizacije ni.
Organizacija delavnice:
Larisa Vrhunc, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
v sodelovanju s Slovenskim muzikološkim društvom in s podporo Festivala Slowind.
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URNIK

9.30
Pozdravni nagovor predstojnika
Oddelka za muzikologijo
Filozofske fakultete v Ljubljani
9.40–11.10
Vito Žuraj: Proces kreativnosti
Premor

11.30–13.00
Michael Pelzel: ‘Sempiternal
Lock-in’ (Večna vklenjenost):
kompozicijska tehnika
Premor

14.30–16.00
Brice Pauset: Teorija solz

Informacije:
Larisa Vrhunc
E-naslov:
larisa.vrhunc@ff.uni-lj.si
Telefon:
01 241 1435 (Larisa Vrhunc) ali
01 241 1440 (Oddelek za muzikologijo)
Poštni naslov:
Filozofska fakulteta
Oddelek za muzikologijo
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

4. koncert
četrtek, 22. oktober 2015, ob 17.30
Predkoncertni pogovor ob 16.45
Gost pogovora: Gregorio García Karman
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Elektronika I
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Georg Katzer (roj. 1935)
Dialog imaginär št. 2 (“ad parnassum”) (1986/87)
za klavir in elektroniko
Marija Skender – klavir
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Lothar Voigtländer (roj. 1943)
Atemlos (1985)
za elektroniko
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Vito Žuraj (roj. 1979)
Round-robin (2014)
za akordeon in živo elektroniko
Luka Juhart – akordeon
Gregorio García Karman – živa elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Vinko Globokar (roj. 1934)
Introspection d'un tubiste (1983)
za tubo, elektroniko, zvočni posnetek, osvetlitev in scensko gibanje
Maxime Morel – tuba
Boris Ostan – recitator
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Jaka Šimenc – osvetlitev

Nastop Gregoria Garcíe Karmana
je omogočila Akademija umetnosti v Berlinu.
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Georg Katzer (roj. 1935)
Dialog imaginär št. 2 (“ad parnassum”)
(1986/87)
za klavir in elektroniko
Dvogovor kot podvojeni samogovor,
ki ga omogoči tehnični medij. Glas
in kontrastni glas iz enega materiala
(klavir), ton h kot trdovratni argument in
protiargument. Nato uhajajoči govori in
protigovori, iz dialoga nastanejo paralelni
monologi, napadi, in vendar navsezadnje
skupni konec v zvočni opitosti, kot
znak globljega strinjanja. Skladbo sem
realiziral v studiu Akademije umetnosti
v Berlinu, v studiu, ki sem ga sam
ustanovil.
Georg Katzer

Lothar Voigtländer (roj. 1943)
Atemlos (1985)
za elektroniko
Kompozicija Atemlos je nekakšen
‘fiktivni portret’ mojega prijatelja
kontrabasista, z vsemi viški glasbenikovega življenja: s srcem in dušo,
obsedenega, zasanjanega, liričnega,
razvijajočega se, hkrati pa tudi
‘samo-lovečega’ in ujetega v svet
glasbenega pavlihe. Portret prijatelja
ali avtoportret … Obenem se skladba
konfrontira tudi s težavami današnjega
časa: z nasiljem, agresijo in resignacijo.
Militantnost, vojaškost in eksplozije
so v močnem kontrastu z liričnim
svetom mirnega (izčrpanega?) diha
in ustavitve … Izhodiščni material je
interpretu v celoti odvzet: ostane le
še kontrabas s pizzicati, flageoleti in
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vedno znova glas, zvoki kontrabasa
in človeškega telesa, konkreten in
sintetično generirani material. Sorodnost
s kompozicijo Fou je očitna. Skladba je
bila leta 1996 nagrajena z Grand Prix
de musique électroacoustique v Bourgesu
v Franciji.
Lothar Voigtländer

Vito Žuraj (roj. 1979)
Round-robin (2014)
za akordeon in živo elektroniko
Round-robin za akordeon in živo
elektroniko je nova verzija skladbe
Silhouette, ki je nastala leta 2012 v
tesnem sodelovanju z akordeonistom
Luko Juhartom. ‘Round-robin’ je angleški
izraz za način športnega turnirja, kjer
v predtekmovanju vsak igralec tekmuje
z vsakim. V skladbi je to metafora za
razporeditev tonskega materiala med
akordeonistom in elektroniko, glasbeni
elementi se na različne načine prekrivajo,
tečejo vzporedno, se odbijajo, privlačijo
in izpopolnjujejo. Elektronika je
nastala v elektronskem studiu berlinske
Akademije umetnosti, katere umetniški
vodja je Gregorio García Karman.
Vito Žuraj

Vinko Globokar (roj. 1934)
Introspection d'un tubiste (1983)
za tubo, elektroniko, zvočni posnetek,
osvetlitev in scensko gibanje
V osemdesetih letih je Vinko
Globokar napisal kar nekaj skladb,
ki so zgodovinsko pomembne zaradi
svoje eksplicitne ‘telesnosti’, to je
vkomponirane telesne prezence in
načina igranja na človeško telo. Najbolj
znana skladba iz te serije je ?Corporel
za tolkalca, ki je bila leta 2013 izvedena
tudi na Festivalu Slowind. V isto
skupino spada skladba Introspection
d ’un tubiste (Tubistova introspekcija),
ki zahteva posebne atletske sposobnosti
instrumentalista in scensko realizacijo
z osvetlitvijo. Telo tubista in tube se
pojavljata v vedno drugačnih, vedno
novih konstelacijah – od virtuoznih
instrumentalnih aktov pa vse do
intimne plesne točke. Skladba vsebuje
tudi dialog z vnaprej posnetimi zvoki
in živo elektroniko, ki mikrofonira in
transformira zvok tube.
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5. koncert
petek, 23. oktober 2015, ob 17.30
Predkoncertni pogovor ob 16.45
Gost pogovora: Tadej Kenig
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Elektronika II
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Pierre Boulez (roj. 1925)
Dialogue de l'ombre double (1984)
za klarinet in elektroniko
Tadej Kenig – klarinet
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Georg Katzer (roj. 1935)
Les Paysages fleurissants (2001)
za štiri-kanalni posnetek
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Heinz Holliger (roj. 1939)
Študija o večzvočjih (1971)
za oboo solo
Matej Šarc – oboa
Mihael Paš (1970–2015)
S
za elektroniko
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
Salvatore Sciarrino (roj. 1947)
Il silenzio degli oracoli (1989)
za pihalni kvintet
Slowind
Gregorio García Karman – elektronika
Hannes Fritsch – tonski mojster
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Pierre Boulez (roj. 1925)
Dialogue de l'ombre double (1984)
za klarinet in elektroniko
Skladbo Dialogue de l'ombre double
(Dialog dvojne sence) je Pierre Boulez
napisal po reviziji svojega zgodnejšega
opusa Domaines za klarinet solo oziroma
za klarinet in 21 instrumentov in jo je
posvetil Lucianu Beriu ob njegovem
60. rojstnem dnevu. Naslov je prevzel
iz drame Paula Caludela Le Soulier de
satin (Satenasti čeveljc). Obstajata dve
enakovredni različici skladbe, ki se
med seboj razlikujeta po vrstnem redu
izvedbe posameznih delov: t. i. različica z
rimskimi številkami in inačica z arabskimi
številkami. Trinajst delov skladbe sestavlja
šest strof in pet prehodov (Transitions)
ter dva okvirna dela, začetni in končni
(Sigle initial, Sigle f inal). Strofe izvaja
klarinet v živo s pomočjo ozvočenja in
blage transformacije zvoka (ob klavirju
s pritisnjenim pedalom), prehodi pa so
podobno kot začetni in končni del skladbe
posneti in predvajani preko šestih oziroma
sedmih zvočnikov. Posnetke mora izvajati
isti klarinetist, ki igra skladbo tudi v živo.
Zasnova oblike dialoga je pri obeh
načinih izvedbe (igranju v živo in
predvajanju posnetkov) naznačena
z dvema predvidenima sorodnima
tehničnima postavitvama. Pri igranju
v živo je klarinetist v idealnih pogojih
postavljen na sredino dvorane med
publiko, če to ni mogoče, pa na oder pred
publiko. Zvočniki so razporejeni okoli
zunanjega roba občinstva. Predvajanje
posnetka s prehajanjem zvoka od enega
zvočnika do drugega omogoča dodatno
širjenje in gibanje zvoka (spacializacija).
Sedmi zvočnik je bolj odmaknjen od
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ostalih in daje občutek oddaljenosti zvoka
klarineta.
V skladbi dialog ni konfrontacija žive
izvedbe z elektroniko, pač pa medsebojna
povezava obeh načinov izvedbe. Zgrajen je
namreč na hitri dinamiki njune soslednosti
in artikulaciji z živo invencijo eksaktnosti.
Čeprav se začetki in konci posameznih
delov skladbe časovno prekrivajo, imamo
namesto nadpostavitve opraviti z izrazito
linearnim kompozicijskim pristopom. Pri
tem pride tudi do akcentuiranja in sicer
takrat, ko jedra elementov ene strukture
prevzame začetek nove.
S pomočjo bogatega, svežega in
strukturalno reflektivnega sloga se prostor
percepcije in spominske izkušnje med
potekom skladbe nenehno širi. Stalnost
impulza progresije eksplicitno melodične
misli gradi izredna jasnost nizanja
intervalskih postopkov in strukturno
domišljenega ritmičnega sloga, odkrivajoč
razumljivost harmonskega prostora.
In nenazadnje: latentna, prikrita polifonija
reminiscira načelo gradnje polifonega
značaja v prostoru transformacije
melodičnega principa v harmonskega,
podobno kot v Bachovih skladbah
za violino solo. Delo karakterizira
diskurzivnost detajlirane, atomizirane
gradnje in gibanja, katere poetika izvira
tako v prostoru transformacije različnih
nivojev statičnosti kot v razumljivosti
komplementarnega načela refleksije celosti
skladbe.
Zaradi konsistentnosti invencije in
domišljenosti postopkov, ki so skladni
s prostorom ekspresije tako klarineta
kot tudi kot tudi visokosofisticirane,
humanizirane tehnične in elektronske
komponente, delo učinkuje kot homogena
celota, ki se na koncu skladbe postopoma

osredotoči na en sam ton z močnim
unisonom obeh: žive in elektronske
komponente. Posvetilo Beriu morda tu
najbolje pride do izraza v polni afirmaciji
točke razveza (do katere sta deloma
prišla oba skladatelja po isti poti). Ta se
predhodno zgosti ter napolni prostor z
glasbenim spominom in imperativnostjo
tišine, v katero se postopoma vrača in
umešča. Skladba navdušuje s pomenskim
potekom prehajanj, v katerih se
prepletenost taktilnosti ‘klasične’ izraznosti
in nove strukturne kvalitete tonskega
zapisa manifestira v redko izraženi in
pomnjeni izkušnji temeljne lepote glasbene
misli.
Dodi Komanov

Georg Katzer (roj. 1935)
Les Paysages fleurissants (2001)
za štiri-kanalni posnetek
Začetnikova naprezanja, nenehni
spodrsljaji, zapadanje v lepo melanholijo,
resignacija, molk ... Vendar sledi odrešujoči
zvon, rast tečajev na borzi, boom napredka,
požrešno goltanje samega sebe ob
spremljavi 16-ih triumfalno bobnečih
čevljev. Laudate! Laudate!
Dvanajstminutna skladba je v celoti
strukturirana iz dveh vrst dobro znanega
hrupa in je torej nastala v tradiciji musique
concrète. Kompozicijo lahko razumemo kot
sarkastično konotacijo k izjavi kanclerja
Kohla ob ponovni združitvi Nemčije.
Georg Katzer

Heinz Holliger (roj. 1939)
Študija o večzvočjih (1971)
za oboo solo
„Zvok je tudi sferičen, čeprav se zdi,
da ob tem, ko nek ton slišimo, zaznamo le
dve dimenziji: njegovo višino in dolžino.
Za tretjo razsežnost – globino – vemo, da
obstaja, a nas na poseben način zaobide.
Rekel bi, da klasična zahodna glasba
posveča vso svojo pozornost glasbenim
okvirom, tako imenovanim glasbenim
oblikam, pozabila pa je obravnavati
zakone zvočnih energij. Preko njih bi
lahko glasbo dojeli kot energijo oziroma kot
življenje. /…/ Melodije same se razvijajo
od tona do tona, a vendar so intervali le
globoka brezna, če tonom manjka zvočna
energija. Notranji prostor je prazen.«
(Giacinto Scelsi)
Pojmovanje skladbe Heinza Holligerja
z naslovom Študija o večzvočjih za oboo
zgolj v smislu instrumentalno-akustične
študije bi bilo zelo napačno. Že v
obdobju zgodnjega baroka Ricercare
ni pomenilo zgolj odkrivanja novih
zvočnosti, pač pa tudi spajanje le-teh
z (iz)povednostjo, ki je bila že v tistih
časih lahko zelo nekonvencionalna.
Podobno velja tudi za Holligerjevo
Študijo o večzvočjih. Ta izhaja iz
dogajanja znotraj enega samega
večzvočja. S Scelsijevim pojmovanjem
zvoka lahko namreč v enem samem
večzvočju, ki ga lahko izvede pihalni
instrument, slišimo praktično celo
kompozicijo. Bogastvo hkrati zvenečih
alikvotnih tonov v nenavadnih
medsebojnih jakostnih razmerjih je
mikrokozmos, v katerem se je vredno za
nekaj časa zadržati.
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Na začetek skladbe Holliger kot
veliko začetnico postavi enega od
bolje zvenečih večzvočij. Nanj naveže
nekaj sorodnih akordov, ki vsebujejo
določene skupne alikvotne tone, nato
pa prične s spreminjanjem njihovih
parametrov: splošne jakosti celotnega
večzvočja, spreminjanja jakostnih razmerij
posameznih alikvotnih tonov s pomočjo
stiskanja in sproščanja pritiska ustnic na
ustnik oboe, uporabe hitrega staccata,
frullata, izjemno hitrih (dvojnih) trilčkov
in glissandov. Pri tem pride do stapljanja
zvočnega dogajanja v posameznem
večzvočju z dogajanjem izven njega.
Interference med posameznimi alikvotnimi
toni znotraj akorda prehajajo v tremolo,
tremolo v frullato, frullato v staccato, nato
pa se prične interakcija med različnimi,
začetnemu večzvočju sorodnimi akordi.
Osnovno večzvočje doživlja fascinantno
preobrazbo in se na koncu kompozicije
postopoma zreducira na en sam samcat
ton, ki je bil na začetku Študije komaj
opazen sestavni del začetnega akorda.
Tako bi lahko ob zaključku skladbe
parafrazirali znameniti stavek:
„Na koncu je bila (samo še) luč …”
Mihael Paš (1970–2015)
S
za elektroniko
V skladbi z brezkompromisnim in
hkrati enigmatičnim naslovom S poteka
zvočno dogajanje v nepopustljivem tempu
in nepretrganem toku crescenda. V njej se
kopičijo in multiplicirajo frekvence, glasovi,
razumljive in nerazumljive besede in ostri
vstavki že kar razpoznavnih zvokov rafalov.
Zvočna polarnost s svojim drastičnim
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nasprotjem predstavlja slow motion
performans avtorja, ki se je pri izvedbi v
živo s skoraj obrednimi gibi pomikal po
zatemnjenem odru s prižgano žarnico v
roki. Luč kot vir svetlobe, elektrika kot
vir energije in na koncu, na višku zvoka,
simbolno dejanje razbitja žarnice, s čistim
učinkom realnega zvoka. Tema, tišina.
Skladbo spremlja komponistov komentar v
enem stavku: „Ko je to govoril, je zaklical:
‘Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!’”
Salvatore Sciarrino (roj. 1947)
Il silenzio degli oracoli (1989)
za pihalni kvintet
Oceani pretanjenih delikatnih
zvokov z otoki silne moči – tako bi
lahko na kratko označili glasbeni jezik
italijanskega komponista Salvatora
Sciarrina. Le-to se manifestira tudi
v skladbi Il silenzio degli oracoli (Tišina
preročišč). Še dodatna posebnost te
skladbe pa je uporaba netipičnih
zvokov pihalnih instrumentov do te
mere, da jo kljub ustrezno predpisanim
instrumentom komaj ali pa sploh ne
moremo imenovati skladba za pihalni
kvintet. V njej ne najdemo melodij,
kontrapunkta ali harmonij, pač pa šume,
poke, šelestenje, odmeve, žvižge in tudi
bizarne krike. Pritajeni zvoki dihanja v
instrumente, flavtni jet whistle toni (ki so
plod sodelovanja komponista s flavtistom
Mariom Carolijem) in skrivnostni
multifoni toni oboe ter fagota se oglašajo
kot skrivnostni glasovi, ki prihajajo od
‘onkraj’.
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Abonmajska koncerta Orkestra Slovenske filharmonije
četrtek, 22. in petek, 23. oktober 2015, ob 19.30
Cankarjev dom, Gallusova dvorana

strane costellazioni
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Beat Furrer (roj. 1954)
strane costellazioni (2013)
za veliki orkester
Slovenska premiera
Bojana Šaljić Podešva (roj. 1978)
Podoba, jaz in sanje (2015)
za akordeon, orkester in elektroniko
Svetovna premiera
odmor
Anton Webern (1883–1945)
Šest skladb, op. 6
za veliki orkester
Franz Schubert (1797–1828)
Simfonija št. 4 v c-molu, D. 417, „Tragična”
Orkester Slovenske filharmonije
Luka Juhart – akordeon
Beat Furrer – dirigent

Koncerta Orkestra Slovenske filharmonije
nista vključena v ceno abonmaja.
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6. koncert
sobota, 24. oktober 2015, ob 20.00
Predkoncertni pogovor ob 19.00
Gost pogovora: Matej Bonin
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Tutuguri

48

Bruno Mantovani (roj. 1974)
Un souffle (2005)
za flavto in štiri tolkalce
Aleš Kacjan – flavta
Slovenski tolkalni projekt – SToP
Barbara Kresnik
Davor Plamberger
Matevž Bajde
Franci Krevh
Metod Tomac – dirigent

Wolfgang Rihm (1952)
Tutuguri VI (Kreuze) (1981)
Glasba za šest tolkalcev na poezijo
Antonina Artauda
Slovenski tolkalni projekt – SToP
Barbara Kresnik
Matevž Bajde
Tomaž Lojen
Davor Plamberger
Dejan Tamše
Franci Krevh

Matej Bonin (roj. 1986)
Trash Me Out (2015)
za tolkalni duo
Svetovna premiera
Drumartica
Simon Klavžar
Jože Bogolin
Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Intérieur I (1966)
za tolkalca solista
Simon Klavžar – tolkala
odmor
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Bruno Mantovani (roj. 1974)
Un souffle (2005)
za flavto in štiri tolkalce
Skladba Un souffle (Dih), ki je nastala
ob podpori SACEM (francoskega
Združenja avtorjev, skladateljev in
glasbenih urednikov) ob stoletnici rojstva
Andréja Joliveta, je hommage Koncertni
suiti tega skladatelja in povzema njegovo
instrumentacijo (flavta in štiri tolkala).
Hommage v obliki zasedbe torej, vendar
tudi glasbeni poklon, saj skladba spominja
na pojem rituala, ki je bil Jolivetu tako ljub.
Dejansko najdemo v prvem delu zbadajočo
periodičnost, nastalo iz kot strešniki
prekrivajočih se različnih instrumentov,
ki je osnova glasbenega diskurza. Njegov
krožni aspekt postopoma ogroža flavta, ki
izstopi iz te pripovedne logike in uvede
nove figure, sprva pointilistične, nato pa
vedno bolj kompleksne. Postopno rojevanje
teh figur omogoči glasbi, da se navzame
nove energije čvrstega pulza, ki prav tako
generira neravnovesje, saj pride do procesa
zamikanja različnih plasti. Kompozicija
se zaključi v nemirni kontemplaciji, v
negotovi statičnosti, ki jo vznemirjajo
kratki elementi, priklicujoč zvoke, tipične
za elektroakustično glasbo.
Bruno Mantovani

Matej Bonin (roj. 1986)
Trash Me Out (2015)
za tolkalni duo
Svetovna premiera
Pri snovanju skladbe sem si za izhodišče
postavil improvizacijo, kompozicijsko
orodje, s pomočjo katerega se posvečam
raziskovanju in razumevanju geste kot
fizičnega gibanja pri produkciji zvoka,
kakor tudi na perceptivni ravni, torej
lastnega dojemanja gest v obliki zvoka
samega.
Tolkalca Jože Bogolin in Simon Klavžar
sta bila tako vključena v kompozicijski
proces že od samega začetka, saj sem
ravno skozi njuno sodelovanje v vodenih
improvizacijah preizkušal karakteristične
situacije njune medsebojne interakcije,
pa tudi definiranje posameznih gest in
njihovih kvalitet.
Za zvočno osnovo sem izbral nabor
tolkal iz različnih materialov, ki je
razporejen okoli obeh izvajalcev v zrcalnem
odnosu, s tem da sta veliki basovski boben
in tám-tám postavljena na sredino, da si ju
izvajalca ‘delita’.
Sodelovanje in soodvisnost med
tolkalcema pri ustvarjanju glasbenega
‘flux-a’ sta tudi osnovni ideji tega dela, saj
se v skladbi posvečam trem temeljnim
principom igranja in sicer simultanega,
dopolnjujočega ali izmenjujočega igranja,
z velikim poudarkom na ustvarjanju
različnih timbrov, ki jih omogoča izbrani
tolkalski ‘setup’.
Matej Bonin
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Helmut Lachenmann (roj. 1935)
Intérieur I (1966)
za tolkalca solista
Lachenmannov individualni
glasbenoestetski pristop se podobno
kot v skladbah Toccatina in Guero
manifestira tudi v Intérieur I za solista
na tolkalih. Tudi v tej se Lachenmann,
čeravno ne dosledno, drži koncepta musique
concrète instrumentale. Z notnim zapisom
skladatelj izjemno natančno predvidi, kako
morajo zazveneti številni konvencionalni
in nekonvencionalni zvoki zelo obsežnega
tolkalskega instrumentarija, ki je potreben
za izvedbo skladbe. Čeprav Lachenmann
skladbe Intérieur I ne označuje kot
(zvočne) študije, je tudi to delo v
odkrivanju novih in nenavadnih zvokov
sorodno Toccatini in Gueru. Razlikuje pa
se predvsem v tem, da komponist gradi
skladbo z zvoki, ki jih v več plasteh nalaga
drugega na drugega ter bogati in združuje
njihove alikvotne tone.
Za odkrivanje posebnih zvočnih barv si
Lachenmann vzame dovolj časa oziroma
časovne svobode. Pri sami izvedbi ima
prednost razvoj zvoka, zato tudi notni zapis
ne predvideva natančnega ritma in tempa
skladbe, pač pa daje izvajalcu svobodo, da
sam določi ustrezne časovne parametre
in glede na razvoj zvoka tudi ritmično
strukturo skladbe.

51

Wolfgang Rihm (1952)
Tutuguri VI (Kreuze) (1981)
Glasba za šest tolkalcev na poezijo Antonina Artauda

Sur le déchirement d’un tambour et d’une
trompette
longue,
étrange,
les six hommes
qui étaient couchés,
roulés à ras de terre,
jaillissent successivement comme des tournesols,
non pas soleils mais sols tournants,
des lotus d’eau,
et à chaque jaillissement
correspond le gong de plus en plus sombre
et rentré
du tambour
jusqu’à ce que tout à coup on voie arriver au
grand galop,
avec une vitesse de vertige,
le dernier soleil,
le premier homme,
le cheval noir avec un
homme nu,
absolument nu
et vierge
sur lui.

V trenutku, ko poči
boben in trobenta,
dolga,
čudna,
šest mož,
ki so ležali,
zviti na golih tleh,
drug za drugim vznikne
kot sončnice,
ne kot sonca, temveč ice
posončene,
vodni lokvanji,
in vsakemu vzniku
ustreza še en gong
še en teman,
ki se je vrnil
iz bobna
dokler nenadoma ne vidimo
kako v galopu prihaja,
s hitrostjo vrtoglavice,
zadnje sonce,
prvi mož,
črni konj z
golim človekom,
popolnoma golim
in deviškim
na hrbtu.
Odlomek iz Tutuguri,
Obred črnega sonca Antonina Artauda
Prevod: N. H. Tomac
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Tutuguri ali Obred črnega sonca je
pesnitev, ki jo je Antonin Artaud
(1896–1948) napisal vsled svoje
šamanske izkušnje, obreda Pejotl.
Pejotl je halucinogena kakteja sorodna
meskalinu – izrastke tega majhnega
severnoameriškega kaktusa nekatera
tamkajšnja indijanska plemena
še danes uporabljajo pri svojih
obredih. Besedilo in izkušnja, ki jo
le-to predpostavlja, je navdahnilo
Wolfganga Rihma za dolgo ‘Plesno
pesem’: skoraj dve uri trajajočo skladbo
za veliki orkester, zbor, posnet na
magnetofonskem traku in recitatorja
(ki žebra Artaudovo besedilo).
Skladba je razdeljena na šest delov,
gospodujejo pa ji tolkala, turbulentna
do obsesivnosti; izvajati jo je mogoče v
celoti ali po delih. Tutuguri VI (Kreuze)
zaključi pesnitev na enem, ekstremno
agresivnem in divjem tonu, ki se
že obrača v norost. Podnaslov med
oklepaji – Kreuze (ali slovensko Križi)
– nas pošilja na verza, ki začenjata
zadnjo kitico pesnitve:
„In vendar, najvišji ton obreda
je prav to –
A B O L I C I J A K R I Ž A.”
Glasba za šest po prostoru
razporejenih tolkalcev, ki v glavnem
igrajo na opne in tolkalske pripomočke
(torej brez določene višine), se razvija
preko masivnih zvočnih blokov
in suhih, dementnih repeticij. Je
primarna, šokantna in hipnotizirajoča.
Izkušnja, ki gre onkraj glasbenega.
Jérémie Szpirglas
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7. koncert
nedelja, 25. oktober 2015, ob 20.00
Predkoncertni pogovor ob 19.00
Gostje pogovora: Vito Žuraj, Brice Pauset in Michael Pelzel
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Finale
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Michael Pelzel (roj. 1978)
...par la brume flottante...
(2004)
za flavto, klarinet, tolkala,
violino, violo, violončelo in
kontrabas
Slovenska premiera
Ensemble Contrechamps
Emilie Brisedou – flavta
Laurent Bruttin – klarinet
Maximilien Dazas – tolkala
Maximilian Haft – violina
Tomoko Akasaka – viola
Olivier Marron – violončelo
Noëlle Reymond – kontrabas
Michael Wendeberg – dirigent
Beat Furrer (roj. 1954)
Gaspra (1988)
za flavto, klarinet, tolkala,
klavir, violino, violo in
violončelo
Slovenska premiera
Ensemble Contrechamps
Emilie Brisedou – flavta
Laurent Bruttin – klarinet
Maximilien Dazas – tolkala
Gilles Grimaître – klavir
Maximilian Haft – violina
Tomoko Akasaka – viola
Olivier Marron – violončelo
Michael Wendeberg – dirigent

Larisa Vrhunc (roj. 1967)
And if not (2015)
za veliki ansambel
Svetovna premiera
Ensemble Contrechamps
Emilie Brisedou – basovska
flavta
Laurent Bruttin – basovski
klarinet
Aleš Klančar – trobenta
Jean-Marc Daviet – pozavna
Maximilien Dazas – tolkala
Gilles Grimaître – klavir
Maximilian Haft – violina
Tomoko Akasaka – viola
Olivier Marron – violončelo
Noëlle Reymond – kontrabas

Brice Pauset (roj. 1965)
Theorie der Tränen:
Schlamm (2008)
Glasba za klarinet, klavir,
violino in violončelo
Slovenska premiera
Ensemble Contrechamps
Laurent Bruttin – klarinet
Gilles Grimaître – klavir
Maximilian Haft – violina
Olivier Marron – violončelo
Vito Žuraj (roj. 1979)
Moonballs (2015)
za pihalni kvintet in ansambel
Svetovna premiera

Slowind
Aleš Kacjan – piccolo
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot

Slowind
Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot

Michael Wendeberg – dirigent

Ensemble Contrechamps
Aleš Klančar – trobenta
Jean-Marc Daviet – pozavna
Maximilien Dazas – tolkala
Gilles Grimaître – klavir
Maximilian Haft – violina
Tomoko Akasaka – viola
Olivier Marron – violončelo
Noëlle Reymond – kontrabas

odmor

Michael Wendeberg – dirigent
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Michael Pelzel (roj. 1978)
...par la brume flottante... (2004)
za flavto, klarinet, tolkala, violino, violo,
violončelo in kontrabas
Slovenska premiera

Beat Furrer (roj. 1954)
Gaspra (1988)
za flavto, klarinet, tolkala, klavir, violino,
violo in violončelo
Slovenska premiera

Med izvenglasbeno-asociacijske pobude
za nastanek moje skladbe lahko štejem
različne formacije oblakov in megle.
Neskončna količina večplastnega nalaganja
ene formacije na drugo, barvna senčenja,
ki jih prerežejo bleščeči vdori svetlobe ali
pa obarvajo očarljive, mavrici podobne
osvetlitve, omogočajo nastanek barvne in
oblikovne polifonije. Pri tem me še posebej
fascinira izmenjavanje ospredja in ozadja,
ki je često neopazno ali vsaj nejasno. Sloji
oblakov se na zelo gibljiv (fleksibilen)
način stapljajo drug v drugega v nenehno
odvijajočem se procesu.
Skladba ...par la brume flottante... (… po
lebdeči megli …) je zgrajena iz dveh delov.
V prvem je harmonski material, ki sloni
na kvintah, osvetljen in obarvan s pomočjo
raznolikih postopkov. Ob tem gradim
večplastnost (3–4 plasti), pri kateri si v
različnih stopnjah prezence stojijo nasproti
harmonična, repetitivno-vibrirajoča in
figurativna plast, oziroma – kar se zgodi
pogosteje – se plasti zlijejo ena v drugo.
Po generalni pavzi v prvem delu
eksponirano, zelo konzonantno kvintno
harmoniko (ne instrument, ampak pojem
podoben enharmoniki ali diatoniki …)
onemogočijo mikrotonalna obarvanja ter
multifoni toni flavte in klarineta. Na koncu
skladbe jo razvijejo do zvočnosti, prežete s
tritonusom. Ves čas igra zelo pomembno
vlogo proces stapljanja različnih barv.

„Skladba Gaspra nosi naslov po asteroidu,
ki ima premer 5 km, skalni gmoti, delcu
eksplodirane zvezde, ki je pripotovala
v gravitacijsko polje našega osončja.”
Tako je navdih za nastanek skladbe za
sedem instrumentov opisal Beat Furrer.
Instrumenti so razdeljeni v manjše skupine,
ki imajo različne vloge: klavir, na primer,
z močno ritmično determiniranostjo
izvaja ječanju podobne zvoke, tresoča
zvočnost godalnega tria pa je ritmično
nepredvidljiva.
S takšno razdelitvijo ansambla na manjše
enote je Furrer skladbi dal tudi posebno
oblikovno dimenzijo. Glasba se namreč ne
odvija linearno, pač pa kot sosledica epizod
oziroma zaporedje različnih ‘kadrov’.
Splošni občutek, ki ga vzbudi skladba,
je podoben tesnobnemu vzdušju pred
eksplozivno katastrofo, ki pa se ne zgodi.

Michael Pelzel
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Larisa Vrhunc (roj. 1967)
And if not (2015)
za veliki ansambel
Svetovna premiera
Skladba želi razmišljati o mentalnih
zemljevidih.
Mentalni zemljevidi naj bi pojasnjevali
prostorsko orientacijo. Zarisujejo se ob
vsaki izkušnji, pri kateri je potrebno
urediti podatke, nanašajo pa se lahko
na prostore različnih vrst. V psihologiji
izraz pomeni informacije, ki jih hrani
naš spomin in s pomočjo katerih se
lahko odločamo o nadaljnjih korakih
(na primer znamo na hitro prehoditi že
znani labirint ali izbrati pravo pot skozi
področje, ki smo ga že kdaj prepotovali).
Mentalni zemljevidi se ustvarjajo in so
pomembni tudi pri doživljanju kulture in
umetnosti. Glasba s svojo abstraktnostjo
ni izjema: poslušalec potrebuje
predstavo o poteku skladbe, da glasbene
informacije lahko uredi v logično celoto
in se torej lahko orientira v glasbenem
prostoru. Proces izrisovanja zemljevidov
je posebej pomemben za poslušanje
glasbe 20. in 21. stoletja, saj odpovedo
preizkušeni formalni modeli, po katerih
so se do tedaj gibala pričakovanja vsaj
nekoliko poučenih poslušalcev.
Če prenesemo postopek mentalnega
izrisovanja na glasbo, naj bi ta potekal
v dveh korakih: raziskovanje neznanega
prostora je prvo poslušanje glasbenega
dela, preverjanje uporabnosti izdelanega
mentalnega zemljevida pa ponovitvena
poslušanja. Prvo poslušanje kot mentalni
proces se mi zdi zanimivo zato, ker
naši možgani neprestano poskušajo
urejati pritekajoče informacije in
predvideti nadaljnji potek glasbe

glede na že prejete zvočne impulze (in
tudi pretekle izkušnje). Zastavljam si
vprašanje, kako se spremeni dojemanje
posameznega zvočnega dogodka, če se
pojavi v drugačnem kontekstu in se s
tem spremeni njegova funkcija znotraj
teksture, oblike in še kaj. Kar ni daleč od
iluzij v vizualni umetnosti. Raziskovanje
tega, kar se zdi, da je, pa morda vendarle
ni (od sodobnejših likovnih del morda
omenimo Bernarda Prasa, katerega
instalacije pokažejo pravo podobo
samo iz ene glediščne točke, sicer pa
so neurejen kup smeti, ali pa papirnate
skulpture Lija Hongboja, ki se raztegnejo
v anamorfne girlande), ima v umetnosti,
tudi glasbeni, dolgo zgodovino in skladba
In če ne je le eden od kamenčkov v tem
bogatem mozaiku.
Larisa Vrhunc

Brice Pauset (roj. 1965)
Theorie der Tränen: Schlamm (2008)/
Teorija o solzah: blato
Glasba za klarinet, klavir, violino
in violončelo
Slovenska premiera
Zgrajena okrog iste instrumentalne
zasedbe kot Kvartet za konec časa
Olivierja Messiaena, se skladba, moje
delo o solzah, nanaša na prvo svetovno
vojno.
Zadnjim preživelim udeležencem tega
masakra, ki nas diskretno zapuščajo,
je pogosto težko govoriti o izkušnjah
s fronte, včasih celo nemogoče: solze
slej ko prej zaprejo besedam prosto pot.
Velikokrat pa, ko vendarle spregovorijo,
omenjajo še neko drugo tekočino, ki se
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ves čas pojavlja poleg solz: blato. Prav
okoli teh dveh precej neglasbenih snovi
skuša ta moja skoraj polurna skladba
osnovati svoj diskurz.
Za glasbo, ki jo v teh zadnjih (in
prihodnjih) letih iščem, glasbo, ki –
če že ni nemogoča – vsaj govori o
nemogočem, se čedalje bolj izrisujejo
poetična ali tehnična ozadja in sicer
a priori popolnoma zunaj nje same.
Zunaj glasbe, ali vsaj nezmožna
‘uglasbitve’ v tradicionalnem pomenu
te besede.
In vendar: za širna polja zavesti, velike
kose naše zgodovine in naših utopij
se mi zdi, da še čakajo na glasbo, ki bi
lahko izrazila tisto, k čemur govorjena
ali upodabljajoča umetnostna dela že
prispevajo, izoblikujoč neko estetsko
ogledalo.
Zame so to čedalje bolj preprosti
pojavi: naše solze in blato, ki je
spremljalo, zdravilo ali pokopalo naše
prednike. Želim verjeti, da ta glasba ni
namenjena le sama sebi, da se ne skriva
za masko, temveč govori svoj lastni
jezik in nam pomaga, da ne bomo nikoli
pozabili.
Brice Pauset
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Vito Žuraj (roj. 1979)
Moonballs (2015)
za pihalni kvintet in ansambel
Svetovna premiera
Kako si občinstvo predstavlja
skladatelja pri delu? Upam, da
koncentrirano pri klavirju ali ob veliki
mizi z veliko notnega papirja, intenzivno
premišljujočega tudi ob pavzi, ko se
sprehodi skozi park, da si spočije oči.
Kako pa izgleda na dopustu? Leže na
plaži, srkajoč mleko mladega kokosovega
oreha, poslušajoč valove in škržate,
premikajoč mivko med prsti na nogah –
skratka z mislimi daleč od glasbe. Morda
tudi občasno na teniškem igrišču, kjer
žogice nasprotniku vrača počasi in visoko,
tako rekoč preko lune. Vse skupaj ob
kitarski spremljavi? Zakaj pa ne ...
Vito Žuraj
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GOSTOVANJE SLOWINDA V ŽENEVI
torek, 27. oktober 2015, ob 20.00
Studio Ernest-Ansermet, Passage de la Radio 2, 1205 Ženeva

Nouvelles
de Ljubljana
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Michael Pelzel (roj. 1978)
...par la brume flottante... (2004)
za flavto, klarinet, tolkala, violino, violo,
violončelo in kontrabas
Beat Furrer (roj. 1954)
Gaspra (1988)
za flavto, klarinet, tolkala, klavir, violino,
violo in violončelo
Larisa Vrhunc (roj. 1967)
And if not (2015)
za veliki ansambel
Brice Pauset (roj. 1965)
Theorie der Tränen: Schlamm (2008)
Glasba za klarinet, klavir, violino in
violončelo
Vito Žuraj (roj. 1979)
Moonballs (2015)
za pihalni kvintet in ansambel

Slowind
Ensemble Contrechamps
Michael Wendeberg – dirigent

www.contrechamps.ch
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Komponisti 17. Festivala Slowind 2015

Foto: Jo Schwarz

Pierre Boulez (roj. 1925)

Helmut Lachenmann (roj. 1935)

Francoski serialistični skladatelj Pierre
Boulez je danes nesporno ena največjih
glasbenih avtoritet. Po študiju pri Olivieru
Messiaenu in Renéju Leibowitzu je leta
1954 ustanovil enega prvih ansamblov
za izvajanje sodobne glasbe, ansambel
Domaine musical, kmalu za tem, leta
1958 pa se je s Simfoničnim orkestrom
Jugozahodnega radia (Südwestfunk) iz
Baden-Badna pričela tudi njegova bleščeča
dirigentska kariera.
Njegovo delo je odločilno prispevalo
k razvoju glasbe v 20. stoletju in
navdihnilo generacije mladih glasbenikov.
Z dirigiranjem si je prislužil 26 Grammyjev
in vrsto drugih nagrad. Naj omenimo, da je
bil na Wagnerjevem festivalu v Bayreuthu,
kjer je sicer redno nastopal, glasbeni
direktor ravno ob 100. obletnici prve
produkcije Nibelunškega prstana.
V letih 1977–92 je bil direktor
Inštituta za raziskave in koordinacijo
akustične glasbe (IRCAM) v pariškem
Pompidoujevem centru, kjer je
ustanovil tudi znameniti Ensemble
Intercontemporain. Je častni član
dunajskega Združenja prijateljev glasbe,
Dunajskih filharmonikov in častni dirigent
orkestra Berlinske državne kapele.

Helmut Lachenmann se je rodil v
Stuttgartu, kjer je med 1955. in 1958.
letom tudi študiral na Visoki šoli za glasbo.
Svoj interes za avantgardne tokove je še
podkrepil s prvim obiskom poletnih tečajev
v Darmstadtu leta 1957, kjer je srečal
Luigija Nona, za katerim se je odpravil
v Benetke in tam študiral nadaljnji dve leti.
V ta pedagoški proces se je tri leta kasneje
v Kölnu vključil še Karlheinz Stockhausen,
pri katerem je Lachenmann obiskoval
seminar za novo glasbo.
Leta 1966 je Helmut Lachenmann začel
svojo akademsko kariero: sprva je poučeval
glasbeno teorijo na Visoki šoli za glasbo v
Stuttgartu, kasneje pa še v Ludwigsburgu
na Pedagoški fakulteti in na Visoki šoli za
glasbo v Hannovru, nakar se je leta 1981
vrnil v Stuttgart.
Ko so v zgodnjih 60-tih letih
Lachenmannova dela začeli izvajati,
najprej na Beneškem bienalu, nato v
Darmstadtu, se je zdelo, da se lepo
vklapljajo v post-webernovsko estetiko,
posebej zaradi vpliva Nonove pointilistične
tehnike. Vendar pa se je Lachenmann
že kmalu začel ozirati po novih rešitvah
glasbenega jezika in sintakse. V vrsti del,
začenši s temA (1968), Pression za solo čelo
(1969) in Air za tolkalca in orkester (1969),
se je začel gibati v novem, odtujenem
zvočnem svetu, kjer je uporabljal
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instrumentalno tehniko na radikalno
nekonvencionalen način.
V 70-tih in 80-tih letih se je z deli:
godalni kvartet Gran Torso (1972),
Salut für Caldwell za dve kitari (1977)
in Mouvement (-vor der Estarrung) za
komorni orkester (1984) še nadalje
poglabljal v temeljna vprašanja o funkciji
glasbe in o pričakovanjih, ki se nanašajo
nanjo; svoja dognanja o glasbi je širil
in krepil tudi z živahnimi polemikami,
pisanjem in predavanji.
Kljub vsemu pa je v ozadju njegovih
raziskovanj vedno ostajal živ pritisk
tradicije, včasih celo v obliki zaznavnih
referenčnih točk v njegovih partiturah.
V svojih zadnjih skladbah je začel posegati
tudi po prepoznavnih elementih postserialnega jezika, kar razkriva tradicijo, iz
katere je izšel.
Od leta 1983 se je Lachenmann redno
pojavljal na številnih najpomembnejših
festivalih in koncertnih serijah po
Nemčiji in drugod (Holland Festival v
Amsterdamu, Ars Musica v Bruslju, Musik
der Zeit v Kölnu, Jesenski festival v Parizu,
Wien Modern na Dunaju ter Dnevi nove
glasbe v Stuttgartu in Zürichu), je pa
tudi član akademij umetnosti v Berlinu,
Hamburgu, Leipzigu, Mannheimu in
Münchnu. Cenjen je zaradi svojih člankov,
esejev in predavanj (Musik als existentielle
Erfahrung/Glasba kot bistvena izkušnja,
Breitkopf & Härtel, Wiesbaden, 1996).
Je dobitnik številnih prestižnih nagrad
(Bach-Preis der Freien und Hansestadt v
Hamburgu, glasbene nagrade Ernst von
Siemens 1997. in 2010., BBVA Foundation
Frontiers of Knowledge Award). Njegova
dela izdaja založba Breitkopf & Härtel.
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Georg Katzer (roj. 1935)
Georg Katzer se je rodil leta 1935
v Šleziji (današnja Poljska). Najprej
je študiral kompozicijo in klavir
v (vzhodnem) Berlinu in Pragi, kasneje
pa je bil sprejet še v mojstrski razred Hansa
Eislerja na Akademiji umetnosti
v Berlinu. V tej prestižni ustanovi,
med člane katere je bil leta 1978 tudi
sam izvoljen, je kasneje osnoval Studio
za eksperimentalno (elektroakustično)
glasbo ter bil leta 1980 imenovan za
profesorja in še sam prevzel mojstrski
razred kompozicije.
Živi v okolici Berlina in deluje kot
svobodni umetnik. Za svoje delo je dobil
številna priznanja v nekdanji NDR,
Franciji (Bourges), Švici, ZR Nemčiji in
Italiji (Villa Massimo, Rim).
Ob svojem skladateljskem delu
(orkestrske skladbe, solistični koncerti,
komorna glasba, tri opere, dva baleta,
elektroakustična dela) se Georg Katzer
udejstvuje tudi pri multimedijskih
projektih in improvizirani glasbi ter
sodeluje s številnimi umetniki s tega
področja, kot so Johannes Bauer, Wofgang
Fuchs, Paul Lytten, Radu Malfatti, Phil
Wachsman, Phil Minton, Tony Oxley ...

Heitor Villa-Lobos (1887–1959)
Heitor Villa-Lobos je nedvomno
najizrazitejši in hkrati najizvirnejši
predstavnik brazilskih glasbenikov, ki
so se na področju resne glasbe trudili za
razvoj nacionalnega glasbenega jezika
z vgrajenimi značilnimi afriškimi in
ameriškimi staroselskimi elementi.
V mladosti se je navduševal nad
popularno glasbo in ritmi sambe svojega
rodnega Ria de Janeira, vendar je sčasoma
ta interes popustil, zato se je odpravil
od doma in se prepustil najrazličnejšim
glasbenim vplivom krajev, kjer je popotoval.
Vsrkaval je ljudsko glasbo, improviziral,
komponiral, potoval je po Amazonki
in poslušal ptičje petje ter bobnanje
Indijancev … Občasno se je tudi formalno
šolal, vendar so se mu te izkušnje zdele bolj
ko ne dolgočasne, zato je ostal v glavnem
samouk. Po svojem dvajsetem letu je tri
leta preživel v kulturno drugačni Bahii,
kjer je bilo čutiti močnejši afro-brazilski
vpliv, nato pa se je spet vrnil v Rio in tam
študiral evropsko glasbo. Medtem je stalno
eksperimentiral in veliko komponiral, pri
čemer se je ves čas trudil izražati pristne
brazilske lastnosti in kvalitete. Tudi ko so
mu premožni prijatelji omogočili študij
v Evropi, je ostal zvest samemu sebi; ob
neki priložnosti so ga vprašali, kaj se je
naučil in je dejal: „Tu sem, da pokažem svoja
lastna dognanja.” Pravzaprav je Evropa

pokazala več zanimanja za njegovo glasbo
kot domovina – morda zato, ker se je zdela
eksotična. V Parizu je ostal sedem let in
napisal nekaj svojih najpomembnejših del.
Po vrnitvi v domovino, v tridesetih letih
se je posvetil glasbenemu izobraževanju in
temeljito vplival na šolski sistem v Braziliji.
Diktator Getulio Vargas ga je popolnoma
podpiral v njegovih prizadevanjih, tako da
je Villa-Lobosov vpliv še zmeraj čutiti v
brazilski glasbeni vzgoji.
V tem času je napisal devet suit z
naslovom Bachianas brasileiras, ki so
verjetno njegova najbolj znana dela.
Te impresivne skladbe, v katerih je
tehniko kontrapunkta in fuge spojil
z brazilskimi temami, se odlikujejo
z izrazno močjo, melodično invencijo
in povsem nadzorovano strukturo.
Villa-Lobos je napisal prek 1500 skladb
v praktično vseh mogočih žanrih, med
njimi opere, balete, maše, zborovska in
orkestrska dela, skladbe za kitaro solo
in filmsko glasbo. Vsa njegova dela niso
najkvalitetnejša, najboljša pa so resnično
izjemna.
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Gérard Grisey (1946–1998)
Rodil se je v Belfortu, v Franciji.
Najprej je študiral na konservatoriju
v nemškem Trossingenu in nato na
Pariškem glasbenem konservatoriju.
Tam je prejel nagrade iz klavirske
spremljave, harmonije, kontrapunkta,
fuge in kompozicije, ki jo je štiri leta
študiral pri Olivierju Messiaenu. Hkrati
je obiskoval pouk kompozicije pri Henryju
Dutilleuxu na Ecole Normale de Musique
in se udeleževal mojstrskih tečajev za
sodobno glasbo v Sieni in Darmstadtu
pri Ligetiju, Stockhausnu in Xenakisu.
Dvakrat je bil štipendist Ville
Medici v Rimu, leta 1973 pa je skupaj
Tristanom Murailem, Rogerjem
Tessierom, Michaelom Levinasom
in Huguesom Dufourtom ustanovil
skupino L’Itinéraire. V tem času je začel
pisati spektralno glasbo.
V letih 1974/75 je študiral akustiko
pri Emilu Leppu na pariški VI. univerzi,
leta 1980 pa je deloval na pariškem
IRCAM-u. Po krajšem bivanju v
Berlinu je postal profesor teorije in
kompozicije na Kalifornijski univerzi
v Berkleyu (ZDA), kjer je poučeval
do leta 1986. Po vrnitvi v Evropo
je leta 1987 dobil mesto profesorja
kompozicije na Pariškem konservatoriju
in poučeval kompozicijo na številnih
seminarjih po celem svetu.
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Pri njem so naročale skladbe največje
svetovne glasbene institucije in ansambli.
Njegova najpomembnejša dela so:
Dérives, Jour, contre-jour, Tempus ex
machina, Les Chants de l ’Amour, Talea,
Le Temps et l ’écume, Le Noir de I’Etoile,
L’Icône paradoxale, Les Espaces Acoustiques,
Vortex Temporum in Quatre chants pour
franchir le seuil.

Nicola Vicentino (1511–1572)

Ivan Višnegradski (1893–1979)

Italijanski renesančni skladatelj in teoretik
Nicola Vicentino je preživel prva leta svojega
šolanja v Vicenzi, kjer je študiral pri Adrianu
Willaerthu.
Kasneje je služil pri kardinalu Hipolitu II.
d’Este, bil pa je tudi glasbeni učitelj pri
družinskih članih vojvode Herkula II.
Kljub temu, da je bil priznan skladatelj,
je dandanes znan predvsem po znameniti
polemiki s portugalskim glasbenikom
Vincentom Lusitanom, ki se je odvijala
leta 1551 v Rimu. V tistem času so namreč
Cipriano de Rore, Orlando di Lasso in drugi
pisali dela, ki jih je bilo nemogoče čisto peti
brez sistema, ki bi na nek način prilagajal
višino kromatičnih intervalov. Vicentino je,
za razliko od Lusitana, ki je priznaval samo
diatonični izvajalski način, razlikoval med
diatoničnim, kromatičnim in enharmonskim
načinom, kar je kasneje natančno prikazal v
traktatu L'antica musica ridotta alla moderna
prattica (Stara glasba prirejena za moderno
prakso) iz leta 1555. V traktatu razlaga svoje
poglede, povezujoč starogrško teorijo in prakso
s sodobnimi deli. Da bi podkrepil svojo teorijo,
je izumil tudi instrument, po katerem je najbolj
znan: arhičembalo s šestintridesetimi tipkami
v eni oktavi (na podoben način je skonstruiral
tudi orgelsko inačico), s katerim je bilo mogoče
reproducirati vse tri omenjene načine in tako
v vseh tonalitetah z zadovoljivo natančnostjo
izvajati tudi nove kompozicije v kromatičnem
slogu.

Skladatelj Ivan Višnegradski je bil pionir
četrttonske glasbe. Poleg matematike
in prava je študiral glasbo pri Nikolaju
Sokolovu na Akademiji v Sankt Peterburgu.
Čeprav so njegove prve kompozicije pisane
v običajnem, kromatičnem sistemu, ga je
že zgodaj začela zanimati mikrotonalnost;
njegov prvi projekt notacije v dvanajstinah
tona datira v leto 1919. Naslednjega leta
se je z družino preselil v Pariz, kjer je
nadaljeval svoja mikrotonalna raziskovanja
ter prizadevanja za konstrukcijo tovrstnega
instrumenta s tipkami. Sprva so zanj izdelali
klavir s pnevmatičnim prenosom pri Pleyelu,
vendar z njim ni bil zadovoljen. Ker je bil
prepričan, da ustrezen instrument lahko
izdelajo le v Nemčiji, se je večkrat odpravil
tja in tam spoznal kolege Richarda Steina,
Aloisa Hábo, Jörga Magerja in Willija von
Möllendorfa.
Pri Foersterju je naročil četrttonski klavir,
ki so ga izdelali leta 1927. V naslednjih
desetletjih je nadaljeval s komponiranjem
v četrttonskem in šestino-tonskem sistemu,
izdal pa je tudi Priročnik za četrttonsko
harmonijo (1932). Leta 1934 je skomponiral
Štiriindvajset preludijev na vseh tonih
kromatične lestvice, diatoniziranih s trinajstimi
zvoki za dva četrttonska klavirja. Leta 1937
je dočakal prvi koncert izključno svoje glasbe
ter spoznal Olivierja Messiaena, Henrija
Dutilleuxa in Clauda Ballifa. Po vojni je
postopoma dosegel širše priznanje.
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Márton Illés (roj. 1975)

Michael Pelzel (roj. 1978)

Márton Illés, rojen v Budimpešti, je po
začetnem spoznavanju glasbe v domovini
študiral na glasbeni akademiji v Baslu pri
Lászlu Gyimesi (klavir) in Detlevu MüllerSiemensu (kompozicija), zatem pa še pri
Wolfgangu Rihmu in Michaelu Reudenbachu
v Karlsruheju. Izbrali so ga tudi za rezidenčnega
skladatelj Ville Massimo v Rimu (2009),
Ville Concordia v Bambergu (2011) ter centra
Civitella Ranieri v Umbriji (2012). Katalog
njegovih del obsega skladbe za solo instrumente,
komorno glasbo, godalne kvartete, vokalna
dela, ansambelske kompozicije, elektronsko
glasbo, glasbeno gledališče ter orkestrske
skladbe. Izvajali so ga že v vodilnih glasbenih
središčih (Rimski avditorij, Cité des Arts v
Parizu, Klangspuren (Schwaz, Avstrija), Kings
Place (London), Koncertna hiša v Berlinu,
Musica v Strasbourgu, Münchenski bienale,
Festival Schleswig-Holstein, Poletni festival
v Tokiu, Ultraschall v Berlinu, Eclat Festival v
Stuttgartu ... Sodeloval je z Ensemble Modern,
Ensemble Intercontemporain, Kvartetom
Minguet in Münchenskim komornim
orkestrom. Njegovo prvo večje odrsko delo
Die weiße Fürstin je bilo premierno uprizorjeno
aprila 2006 na Münchenskem bienalu.
Illésove skladbe izdaja založba Breitkopf &
Härtel. Med številnimi nagradami in priznanji
izstopajo: Christoph and Stephan Kaske (2005),
Glasbena fundacija Ernst von Siemens (2008),
Schneider-Schott in Paul Hindemith.

Michael Pelzel prihaja iz Rapperswila,
Švica. Na visokih šolah za glasbo v Luzernu,
Baslu, Stuttgartu in Karlsruheju je študiral
klavir, orgle ter kompozicijo (D. Ammann,
D. Muller-Siemens, G. F. Haas, H. Kyburz
in W. Rihm). Trenutno deluje kot svobodni
umetnik – komponist, poustvarjalec in
cerkveni organist, ukvarja pa se tudi
s pedagoškim delom.
Kot komponist je imel priložnost
sodelovati z uglednimi ansambli za sodobno
glasbo (Collegium Novum iz Züricha,
Vortex iz Ženeve, Phoenix iz Basla, dunajski
Klangforum, Arditti kvartet, Ensemble
Intercontemporain iz Pariza, Orkester
bavarskega radia …), ki so njegova dela
izvajali na različnih festivalih po svetu
(Ensemblia Mönchengladbach, Mouvements
Saarbrücken, Musica Viva München,
Festival v Darmstadtu in Donaueschingenu,
Ultraschall Berlin, IGNM Basel, IGNM
Bern, Wien Modern, Klangspuren Schwaz,
Archipel Ženeva, Tremplin Pariz, Festival
v Lucernu, Muzej v Tel Avivu, Art on Main,
Johannesburg …).
O kvaliteti njegovega opusa priča vrsta
nagrad in priznanj pomembnih fundacij
in tekmovanj: Musica Viva v Münchnu
(2005), Fundacija Christoph Delz iz Basla
(2005), Studienpreis der Kiefer-Hablitzel
Stiftung Bern (2006), Tekmovanje Jurgenson
v Moskvi (2007), Music today Seul (2009),
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Pro helvetia-Kulturstiftung, Marguerite
Staehelin Förderpreises (2010), nagrada
Busoni v Berlinu (2011), nagrada Johann
Joseph Fux za operno delo (2012) in
drugih.

György Ligeti (1923–2006)
György Ligeti je bil rojen v
Dicsöszentmártonu (danes Tîrnaveni)
v Romuniji. Starši so pripadali madžarskojudovski manjšini iz Transilvanije in so
se kmalu preselili v Cluj (Klausenburg),
kjer je pri Ferencu Farkasu dobil prve
skladateljske napotke. Nacistični režim je
uničil njegovo družino – oče in brat sta
umrla v koncentracijskih taboriščih, mati
je preživela Auschwitz, sam pa je bil poslan
na prisilno delo.
Po koncu vojne je Ligeti nadaljeval
študij kompozicije pri Farkasu in Sándorju
Veressu na Akademiji Franza Liszta
v Budimpešti. V tem času je poleg
usmeritve, ki je temeljila na madžarski in
romunski ljudski glasbi, začel razvijati tudi
svoj mikropolifonični slog, ki pa je prišel
do izraza šele po njegovi kulturnopolitično
motivirani selitvi na Dunaj.
V Kölnu se je srečal s predstavniki
avantgarde, med njimi sta bila Michael
Koenigge in Herbert Eimert, ki sta ga
povabila v Studio za elektronsko glasbo
Zahodnonemškega radia (WDR), kjer
je delal v letih 1957/58. Tu je lahko
poglobljeno študiral glasbo Mauricia
Kagla, Pierra Bouleza in Karlheinza
Stockhausna. Medtem pa je sam s
kompozicijami, kot je npr. Artikulation,
sledil svoji poti, ki ni imela dosti skupnega
s serialnim in strukturalnim razmišljanjem.
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Skladba Apparitions (1958/59), premierno
izvedena na festivalu Mednarodnega
združenja za sodobno glasbo v Kölnu, mu
je pomagala prodreti do širšega občinstva,
Atmosphères (Atmosfere) iz leta 1961 pa
so utrdile njegovo mesto na mednarodni
sceni.
Mikropolifonija je ostala pomemben
element njegovega dela, v naslednjih letih
pa jo je obogatil še z raznimi drugimi
komponentami: fonetično notirane besede
(Aventures,1962 in Nouvelles Aventures,
1962–64), micro intervali (Ramifications,
1968/69) in za sedemdeseta leta značilni
ironični pristop do historičnih modelov.
Temeljno delo tega obdobja je nedvomno
opera Le Grand Macabre (1978) ter kasneje
še Klavirski (1985) in Violinski koncert
(1990–92).
György Ligeti je od 50-tih let dalje živel
deloma v Nemčiji ter deloma v Avstriji
in je leta 1967 postal avstrijski državljan.
Deloval je tudi na pedagoškem področju;
med leti 1961–71 je bil gostujoči profesor
kompozicije v Stockholmu, 1972. na
univerzi Stanford v ZDA, med leti 1973
in 1989 pa je poučeval na Visoki šoli za
glasbo v Hamburgu.
Umrl je na Dunaju 12. junija 2006,
star 83 let.
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Alwyn Tomas Westbrooke (roj. 1982)
Alwyn Tomas Westbrooke je študiral
violino in kompozicijo na Univerzi
v Canterburyju (Nova Zelandija) in na
visokih šolah za glasbo v Dresdnu in
Karlsruheju. Je dobitnik številnih nagrad:
nagrada za kompozicijo Lilburn Trust
(2. nagrada), nagrada Komponistenverband
Sachsen, nagrada za izvajalca Mednarodnih
poletnih tečajev za sodobno glasbo v
Darmstadtu in druge.
Kot solist, komorni glasbenik in dirigent
je sodeloval s številnimi skladatelji, med
katerimi so Isabel Mundry, Bernhard
Lang, Brian Ferneyhough, Tristan Murail
in Wolfgang Rihm. Kot violinist je
nastopal na Glasbenih slavnostnih dnevih
v Dresdnu, Festivalu glasbene kompozicije
v Seulu ter na Mednarodnih poletnih
tečajih za sodobno glasbo v Darmstadtu.
Redno sodeluje z ansambli Phorminx
iz Darmstadta, dresdenskim El Perro
Andaluz in Tema iz Karlsruheja. Trenutno
poučuje na visokih šolah za glasbo v
Karlsruheju in Dresdnu.

Nina Šenk (roj. 1982)
Skladateljica Nina Šenk je po končanem
študiju kompozicije in glasbene teorije
na Akademiji za glasbo v razredu prof.
Pavla Mihelčiča nadaljevala podiplomski
študij kompozicije na Visoki šoli za glasbo
Carl Maria von Weber v Dresdnu pod
mentorstvom prof. Lotharja Voigtländerja
in leta 2008 zaključila mojstrski študij
na Visoki šoli za glasbo in gledališče
v Münchnu v razredu prof. Matthiasa
Pintscherja.
V času študija je prejela več nagrad,
med drugim Evropsko nagrado za
najboljšo kompozicijo na festivalu
Young Euro Classic za Koncert za violino
in orkester (2004), Prešernovo nagrado
Akademije za glasbo ter prvo nagrado
na Festivalu sodobne glasbe v Weimarju
v Nemčiji za kompozicijo Movimento
fluido (2008).
Njene skladbe so bile izvedene na
pomembnih festivalih v tujini in doma
(Bienale Newyorške filharmonije,
Slavnostne igre v Sazburgu, Young Euro
Classic, Glasbeni dnevi v Kasselerju,
Musica Viva v Münchnu, Positionen v
Frankfurtu, Weimarski pomladni dnevi,
Heidelberška pomlad, Festival Ljubljana,
Festival Slowind, Slovenski glasbeni
dnevi, Svetovni kongres saksofonov …)
ter na koncertih po vsem svetu z
različnimi orkestri, kot so Newyorška

filharmonija, Orkester Deželnega
gledališča v Cottbusu, Festivalni orkester
Young Euro Classic, Orkester Slovenske
filharmonije, Komorni godalni orkester
Slovenske filharmonije, Simfonični
orkester RTV Slovenija ter z ansambli
Intercontemporain, Modern, Scharoun,
Mosaik, London Sinfonietta, United
Berlin, Pihalni kvintet Slowind, Aleph,
Altera veritas, MD7, Concorde in
Berlinski komorni orkester).
V sezonah 2008/2009 in 2009/2010
je bila Nina Šenk rezidenčna skladateljica
Orkestra Deželnega gledališča
v Cottbusu v Nemčiji.
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Nicholas Angelich. Istega leta je imel
posebno častno mesto na festivalu Musica
2006 v Strasbourgu, kjer sta bili premierno
izvedeni Cantate n°1, Quelques effervescences
in opera L'Autre côté.
Od septembra 2010 je direktor Pariškega
glasbenega konservatorija. Mantovanijeva
dela izdaja založba Editions Lemoine.

Bruno Mantovani (roj. 1974)
Bruno Mantovani je bil rojen v
Châtillon-sous-Bagneux, študiral pa je na
Pariškem glasbenem konservatoriju, kjer je
s prvo nagrado zaključil analizo, estetiko,
orkestracijo in kompozicijo. Istočasno je
diplomiral tudi iz muzikologije na Univerzi
v Rouenu, izpopolnjeval pa se je še na
tečajih kompozicije Fundacije Royaumont
v Franciji (1995) ter iz računalniške glasbe
na pariškem Inštitutu za glasbene in
akustične raziskave IRCAM (1998/99).
Leta 1997 je bil s štipendijo nagrajen
za kompozicijo na Académie des BeauxArts, dve leti kasneje tudi pri Fundaciji
Nadia et Lili Boulanger ter leto zatem
še z nagrado Sacem Hervé Dugardin. Na
povabilo Petra Eötvösa je bil od avgusta
do decembra 1999 rezidenčni skladatelj
v Herrenhaus v Edenkobnu, kasneje pa
še na festivalu Oktober v Normadiji,
v Bologni (Association Française d'Action
Artistique), na festivalu Extra-Mural
Villa Medici, na Francoskem inštitutu v
Firencah, na Francoski akademiji v Rimu
in drugje.
Danes sodeluje z najprestižnejšimi
glasbeniki, kot so B. Hendricks, P. Meyer,
E. Pahud, V. David, J. Gottlieb, P. Eötvös,
M. Schreier, J. Nott, L. Cuniot, ansambel
TM+ ter Ensemble Intercontemporain.
Klavirsko delo Suonare je na festivalu
Piano aux Jacobins leta 2006 krstno izvedel
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Rojka na štirih koncertih, pomembna pa so
priložnostna naročila pri obeh nacionalnih
orkestrih (Orkestru Slovenske filharmonije
in Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija)
in naročilo slovitega Ensemble Modern
(2015).
Kot skladatelj in kot pedagog (profesor
za kompozicijo in glasbeno teorijo na
Akademiji za glasbo v Ljubljani) se
Uroš Rojko (roj. 1954)
Rojko zavzema za odprt, internacionalno
ozaveščen ustvarjalni diskurz. Kot mentor
Po študiju klarineta in nato kompozicije
in kot skladatelj je prisoten na mednarodnih
(pri Urošu Kreku, 1977–81) na Akademiji
glasbenih seminarjih in delavnicah, občasno
za glasbo v rodnem mestu je izobraževanje
predava tudi na visokih šolah v tujini, kot so
nadaljeval na visokih šolah za glasbo
Visoka šola
v Freiburgu (pri Klausu Hubru, 1983–86)
za glasbo in upodabljajočo umetnost
in Hamburgu (pri Györgyu Ligetiju,
v Gradcu, Univerza za umetnost (UDK) v
1986–89). V freiburškem obdobju so
Berlinu, Visoki šoli za glasbo v Trossingenu
znamenita predavanja Briana Ferneyhougha
in Baslu).
in srečanja s komponisti Messiaenom,
Uroš Rojko nastopa tudi kot klarinetist,
Nonom, Lachenmannom, Xenakisom,
zlasti v duu z akordeonistom Luko
Lutosławskim, Kaglom ter Globokarjem
Juhartom.
v njem pustila neizbrisen pečat.
Od leta 2015 je izredni član SAZU.
Prejel je številna mednarodna priznanja,
med njimi Premio Europa v Rimu (1985),
Gaudeamuspreis v Amsterdamu (1986),
nagrado na Mednarodnem tekmovanju
skladateljev na Dunaju (1991), nagrado
Prešernovega sklada (1988) in Župančičevo
nagrado (2012).
Izvajajo ga širom po Evropi, Ameriki,
Kanadi, Avstraliji in Japonski; v zadnjem
času velja omeniti izvedbe na Varšavski
jeseni (leta 2007, ob 50. obletnici festivala
in leta 2013), komorno opero Kralj David,
citre in meč (v koprodukciji s freiburškim
festivalom Mehrklang, ansamblom Aventure
in komornim zborom Antona Weberna
v Freiburgu, Theater im Marienbad, 2009),
ki je bila v okviru Slovenskih glasbenih
dnevov leta 2010 izvedena tudi v Ljubljani;
mednarodni festival Dnevi nove glasbe v
Weingartnu (2009, Nemčija) je gostil Uroša
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Lothar Voigländer (roj. 1943)
Leta 1943 rojeni Lothar Voigländer
se je v mladosti glasbeno izobraževal pri
Kreuzchor v Dresdnu, nato pa se je vpisal
v Visoko šolo za glasbo Leipzig, kjer je
študiral kompozicijo pri Frizu Geisslerju,
dirigiranje pa pri Rolfu Reuterju. Med
letoma 1970 in 1973 je nadaljeval svoj
mojstrski študij pri Günterju Kochanu na
berlinski Akademiji umetnosti, kjer je po
končanem študiju deloval kot svobodni
komponist.
Leta 1984 je skupaj z Georgom
Katzerjem soustanovil in postal
podpredsednik Društva za elektroakustično glasbo, sedem let kasneje pa
je začel voditi komponistični razred na
poletnih tečaji v Darmstadtu. Leta 1992
je bil gostujoči profesor na Univerzi Pariz
VIII, med leti 1990 in 1996 pa predsednik
Zveze komponistov v Berlinu ter član
zveznega predstavništva Zveze nemških
komponistov. Leta 2001 je začel predavati
na oddelku za kompozicijo in kasneje
v mojstrskem razredu na Visoki šoli za
glasbo v Dresdnu.
Lothar Voigländer je dobitnik številnih
nagrad in je botroval produkciji velikega
števila CD plošč v mednarodnih
elektronskih studiih (v Bourgesu, Zürichu,
Baslu, Hilversumu). Poleg društev je
ustanavljal tudi koncertne serije, med
njimi ‘Dolgo noč elektronskih zvokov’,
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in spodbujal sodelovanje s slikarji, kiparji
in koreografi v multimedijskih projektih,
treh simfonijah, orkestrskih skladbah,
oratorijih in komorni glasbi.

Vinko Globokar (roj. 1934)
se je rodil v Adernyju, v Franciji.
Glasbeno pot je pričel kot jazzovski
glasbenik – pozavnist v Ljubljani, kjer je
živel med svojim 13. in 21. letom.
Nato se je odpravil na študij pozavne
na Pariški glasbeni konservatorij (prva
nagrada iz pozavne in komorne glasbe),
kasneje pa se je lotil še študija kompozicije
in dirigiranja pri Renéju Leibowitzu
ter kontrapunkta pri Andréju Hodeiru.
V Berlinu se je izpopolnjeval tudi pri
Lucianu Beriu.
Po njegovi zaslugi se je močno povečal
repertoar sodobne glasbe za pozavno, saj
so prav zanj nove skladbe napisali René
Leibowitz, Luciano Berio, Mauricio Kagel,
Karlheinz Stockhausen, Toru Takemicu,
Jürg Wyttenbach in drugi.
Od leta 1967 do 1976 je bil profesor
na Visoki šoli za glasbo v Kölnu,
soustanovitelj skupine za svobodno
improvizacijo New Phonic Art ter med
letoma 1973 in 1979 vodja oddelka za
instrumentalno in vokalno raziskovanje na
Inštitutu za raziskovanje in koordinacijo
akustike in glasbe (IRCAM) v Parizu.
Globokarjevo ustvarjalnost bi težko
opredelili. Na eni strani gre za glasbo,
ki se osredotoča na odnos med glasom
in instrumentom (Discours II in VIII)
ali na odnos med besedilom in glasbo
(Voie, Kolo), na drugi strani pa posveča

pozornost interpretovi inventivnosti in ga
vabi h kolektivni ustvarjalnosti (Concerto
Grosso, Individuum/Collectivum). Ustvarja
tudi kompozicije, ki vsebujejo elemente
glasbenega gledališča.
Skladatelj je prepričan, da ima glasba
vlogo kritika družbe, zato se v svojih
skladbah Emigranti/Les Emigrés,
L’Armonia Drammatica, Angel zgodovine/
Der Engel der Geschichte, Exil I, II in
III spopada tudi s socialnimi problemi.
Hkrati je prepričan, da lahko vsaka oblika
organizacije in kulture zaživi tudi v glasbi.
Vinko Globokar je leta 2002 prejel
Prešernovo nagrado za življenjsko delo.
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Heinz Holliger
Švicarski oboist, pianist, skladatelj in
dirigent Heinz Holliger je ena najbolj
univerzalnih in popolnih glasbenih
osebnosti današnjega časa. Rodil se je
leta 1939 v švicarskem kraju Langenthal.
Njegov prvi učitelj oboe je bil Emile
Cassagnaud, kompozicijo pa je Holliger
sprva študiral pri Sándorju Veressu.
Kasneje se je v Parizu posvetil nadaljnjemu
študiju oboe pri Pierreu Pierlotu in klavirja
pri Yvonne Lefébure. Nadaljeval je tudi
študij kompozicije pri Pierru Boulezu.
Z dvajsetimi leti je zmagal na radijskem
tekmovanju v Ženevi, dve leti kasneje pa
na tekmovanju nemških radijskih postaj
ARD v Münchnu. Od takrat smo priče
Holligerjevi izjemni glasbeni karieri.
Z enkratno virtuoznostjo in izjemno
muzikalnostjo je Holliger uveljavil oboo
na velikih koncertnih odrih. Odkrival je
pozabljena dela starih mojstrov, npr. Jana
Dismasa Zelenke, spodbujal skladatelje
svojega časa, da so zanj pisali nova dela,
ki so vsebovala nove tehnike igranja; največ
jih je odkril, izumil ali izboljšal prav on.
Naj naštejemo le nekaj teh skladateljskih
imen: Jürg Wyttenbach, Isang Yun, Klaus
Huber, Luciano Berio, Vinko Globokar,
Edison Denisow, Wytold Lutosławski,
Krzysztof Penderecki, Gilbert Amy,
György Kurtág, Elliott Carter ...
Kot skladatelja Holligerja pogosto
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fascinirajo ekstremni trenutki pri izvedbah
skladb. Ravno zato njegova dela neredko
vključujejo faktor telesnega ali umskega
napora izvajalcev na sami meji mogočega
(npr. skladba Cardiophonia). Med njegova
najbolj znana dela sodijo ScardanelliCiklus, Alb-Cher, Traklove pesmi in opera
Sneguljčica, ki so jo z velikim uspehom
izvajali v Züriški operi.
Zaradi izjemne muzikalnosti je
Holliger tudi zelo priljubljen dirigent
številnih svetovnih orkestrov, med njimi
so: Radijski orkester SWR Stuttgart,
Ensemble Modern, Nemška komorna
filharmonija, Evropski komorni orkester,
Festivalski orkester iz Budimpešte,
Berlinski filharmoniki, Concertgebouw
iz Amsterdama, Clevelandski simfonični
orkester in drugi.
Za svoje posnetke je Heinz Holliger
prejel praktično vse najpomembnejše
mednarodne nagrade.

Mihael Paš (1970–2015)
je kompozicijo študiral na Akademiji
za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1999
diplomiral v razredu prof. Uroša Rojka.
Že v času študija se je navduševal nad
elektronsko glasbo, ki v neskončni
zvočni paleti omogoča jekleno natančno
izvedbo skladateljeve zamisli. Sicer pa se
je Paš v svojem delu zmeraj znova vračal
v meditacijo o skrivnosti, ki je prežeta
z globoko vero. Kmalu po diplomi je
nastala skladba Dies Irae za ansambel,
živo elektroniko, elektronski posnetek
in utrip srca, ki je bila leta 2001 tudi
predstavljena na Mednarodni skladateljski
tribuni Rostrum v Parizu. Leta 2003 je
nastala skladba za violončelo solo, ki jo
je Paš posvetil violončelistu Vasji Legiši.
Le-ta jo je tudi izvedel v okviru Festivala
glasbe za violončelo na Kromberku.
Vse do leta 2006 se je skladatelj skoraj
povsem posvetil delu na Uredništvu
za resno glasbo na Radiu Slovenija.
Približno takrat je nastala skladba S za
posneto elektroniko in žarnico, ki je bila
predstavljena na Mednarodni skladateljski
tribuni za elektronsko glasbo. V tem
času je po naročilu Društva slovenskih
skladateljev nastal Godalni kvartet A.S.
Moja duša poveličuje Gospoda, ki je bil
izveden na Komorni noči Društva
slovenskih skladateljev leta 2007. Po
naročilu Akademskega pevskega zbora

Tone Tomšič je leta 2007 nastala tudi Misa
Brevis. Leta 2009 je po naročilu Festivala
Slowind nastala skladba Sotonamor, ki je
bila na festivalu istega leta tudi izvedena
ter nato predstavljena še na Mednarodni
skladateljski tribuni Rostrum 2010
v Lizboni.
Glasbeno misel Mihaela Paša
zaznamujeta izvirnost in ostrina. V njej
ni prostora za klišejske rešitve, saj
jo vodi intenzivna želja po prenikanju
v kompleksne, neznane zvočne dimenzije.
V iskanju transcendentalne globine in
bivanjskega smisla se večkrat kritično
dotakne tudi povsem konkretnih
družbenih težav, krivic in anomalij. Je
čista in neizprosno iskrena – in kot taka
bo ostala pomemben del zakladnice
slovenske glasbe.
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Salvatore Sciarrino (roj. 1947)
V Palermu rojeni Salvatore Sciarrino
se rad pohvali, da se je rodil svoboden
in ne v glasbeni šoli. Komponirati je
začel z dvanajstimi leti kot samouk in
imel že leta 1962 svoj prvi javni koncert.
Vendar pa vse svoje pisanje do leta 1966
smatra za začetniško, ker se je šele takrat
izoblikoval njegov osebni slog. Je namreč
nekaj resnično posebnega: njegova glasba
vpeljuje čisto drugačen način poslušanja
ter čustvenega zavedanja realnosti in same
sebe, njegov obsežni katalog skladb pa je
tudi po štiridesetih letih še vedno v fazi
presenetljivega ustvarjalnega razvoja.
Po gimnaziji in nekaj letih univerze
v rodnem mestu se je leta 1969 preselil
v Rim, nato pa v Milano. Od leta 1983
živi v Città di Castello v Umbriji.
Med drugim je komponiral za operno
gledališče Teatro alla Scala, RAI, Maggio
Musicale Fiorentino, Beneški Bienale, opero
La Fenice in Areno di Verona, Stuttgartsko
in Frankfurtsko opero, Concertgebouw
iz Amsterdama, Londonski simfonični
orkester, dvorano Suntory v Tokiu ter za
festivale Schwetzingen, Donaueschingen,
Witten, Salzburg, New York, Wien
Modern, Dunajski slavnostni tedni,
berlinski Festspiele Musik Biennale, Holland
Festival, Alborough, Jesenski festival
v Parizu, festival Ultima v Oslu ... Zelo
obširna je tudi njegova diskografija, ki
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šteje preko 100 CD plošč, posnetih za
najboljše mednarodne znamke, mnogokrat
izpostavljene in nagrajene.
Je tudi ploden pisec besedil; poleg
libretov za lastne opere velja omeniti še
članke, eseje in razne druge tekste (nekaj
je zbranih v publikaciji Carte da suono,
CIDIM – Novecento, 2001), prav tako
je avtor knjige Le f igure della musica, da
Beethoven a oggi (Ricordi, 1998).
Poučeval je na konservatorijih v Milanu,
Perugi in Firencah ter vodil številne
mojstrske tečaje, trenutno predava
na Akademiji Chigiana v Sieni in na
konservatoriju Ottorino Respighi v Latini.
Je član akademij umetnosti v Rimu (Santa
Cecilia), na Bavarskem in v Berlinu, ter
prejemnik prestižnih nagrad (Prince Pierre
de Monaco (2003), Premio Internazionale
Feltrinelli (2003), Musikpreis v Salzburgu
(2006), Premio Frontiere della Conoscenza
fundacije BBVA za glasbo (2011), nagrada
Una vita per la musica Teatra La Fenice …

štipendistka berlinske Akademije
umetnosti, kjer je sodelovala pri več
projektih. Leta 2014 smo v Cankarjevem
domu lahko spremljali njen celovečerni
koncert Iz časa v čas, imela pa je tudi precej
izvedb svojih skladb (Ljubljana, Zagreb,
Dunaj, Tolmin).

Bojana Šaljić Podešva (roj. 1978)
je zaključila študij kompozicije na
Akademiji za glasbo v Ljubljani in
podiplomski študij elektroakustične glasbe
v razredu Dietra Kaufmanna na Univerzi
za glasbo na Dunaju. Izpopolnjevala se je
pri Brunu Liberdi, Wolfgangu Mittererju,
pri Françoisu Barrièrju na inštitutu IMEB
v Bourgesu, ter pri Richardu Boulangerju
na 9. mednarodni akademiji za novo glasbo
in zvočno umetnost v Seefeldu.
Temeljno izrazno sredstvo skladateljice
je elektroakustična glasba; prerez svojega
ustvarjanja s tega področja je predstavila
na avtorski zgoščenki Welcome to the
Dooshaland. Prav tako ji je zelo blizu
komorna glasba, ki dopušča neposredni
kontakt z izvajalci.
Je dobitnica številnih nagrad
(Tekmovanje Gustava Mahlerja, 32.
mednarodno tekmovanje elektroakustične
glasbe in zvočne umetnosti v Bourgesu
idr.). Svoja dela je predstavila na
mednarodnem skladateljskem Rostrumu
(Pariz, 2004; Dunaj, 2011), na IREM
Rostrumu (Rim, 2004), na festivalu
Synthèse (Bourges) in drugje.
Uspešna je tudi na področju glasbe za
gledališče in film. Nagrajena je bila za
glasbo v predstavah Peskar, Svetnik Krespel
in filmu Otroci s Petrička na 10. festivalu
slovenskega filma (2007) v Portorožu.
V letu 2013 je bila rezidenčna
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Beat Furrer (roj. 1954)
Beat Furrer je bil rojen v Schaffhausnu
(Švica), kjer je pričel s svojim glasbenim
izobraževanjem na tamkajšnji glasbeni
šoli. Po prihodu na Dunaj, leta 1975 je
študiral dirigiranje pri Otmarju Suitnerju
in kompozicijo pri Romanu Haubenstocku
Ramatiju na Visoki šoli za glasbo in
upodabljajočo umetnost.
Leta 1985 je ustanovil ansambel
Klangforum Wien, ki ga je vodil do 1992.
in s katerim še vedno sodeluje kot dirigent.
Po naročilu Dunajske državne opere
je napisal svojo prvo opero Die Blinden,
njegova naslednja opera Narcissus pa je bila
uprizorjena na festivalu Štajerska jesen
v Graški operi. Leta 1996 je bil rezidenčni
skladatelj Lucernskega festivala, v letih
2001 in 2003 pa sta bili izvedeni njegovi
operni deli Begehren (Gradec) in Invocation
(Zürich) ter leta 2005 v Donaueschingenu
njegovo zvočno-gledališko delo FAMA.
Jeseni 1991 je postal redni profesor
kompozicije na Visoki šoli za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Gradcu, med
leti 2006–09 pa je bil tudi gostujoči
profesor na Visoki šoli za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Frankfurtu.
Skupaj z violinistom Ernstom Kovacicem
je ustanovil mednarodni ansambel in
akademijo za sodobno glasbo ‘impulse’.
Leta 2004 je prejel Glasbeno nagrado
mesta Dunaj, 2005. pa je bil uvrščen med
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akademike berlinske Akademije umetnosti.
Nagrajen je bil tudi z Zlatim levom na
Beneškem bienalu (2006) za delo FAMA,
lani pa so mu podelili Veliko avstrijsko
državno nagrado.
Beat Furrer je cenjen zaradi širokega
spektra kompozicij, od solo skladb
do opernih del, posebej pa je znan po
raziskavah barvnih odtenkov človeškega
glasu in njegovega odnosa z instrumentalnim zvokom.

Foto: Luka Kaše

Matej Bonin (roj 1986)
Matej Bonin, rojen v Kopru,
je diplomiral iz kompozicije pod
mentorstvom prof. Uroša Rojka na
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Trenutno
se izobražuje na Univerzi za glasbo
in upodabljajočo umetnost v Gradcu,
smer kompozicija-glasbeni teater, pod
mentorstvom prof. Beata Furrerja.
Je prejemnik štipendije Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije za študij
v tujini.
Za svoja dela je prejel vrsto nagrad,
med drugim Prešernovo nagrado Univerze
v Ljubljani leta 2008; na priporočilo
dirigenta in skladatelja Petra Eötvösa
je bil v letu 2014 prejemnik nagrade
Gargonza Arts Award. Na 62. mednarodni
skladateljski tribuni Rostrum v Talinu
2015 je zmagal v kategoriji ‘do 30 let’ s
skladbo Cancro za simfonični orkester.
Njegova dela so bila izvedena na
številnih festivalih doma in v tujini, kot
so Musica Viva v Münchnu, Varšavska
jesen, Alte Oper v Frankfurtu, Gare du
Nord v Baslu, Contemporary Art Café v
Budimpešti, The Firehouse Space v New
Yorku, Festival Slowind, Slovenski glasbeni
dnevi, Klub Cankarjevega doma, Bienale
za sodobno glasbo Koper).
Redno sodeluje z mednarodno
uveljavljenimi solisti in ansambli, med
njimi naj omenimo Ensemble Modern,

Pihalni kvintet Slowind, Simfonični
orkester RTV Slovenija, akordeonista
Luko Juharta, violistko Megumi Kasakawa,
hornista Saara Bergerja, pevko Ireno
Tomažin, tolkalni duo Drumartica,
OL-SK duo, Shanghai Sinfonietto,
neuverBand, ansambel MD7 …).
Predstavil se je na EXPO Milano (2015),
ker je bil izbran med 50 finalistov
kompozicijskega natečaja Feeding
Music-Music for EXPO 2015.
Redno sodeluje tudi s plesnima
koreografoma Mirjam Klebel in Tomažem
Simatovićem, plod tega sodelovanja pa sta
tudi dve glasbeno-plesni predstavi: Islands
in the fog (2010) ter Paradise on stage
(2014).
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Wolfgang Rihm (roj. 1952)
Nemški skladatelj Wolfgang Rihm je
bil rojen v Karlsruheju, ki leži v bližini
francoske in švicarske meje, kjer živi še
danes.
Rihm je skladatelj, profesor na visoki šoli
v domačem mestu in pomemben glasbeni
pisec – izdane so številne njegove knjige
in zbirke člankov ter intervjujev. Ob tem
je tudi član nekaterih pomembnih nemških
glasbenih odborov.
Ni dvoma, da je Wolfgang Rihm
edinstven fenomen. Njegovo poznavanje
glasbe, tako kompozicijske obrti kot
glasbene zgodovine od antike do danes,
je izjemno obsežno. Poleg tega pa ga
odlikuje še temeljito poznavanje literature,
slikarstva, arhitekture in filozofije, kar mu
predstavlja nenehen vir navdiha.
Njegov opus, ki zajema preko 400 skladb,
predstavlja svojevrsten univerzum in
mnoga njegova dela so pomembni mejniki
v povojni glasbeni zgodovini; pravzaprav
lahko rečemo, da so postala integralni del
koncertnih sporedov in repertoarja solistov,
komornih ansamblov in orkestrov. Poleg
oratorijev (Deus Passus), orkestrskih skladb
(Ernster Gesang, Das Lesen der Schrift) in
komorne glasbe (Fremde Szenen, godalni
kvarteti, samospevi) predstavlja pomembno
področje opera. Že pri 25-tih letih je
napisal komorno opero Jakob Lenz,
ki je najbrž najpogosteje izvajano sodobno
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glasbenogledališko delo v Nemčiji; njej so
sledile še velike opere Die Hamletmaschine,
Die Eroberung von Mexico, Das Gehege
ter delo za eksperimentalno glasbeno
gledališče Séraphin.
Rihm je skladatelj, ki stalno postavlja
vprašaj nad vse, kar dela. Vsaka nova
skladba je odgovor na vprašanje, ki se je
zastavilo v prejšnjem, vsako novo delo
zastavlja vprašanje, ki išče odgovor
v naslednjem.

Foto: Alain Kissling

Larisa Vrhunc (roj. 1967)

Brice Pauset (roj. 1965)

Slovenska skladateljica Larisa Vrhunc
se je po končanem študiju glasbene
pedagogike in kompozicije pri Marijanu
Gabrijelčiču v Ljubljani izpopolnjevala še
pri Jeanu Balissatu in Ericu Gaudibertu
v Ženevi in pri Gilbertu Amyju v Lyonu.
Študij je dopolnjevala s kompozicijskimi
tečaji pri uglednih skladateljih, kot so
Sofija Gubajdulina, Bryan Ferneyhough,
Michael Jarrel, Klaus Huber, S. Xu,
Thomas Jennefelt, Bo Holten, Uroš Rojko,
Fabio Nieder in Helmut Lachenmann.
Zaposlena je kot predavateljica glasbenoteoretskih predmetov na Oddelku za
muzikologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani.
Za svoja dela je prejela veliko domačih
in tujih nagrad, med drugim tudi nagrado
Prešernovega sklada za leto 2003.

Leta 1994 je dobil štipendijo Fundacije
Marcel Bleustein-Blanchet, med leti
1994–96 pa je raziskoval na Inštitutu za
raziskovanje in koordinacijo akustike in
glasbe (IRCAM) v Parizu. Od takrat dalje
se je popolnoma posvetil komponiranju,
poučevanju in igranju čembala.
Redno sodeluje z najpomembnejšimi
svetovnimi glasbenimi institucijami;
njegova dela izvajajo solisti Teodoro
Anzelotti, Irvine Arditti, David Grimal,
Nicolas Hodges, Salome Kammer,
Andreas Staier pa Arditti kvartet, ansambli
Recherche, Hilliard, Klangforum Wien,
Freiburški baročni orkester in praktično vsi
nemški in avstrijski radijski orkestri.
V sezoni 2004/05 je bil rezidenčni
komponist Mannheimske opere in je
skupaj s komponistko Isabel Mundry in
koreografinjo Reinhild Hoffmann napisal
opero Das Mädchen aus der Fremde. Med
njegova pomembnejša dela zadnjega
obdobja sodijo še Exercices du Silence za
glas, klavir in elektroniko ( Jesenski festival
v Parizu – IRCAM), Dornröschen II za
solistični godalni kvartet, dva zbora in
veliki orkester (WDR, Köln) ter KontraKonzert za baročni orkester in klavir
s kladivci (Hammerklavier) (Kölnska
filharmonija, Freiburški baročni orkester
in Andreas Staier). V letih 2010–15 je
rezidenčni komponist opere v Dijonu,
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kjer bodo leta 2017 krstno izvedli njegovo
opero Pogovor.
Kot čembalist deluje v ansamblu Les
Dissonances iz Pariza, ki ga je ustanovil
David Grimal. Strastno se predaja tudi
izdelovanju instrumentov – izdelal je že
celo vrsto glasbil po zgledih historičnih
primerkov (npr. po klavirju s kladivci
Johanna Fritza iz leta 1810).
2008. je bil Brice Pauset imenovan za
profesorja kompozicije na Visoki šoli za
glasbo v Freiburgu. Pri svojem poučevanju
se trudi za povezovanje glasbe, filozofije,
politike, ekonomije, upodabljajoče
umetnosti, arhitekture in literature.
Vodi tudi mojstrske tečaje, posebno
v Royaumontu, na Ircamu in v Gradcu.
Oktobra 2012 je bil imenovan
za umetniškega vodjo Ansambla
Contrechamps iz Ženeve.

Vito Žuraj (roj. 1979)
Vito Žuraj se je rodil v Mariboru.
Po študiju kompozicije in glasbene teorije
v razredu red. prof. Marka Mihevca na
ljubljanski Akademiji za glasbo se je
izpopolnjeval v Nemčiji na podiplomskih
študijih kompozicije pri prof. Lotharju
Voigtländerju na Visoki šoli za glasbo
v Dresdnu ter prof. Wolfgangu Rihmu
na Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju,
kjer je zaključil tudi masterski študij
glasbene informatike pri prof. dr. Thomasu
A. Trogeu.
Pri študijih v tujini ga je podpiralo
Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije. Vito Žuraj je bil štipendist
programov International Ensemble Modern
Academy ter Akademie Musiktheater heute
fundacije Nemške banke.
Sodeluje z Orkestrom Slovenske
filharmonije in Simfoničnim orkestrom
RTV Slovenija ter mednarodno
uveljavljenimi sestavi, kot so Newyorška
filharmonija, Škotski simfonični orkester
BBC-ja, Radijski simfonični orkester iz
Stuttgarta, Radijski simfonični orkester iz
Frankfurta, ansambli Modern, Klangforum
Wien, Scharoun, Recherche in Komormi
zbor RIAS.
Njegove skladbe so bile izvajane na
mednarodnih glasbenih, kot so Salzburške
slavnostne igre, Bienale Newyorške
filharmonije, Ultraschall v Berlinu,

Poletna šola Darmstadt, Gaudeamus
Muziekweek, Manifeste v Parizu in
Takefu Festival na Japonskem, z dirigenti
Matthiasom Pintscherjem, Johannesom
Kalitzkejem, Beatom Furrerjem,
Sylvainom Cambrelingom, Markom
Letonjo in Emiliom Pomàricom. Njegovo
prvo operno delo Orlando.Grad je leta
2013 krstno izvedel Theater Bielefeld.
Intenzivno posvečanje elektronski glasbi je
Vita Žuraja vodilo k sodelovanjem
z institucijami, kot so Eksperimentalni
studio Južnonemškega radia iz Freiburga,
Inštitut za raziskave in koordinacijo
akustične glasbe (IRCAM) v Parizu in
ZKM v Karlsruheju.
Njegova glasba je zazvenela med
drugim v newyorškem Muzeju moderne
umetnosti MoMA, Berlinski filharmoniji,
Mozarteumu Salzburg, Filharmonijah
v Kölnu in Essnu ter v dresdenski Semper
operi. Vito Žuraj je letos prejel nagrado
Prešernovega sklada in kot prvi Slovenec
prvo nagrado na najstarejšem nemškem
skladateljskem tekmovanju v Stuttgartu
(2012) ter enoletno umetniško rezidenco
v Nemški akademiji Villa Massimo v Rimu
(2014). Njegove skladbe so na mednarodni
skladateljski tribuni Rostrum bile večkrat
uvrščene med priporočena dela.
Vito Žuraj honorarno poučuje na
ljubljanski Akademiji za glasbo ter na
Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju.
Založba WERGO je letos izdala njegovo
novo portretno zgoščenko.
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Jaka Stadler

Marisol Montalvo

Leta 1983 v Ljubljani rojeni violončelist
Jaka Stadler je študiral glasbo na
Akademiji za glasbo v Ljubljani pri
profesorju Cirilu Škerjancu, podiplomski
študij je nadaljeval pri profesorju WenSinn Yangu na Visoki šoli za glasbo v
Münchnu. Hkrati se je izpopolnjeval
pri priznanih pedagogih, kot so David
Geringas, Wolfgang Böttcher, Frans
Helmerson, Patrick Demenga in
Martin Ostertag. Zmagal je na številnih
tekmovanjih (tekmovanje Antonia
Janigra, tekmovanje Alfreda Marcosiga
v Gorici, mednarodno tekmovanje Città
di Stresa …).
Do sedaj je pod vodstvom priznanih
dirigentov (Claudia Abbada, Marissa
Jansonsa, Lorina Maazela), nastopal
v izjemnih orkestrih (Orkester Bavarske
državne opere, Bamberški simfoniki,
Mladinski orkester Gustava Mahlerja,
Simfonični orkester Bavarskega radia …).
Leta 2003 je za svoje delo prejel
pomembno nagrado Evropskega
kulturnega sklada na Dunaju. Kot solist
je nastopil z Orkestrom Slovenske
filharmonije, Zagrebško filharmonijo
ter Filharmoničnim orkestrom iz Katarja.
Med letoma 2008 in 2010 je bil prvi
soločelist Filharmoničnega orkestra
v Katarju, septembra 2010 pa je postal
stalni član Simfoničnega orkestra
Bavarskega radia.

Francoski tisk je Marisol Montalvo v
glavni vlogi Bergove opere Lulu označil
za pravo odkritje: „Ameriška sopranistka
poseduje izvrstno odrsko in vokalno prezenco in
izvaja naporno vlogo z izjemno intenziteto,”
je bil odziv po izvedbi v Pariški operi. Isto
vlogo je pela še v Nemški operi v Berlinu,
v Teatro de la Maestranza (Sevilla), v operi
iz Toulousa in v znameniti produkciji
Calixta Bieta v Baselskem gledališču.
Od uspešne izvedbe Pintscherjeve
Herodiade in Simfonije št. 8 Gustava
Mahlerja v dvorani Carnegie dalje tesno
sodeluje z dirigentom Christophom
Eschenbachom in orkestrom iz
Philadelphije. Kot solistka je nastopila
s Filharmoničnim orkestrom iz Los
Angelesa pod vodstvom Sira Nevilla
Marrinerja, z Londonskim simfoničnim
orkestrom pod vodstvom Vladimirja
Jurowskega in Dunajskimi filharmoniki.
Med njene posebej uspešno izvedene
operne vloge spadajo: Sierva Maria v operi
Ljubezen in drugi demoni Petra Eötvösa
v Litvanski narodni operi, Esmeralda
v operi Prodana nevesta v Glyndebournu in
v Züriški operi, Sophie v Kavalirju z rožo
v Nemški operi v Berlinu, Autonoe v operi
Die Bassariden Hansa Wernerja Henzeja
v Théâtre du Chatelet, Bella v Leharjevem
Paganiniju na festivalu Klangbogen na
Dunaju ...
Na Festivalu Slowind nastopa drugič.
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Johannes Keller
Johannes Keller je odraščal v vzhodni
Švici, danes pa živi v Baslu. Študiral je na
Schola Cantorum Basiliensis, privatno pri
Andreasu Schweizerju in Naoki Kitaya.
Diplomiral je leta 2008 iz stare glasbe
(čembalo) v razredu Jörga-Andreasa
Bötticherja, master iz generalbasa in
vodenja ansambla 2010 pa pri profesorjih
Jesperju Christensenu in Andrei Marconu.
Prejel je nagradi Lions kluba Basel (2009)
in kantona Thurgau (2010). Snemal je
na Akademie Musiktheater heute (Deutsche
Bank Stiftung, 2010).
Je soustanovitelj ansambla za izvajanje
bassa continua ‘Il Profondo’ in dua
L’Istante (z violinistko Anaïs Chen).
Redno sodeluje z Andreo Marconom,
med drugim kot asistent opernih
produkcij Opernega gledališča Basel in
Frankfurtske opere. Nadalje sodeluje s
Christianom Curnynom (Frankfurtska
in Stuttgartska opera) in Michaelom
Formom (Heidelberško gledališče), pri
CD produkcijah z založbami Deutsche
Grammophon, Cantus in France 2. Redno
koncertira z Baročnim orkestrom Basel
in Beneškimi baročnimi solisti, sodeluje
pa tudi pri projektih sodobne glasbe
s skladatelji, kot sta Vito Žuraj in Caspar
Johannes Walter ter tovrstnimi ansambli,
npr. Ensemble Modern.
Od 2013 je docent za intonacijo in
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uglasitve na Visoki šoli za staro glasbo
‘Schola Cantorum Basiliensis’, od 2013 pa
gostujoči docent na Universidad Central
v Bogoti za basso continuo, izvajalsko
prakso in komorno glasbo. Posveča se tudi
raziskovalnemu delu; v letih 2015–17 vodi
raziskovalni projekt Studio 31 na Visoki
šoli za glasbo v Baslu na temo Instrumenti
z 31 ali več tipkami na oktavo.

Marija Skender
Marija Skender je črnogorska pianistka,
ki je predana sodobni glasbi. Njen
repertoar obsega dela najrazličnejših
slogov sodobne kompozicije, vključuje pa
tudi sodobno improvizacijo, elektronsko
glasbo, glasbo v povezavi z vizualnimi
umetnostmi in plesom, kakor tudi glasbeno
gledališče. Prizadeva si približati sodobno
glasbo širšemu krogu poslušalstva, zato
skrbno izbira programe, v katere uvršča
najzanimivejša dela sodobne literature.
Marija Skender je po nižji in srednji
glasbeni šoli (prof. Lidija Ferdinandi
Skender) študirala pri prof. Borisu
Kraljeviću in Svetlani Bogino na
Akademiji za glasbo v Cetinju. Študij je
nadaljevala na Visoki šoli za glasbo in
upodabljajočo umetnost v Karlsruheju
(prof. Markus Stange) in Stuttgartu (prof.
Nicolas Hodges). Sodelovala je tudi na
mojstrskih tečajih Vladimirja Ovcinikova,
Konstantina Bogina in Jeana Pierra
Collota (Ensemble Recherche).
Koncertirala je v Črni gori, Srbiji, na
Hrvaškem (Festival Novalis), v Sloveniji
(Festival Maribor, RTV Ljubljana) in
Franciji (Université de Cergy Pontoise
v Parizu); v Nemčiji je nastopila
v Karlsruheju (ZKM), Stuttgartu in
Freiburgu, v Italiji pa na glasbenih
festivalih v Lucci in Chioggi. Sodeluje
s prominentnimi skladatelji današnjega

časa, kot so Johannes Walter, Gerhard
Stabler, Carola Bauckholt, Hanspeter
Kyburz, Vito Žuraj in drugi.
Že v študetskem času je bila nagrajenka
številnih tekmovanj. Leta 2005 je kot
najboljša študentka prejela nagrado
črnogorske Akademije znanosti in
umetnosti. Oktobra 2013 je osvojila
posebno nagrado na mednarodnem
tekmovanju za sodobno glasbo
v Karlsruheju za interpretacijo Ligetijeve
skladbe Mysteries of the Macabre. Istega leta
je bila skupaj s skladateljem Vincentom
Wikströmom nagrajena še s štipendijo
Karl Steinbuch za inovativni projekt na
področju sodobne glasbe in informacijske
tehnologije.
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Neus Estarellas Calderón
Neus Estarellas je pianistka moderne
dobe. Poleg klasičnega repertoarja jo
zanimajo še sodobna glasba in avantgardni
dogodki; na odrih jo lahko vidimo in
slišimo kot tradicionalno solistko ali kot
akterko v projektih in ‘performansih’
najrazličnejših konceptov.
Rojena je bila na Palmi de Mallorca.
Že z enajstimi leti je zmagala na
Mednarodnem klavirskem tekmovanju
v Palmanyoli; med številnimi nagradami
naj omenimo Tekmovanje za interpretacijo
sodobne glasbe v Karlsruheju, klavirska
tekmovanja Rotaract Club, L’Arjau, Art
Jove, glasbeno nagrado Manresa in druge.
Je dobitnica nagrade za najboljšega
mladega interpreta v Palači katalonske
glasbe (Palau de la Música Catalana)
v Barceloni.
Njeni najpomembnejši učitelji so
bili Nicolas Hodges, Kirill Gerstein,
Galina Eguiazarova in Ireneusz Jagla;
v letu 2015/2016 je bila slušateljica
Mednarodne akademije Ansambla
Modern v Frankfurtu, v sezoni 2016/17
pa rezidenčna umetnica v Cité des Arts v
Parizu. Bila je tudi štipendistka nemškega
Ministrstva za kulturo, Fundacij Caja
Madrid, Alfred Toepfer, Association of
Artists and Performers, Live Music Now
in drugih.
Neus Estarellas pogosto koncertira v
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pomembnih glasbenih središčih, kot so
Auditorio Reina Sofia v Madridu, festival
Acht Brücken v Kölnu, Guggenheimov
muzej v Berlinu, Ludwigsburški festival,
Resonant Bodies Festival v New Yorku,
koncertni cikel Antoni Tàpies v Barceloni,
Mixtur Festival v Barceloni in Weimarski
pomladni dnevi sodobne glasbe.
Ne glede na to, ali nastopa za klavirjem,
z lučjo ali s plastičnimi skodelicami, nam
Neus Estarellas nenehno predoča vso
spremenljivost sodobnega koncertnega
dogajanja.

Luka Juhart

Gregorio García Karman

Leta 1982 v Celju rojeni akordeonist
Luka Juhart je po končani Glasbeni
gimnaziji v Mariboru pri Andreju
Lorberju študiral v razredu Huga Notha
in Stefana Hussonga na Visoki šoli za
glasbo v Trossingenu in Würzburgu
(Nemčija). Kot komorni glasbenik sodeluje
z vidnimi glasbenimi osebnostmi povsod
po Evropi, angažirajo ga tudi številni
pomembni evropski orkestri. Je reden gost
festivalov – med drugim Glasbenih dnevov
v Donaueschingerju in v Weingartnu
(Nemčija), BBC Proms (Velika Britanija),
Festivala Lucerne (Švica), Lincoln Chamber
Music Society v New Yorku (ZDA) ...
Velik poudarek daje sodelovanju s
sodobnimi komponisti. Redno sodeluje z
Urošem Rojkom, Vinkom Globokarjem,
Eduardom Demetzem, Vitom Žurajem,
Thomasom Larcherjem in mnogimi
drugimi. Posnel je številne arhivske ali
posnetke v živo za različne radijske hiše:
Radio Ars (Slovenija), BR Klassik, SWR,
SR Saarbrücken (Nemčija), BBC (Anglija),
ÖRF Dunaj (Avstrija), RAI Bolzano
(Italija), Concertzender (Nizozemska),
njegovi posnetki pa so izšli pri založbah
L'innomable, NEOS, Transit in ORF.
Luka Juhart poučuje akordeon na
Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Dr. Gregorio García Karman je direktor
Elektroakustičnega glasbenega studia
na Akademiji umetnosti v Berlinu. Iz
muzikologije je doktoriral na Univerzi
v Huddersfieldu z dizertacijo Zvočne
kompozicije Roberta Gerharda: zgodovinskofilološka perspektiva. V letu 2012 je bil
odgovoren za ustanovitev digitalnega
arhiva zbirke trakov Roberta Gerharda
v okviru projekta AHRC (Elektronska
glasba Roberta Gerharda) kot sodelavec
Univerze v Huddersfieldu in Centra za
glasbo in znanost Univerze v Cambridgeu.
Med letoma 2006–12 je bil stalni
član Eksperimentalnega studia SWR v
Freiburgu. Produciral in realiziral je veliko
število mednarodno odmevnih del za živo
elektroniko, pri katerih je sodeloval
s skladatelji, kot so Karlheinz Stockhausen,
Georg Friedrich Haas ali Julio Estrada,
ter izvajalci: Arditti kvartet, Musik Fabrik,
Orkester jugozahodnega nemškega radia
(SWR), Nemški simfonični orkester
in Orkester Slovenske filharmonije na
pomembnih evropskih in svetovnih
prizoriščih: Berlinska filharmonija,
Mozarteum (Salzburg), Arsenale
(Benetke), Nezahualcóyotl (Ciudad de
México) in Spiral Hall (Tokio).
Ob tem je tudi veliko pisal in predaval
o številnih temah, od kompozicije in
izvedbene prakse do shranjevanja zvoka,
zgodovine in estetike.
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Maxime Morel
Maxime Morel se je s tubo (oz. s
krilovko) srečal pri desetih letih. Osnove
tube in krilovke je osvojil na konservatoriju
v Lillu pod mentorstvom Gabriela Capeta,
leta 2008 pa je bil sprejet na Pariški
glasbeni konservatorij, kjer je diplomiral iz
tube v razredu Gérarda Buqueta leta 2011.
Ob tem je diplomiral še iz muzikologije na
Univerzi v Lillu.
Umetniška pot ga je sprva peljala v
številne simfonične orkestre (Francoski
nacionalni orkester, Filharmonični
orkester Francoskega radia, Nacionalni
orkester iz Loire, Nacionalni orkester
regije Île-de- France, Nacionalni orkester
iz Bordeauxa (Akvitanija), Nacionalni
orkester iz Toulousa, Nacionalni orkester
iz Lilla …), kjer je igral pod vodstvom
znamenitih dirigentov, kot so Daniele
Gatti, Myung-Whun Chung, Alain
Lombard, Josep Pons, Tugan Sokhiev ter
David Zinman. V letih 2009 in 2011 je
bil tudi tubist Francoskega mladinskega
orkestra pod dirigentskim vodstvo
Kwaméja Ryana ter Denisa Russella
Daviesa.
Vzporedno s to dejavnostjo se je od
leta 2009 ukvarjal tudi z improvizacijo
(v razredih Vincenta Lê Quanga in
Alexandrosa Markeasa), kar je privedlo
do poznanstev z Reinerjem Boeschem,
Lászlóm Fassangom in Wolfgangom
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Mittererjem. Njegova radovednost ga vodi
v najrazličnejše alternativne umetniške
svetove in glasbeno gledališče, kjer žonglira
med tubo, kontrabasovsko pozavno in
alpskim rogom. Sodeluje v skupinah Le
Balcon, WARN !NG in Spat’Sonore, od
2011. pa se redno pojavlja tudi v skupini
Compagnie voQue/rebotier, kjer sodeluje v
predstavah, ki združujejo poezijo in glasbo.
Kot solist nastopa na zanimivih glasbenih
prizoriščih (Festival le Classique c’est pour les
Vieux v Parizu, Festival Manifeste de l’Ircam
v Parizu, Festival Mikromusik du Berliner
Künstlerprogramm des DAAD v Berlinu).

Foto: Domen Hrovatin
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Boris Ostan
Igralec Boris Ostan je član ansambla
Mestnega gledališča ljubljanskega.
Gledališko igro je študiral v Ljubljani
in Parizu. Sodeloval je v več slovenskih
gledališčih in za svoje vloge prejel vrsto
najvišjih nagrad.
Na gledaliških predstavah navdušuje
občinstvo doma in v tujini (Francija,
Anglija, Nemčija). Formalno ni član
Glasbenega društva Slowind, čeprav z njim
sodeluje že od leta 2001.

Tadej Kenig
Tadej Kenig je diplomiral v razredu prof.
Slavka Goričarja na Akademiji za glasbo
v Ljubljani ter z najvišjimi ocenami končal
podiplomski študij na Akademiji za glasbo
v Baslu v razredu Françoisa Bende.
Je prejemnik več prvih nagrad tako
domačih kot tujih tekmovanj, absolutni
zmagovalec mednarodnega tekmovanja
‘Marco Fiorindo’ v Torinu v Italiji v
kategoriji solističnega klarineta.
Kot solistični in komorni glasbenik
nastopa doma in v tujini (v Avstriji,
Italiji, Nemčiji, Franciji, Švici, Veliki
Britaniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Indiji,
Braziliji ...). Sodeluje z Orkestrom
Slovenske filharmonije, s Simfoničnim
orkestrom mesta Basel in Komornim
orkestrom iz Bratislave, SNG Opera in
balet Ljubljana, z Ansamblom Cantus in
z dirigenti, kot so Marko Letonja, Stefan
Sanderling, Othmar Maga, Loris Voltolini,
Berislav Šipuš ... Je član Pihalnega kvinteta
ARTvento ter ansamblov Kompulz in
Adriars.
Sodeluje na pomembnih mednarodnih
festivalih sodobne glasbe: Bienale v
Zagrebu, ElectroMediaWorks v Atenah,
S.O.U.N.D (Škotska) …, z velikimi solisti
in skladatelji, kot so Felix Renggli, Sergio
Azzollini, Heinz Holliger, Richard Craig,
Roberto Fabbriciani, Rohan de Saram,
Krzysztof Penderecki, Jürg Henneberger,
Jürg Wyttenbach, Adam Scott Neal,
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Robert Scott Thompson, Pete Stollery …
Predaval je na akademijah za glasbo v
Ljubljani, Berlinu (UDK, Nemčija), Baslu
(Švica), Luganu (Koservatorij italijanske
Švice), na Univerzi v Aberdeenu,
v Centru izvrstnosti v Varaždinu, Areni
International v Puli (Hrvaška) …
Diskografija: Dialogue de l'ombre double
(2007, Cantus d.o.o., Zagreb HDS), Molly
Brallaghan, Quintet Artvento and friends
(2008, Whoopee Records, Nemčija), Vivid
Air (2010, Aucourant Records, ZDA),
Alojz Ajdič: Skladbe za klarinet (2010, KD
ADRIARS, SI).
Tadej Kenig je prvi klarinetist orkestra
SNG Opera in balet Ljubljana, docent
na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter
gostujoči profesor Univerze v Novem
Sadu.

Matej Šarc
Matej Šarc, rojen 1965 v Ljubljani,
je študij oboe začel pri Božu Rogelji na
Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa se
je izpopolnjeval pri Heinzu Holligerju na
Visoki šoli za glasbo v Freiburgu, Nemčija.
Bil je prvi oboist Simfoničnega
orkestra RTV Slovenija in Freiburškega
filharmoničnega orkestra. Kot solist in
komorni glasbenik koncertira po Evropi,
Avstraliji, Kitajski, Mongoliji, Japonski
in obeh Amerikah. Za vrsto evropskih
radijskih postaj je posnel številna komorna
in solistična dela za oboo. Njegovi posnetki
so izšli pri slovenskih in svetovnih
založbah.
Od leta 1994 je član Orkestra Slovenske
filharmonije in pihalnega kvinteta Slowind,
s katerim je med drugim prejel nagrado
Prešernovega sklada. Oboo poučuje
na Akademiji za glasbo v Ljubljani,
Konservatoriju za glasbo in balet v
Ljubljani ter na mojstrskih tečajih doma
in na tujem.
Že vrsto let se v Ljubljani posveča
organizaciji in izvedbi komornega
koncertnega cikla Festival Slowind, na
katerem s člani istoimenskega pihalnega
kvinteta muzicira z vrhunskimi umetniki,
kot so Alexander Lonquich, Christiane
Iven, Heinz Holliger, Arvid Engegård,
Robert Aitken, Ursula Oppens, Matthias
Pintscher, Naoko Jošino in drugi.

V njegovi umetniški dejavnosti zavzema
posebno mesto sodobna glasba. Premierno
je izvedel ogromno število novitet
slovenskih in tujih skladateljev, v zadnjih
letih pa se vse bolj intenzivno posveča tudi
baročni glasbi in njeni vlogi v današnjem
času.

Aleš Kacjan
Rojen je 1958 v Ljubljani, kjer je z
odliko diplomiral na Akademiji za glasbo
v razredu prof. Borisa Čampe. V času
študija je prejel študentsko Prešernovo
nagrado. Po šolanju v Ljubljani se je
izpopolnjeval v Londonu pri prof. Michie
Bennett in v Salzburgu pri prof. Ireni
Grafenauer. Leta 1986 je zmagal na
tekmovanju jugoslovanskih glasbenih
umetnikov v Zagrebu. Od leta 1985 je prvi
flavtist Orkestra Slovenske filharmonije.
Poleg igranja v orkestru je veliko nastopal
kot solist in kot član različnih komornih
skupin. Je ustanovni član pihalnega
kvinteta Slowind, s katerim nastopa po
Evropi, ZDA, Mehiki, Mongoliji ter na
Japonskem. Za svoje delovanje je Slowind
prejel Župančičevo nagrado mesta
Ljubljane, nagrado Prešernovega sklada
in Bettetovo nagrado.
Njegovo delovanje na diskografskem
področju pokriva zelo širok spekter, tako
v solistični kot v komorni igri: od glasbe
20. stoletja različnih žanrov (s pianistom
Bojanom Goriškom je posnel plošče z
deli Prokofjeva, Joliveta, Dutilleuxa in
Messiaena, s kitaristom Jerkom Novakom
pa opus Astorja Piazzolle) prek vrhuncev
klasicizma (Mozartovih koncertov za
flavto) do baročne literature (dela C.
Ph. E. Bacha in J. J. Quantza). Posebej
velja omeniti njegov zadnji posnetek,
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antologijski pregled solističnih skladb
za flavto iz 20. stoletja, in sodelovanje
pri izdajah portretnih plošč slovenskih
skladateljev – Primoža Ramovša, Pavla
Mihelčiča in Petra Kopača. Pomemben je
tudi njegov prispevek k bogati snemalni
dejavnosti kvinteta Slowind (osem
zgoščenk in DVD-plošč), sodeloval pa je
tudi pri legendarnih projektih Zlata ladja
in Maček Muri.
Med imeni, s katerimi je imel čast
sodelovati kot solist ali član različnih
orkestrov in komornih skupin, omenimo
Carlosa Kleiberja, Lorina Maazela,
Ricarda Muttija, Heinza Holligerja,
Aleksandra Rudina, Jacka Kaspczyka,
Vinka Globokarja, Aleksandra Madžarja,
Arvida Engegårda, Rudolfa Baršaja in
Roberta Aitkena.

Slovenski tolkalni projekt
Skupina Slovenski tolkalni projekt
(krajše SToP) deluje od leta 1999.
Tolkalce je združila želja po komornem
muziciranju, izvajanju kakovostnih
skladb ter raziskovanju novih zvokov
tolkal. Tako na zanimivih, predvsem pa
ritmičnih koncertih predstavljajo celo
paleto klasičnih, etnoloških in drugih
tolkal (kar lahko pomeni tudi kuhalnice,
posode, igrače, avtomobilske zavore, cevi,
žoge, žeblje, kladiva, sode, piščalke, raglje
…). Svoje glasbeno in družbeno poslanstvo
izpolnjujejo na številnih koncertih za
mlade, organizirajo seminarje, poletne
šole in festivale ter aktivno vzpodbujajo
slovenske skladatelje k pisanju glasbe za
tolkala.
Do zdaj so se predstavili na številnih
samostojnih koncertih v Sloveniji in na
tujem. Za sabo imajo gostovanja v Španiji,
Italiji, Avstriji, na Češkem, Hrvaškem,
Črni Gori, Litvi in v Južni Koreji.
V zadnjem obdobju se skupina
povezuje z drugimi glasbenimi in
nasploh umetniškimi zvrstmi; petjem
(Kantata po sv. Elizabeti), plesom (plesna
predstava SRH ) ... S tem pridobiva na
prepoznavnosti tudi na drugih umetniških
poljih in se (zavestno) distancira od izvedb
samo klasičnega tolkalnega programa.
V razmeroma kratkem, a plodnem
obdobju je skupina sodelovala s priznanimi

tolkalci in skladatelji, kot so Bernhard Wulff,
Igor Lešnik, Nebojša Jovan Živković, Ney
Gabriel Rosauro, Manfred Menke, Chou
Weng Chung in drugi.
Odprtost glasbenim vplivom in novim
idejam vodi akademske tolkalce, zbrane v
skupini SToP, v zanimive projekte. Njihova
sposobnost in želja po izvajanju strogo
klasične glasbe, lastnih skladb, pa tudi
sodobne elektro-akustične tolkalne glasbe,
potrjujeta edinstvenost skupine v Sloveniji
in tujini. Skupina je za svoje delo v letu 2013
prejela Župančičevo nagrado, naslednje leto,
leta 2014 pa še nagrado Prešernovega sklada.
Člani skupine so: Barbara Kresnik, Marina
Golja, Matevž Bajde, Damir Korošec, Franci
Krevh, Tomaž Lojen, Davor Plamberger
in Dejan Tamše.
Tolkalci igrajo na gonge in činele znamke
Dream ter uporabljajo udarjalke Innovative
Percussion.

Ensemble Tema

Delphine Roche – flavta
Evgeni Orkin – klarinet
Alwyn Tomas Westbrooke – violina
Alfonso Noriega Fernandez – viola
Marie Schmit – violončelo
Olga Želtikova – klavir
Mindaugas Piečaitis – dirigent

Ensemble Tema je v nemškem mestu
Karlsruhe leta 2010 ustanovila skupina
glasbenikov iz vsega sveta, ki so imeli skupno
željo po izvajanju in promociji sodobne
glasbe. Od njegove ustanovitve je ansambel
redni gost na radiu ARD (ARD Radio Play
Festival) in na Festivalu nemega filma v
Karlsruheju, predstavlja pa tudi vogelni kamen
novoustanovljenega festivala ZeitGenuss v istem
mestu.
Ansambel je sodeloval s priznanimi skladatelji,
med katerimi izstopajo Alessandro Solbiati,
Pascal Dusapin, Helmut Lachenmann, Olga
Neuwirth, Rebecca Saunders in Peter Ruzicka.
Posebna skrb za podpiranje mladih, komaj
uveljavljajočih se komponistov je botrovala
izvedbam novih del skladateljev in skladateljic,
kot so Luis Codera-Puzo, Eunsun Lee, Heera
Kim, Caterina di Cecca in Birke Bertelsmeier.
Njihovo koncertno dejavnost dopolnjujejo
nastopi izven okvirjev konvencionalnih
koncertnih situacij; zato se posvečajo tudi
glasbenemu gledališču, improvizaciji z živo
elektroniko, spremljavi nemega filma in
literarnih branj ...
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Drumartica

Simon Klavžar
Jože Bogolin

Drumartica je ena najprepoznavnejših
evropskih tolkalnih zasedb v zadnjem času.
Po uspehih na prestižnih tekmovanjih v
Luksemburgu (IPCL) in Bolgariji (Pendim)
je duo koncertiral v ZDA, Rusiji in širom
po Evropi v pomembnih dvoranah, kot
so Carnegie Hall v New Yorku, Berlinska
filharmonija, Avditorij Tenerife in
Gledališče Ermitaž v Sankt Peterburgu.
Simon Klavžar in Jože Bogolin sta se
izpopolnjevala na Visoki šoli za glasbo
v Münchnu pod mentorstvom
prof. dr. Petra Sadla ter pod mentorstvom
članov skupine Ensemble Modern v
Frankfurtu. Že med študijem v Sloveniji
sta izstopala s svojimi samostojnimi recitali
in solističnimi koncerti s slovenskimi
orkestri – Orkester Slovenske filharmonije,
SNG Opera in balet, Orkester Akademije
za glasbo. Duo je nastopal v ZDA, Rusiji,
Španiji, Luksemburgu, Italiji, Nemčiji,
Avstriji, Švici, Srbiji, Bosni in Hercegovini,
na Nizozemskem ter v številnih krajih po
Sloveniji.
Člana Drumartice sta prejemnika
prestižne Univerzitetne Prešernove nagrade
in Prešernove nagrade Akademije za glasbo.
Leta 2009 sta premagala vso konkurenco
in prejela nagrado občinstva na tekmovanju
za tolkala v Luksemburgu (IPCL), istega
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leta pa tudi prvo nagrado na tekmovanju
za tolkala Pendim v bolgarskem Plovdivu.
Leta 2011 je duo osvojil 3. nagrado na
tekmovanju komornih skupin SalieriZinetti v Veroni ter nagrado občinstva na
tekmovanju za komorno glasbo Almere na
Nizozemskem, leta 2012 pa še prvo nagrado
na tekmovanju v Veroni. Leta 2011 sta
sodelovala na koncertu v Carnegie Hallu v
New Yorku v organizaciji festivala Musical
Olympus ter prejela nagrado občinstva,
marca 2012 pa osvojila še prvo nagrado na
tekmovanju Kulturkreis Gasteig v Münchnu.
Člana dua sta zelo dejavna na področju
izobraževanja mladih glasbenikov v okviru
seminarjev in delavnic. Pomemben del
njune dejavnosti predstavlja naročanje in
izvajanje novih del, redno pa koncertirata
tudi z različnimi ansambli in orkestri.
Drumartica je zastopnik za tolkala
Adams iz Nizozemske in palice Innovative
Percussion iz ZDA.

Foto: Alain Kissling

Ensemble Contrechamps

Emilie Brisedou – flavta
Laurent Bruttin – klarinet
Aleš Klančar – trobenta
Jean-Marc Daviet – pozavna
Maximilien Dazas – tolkala
Gilles Grimaître – klavir
Maximilian Haft – violina
Tomoko Akasaka – viola
Olivier Marron – violončelo
Noëlle Reymond – kontrabas
Michael Wendeberg – dirigent

Leta 1980 ustanovljeni Ensemble
Contrechamps si je že od vsega začetka
zadal nalogo, da izvaja glasbo 20. in 21.
stoletja ter spodbuja nastanek novih del.
V svoji koncertni seriji v Ženevi izvaja tako
komorne kot dirigirane koncerte, poleg
tega pa organizira še številne projekte in
dogodke za različne starostne skupine.
Umetniški vodja ansambla je od leta
2013 Brice Pauset, glasbeni vodja pa od
2011. Michael Wendeberg. Intenzivno
skupno delo še posebej povezuje ansambel
s številnimi komponisti. Med njimi so:
George Benjamin, Pierre Boulez, Unsuk
Chin, Hugues Dufourt, Beat Furrer, Brian
Ferneyhough, Stefano Gervasoni, Jonathan
Harvey, Heinz Holliger, Michael Jarrell,
György Kurtág, Helmut Lachenmann,
Tristan Murail, Mathias Pintscher,
Rebecca Saunders. Od dirigentov je

potrebno omeniti naslednja imena: Stefan
Asbury, Jean Deroyer, Jurjen Hempel,
Peter Hirsch, Clement Power, Pascal
Rophé, Peter Rundel, med solisti pa
izstopajo Pierre-Laurent Aimard, Teodoro
Anzelotti, Isabelle Faust, Nicolas Hodges,
Salome Kammer, Donatienne MichelDansac, Christoph Prégardien, Yeree Suh,
Kai Wessel.
Ansambel se redno udeležuje
najpomembnejših festivalov sodobne
glasbe (Musica v Strasbourgu, Jesenski
festival v Parizu, Dnevi sodobne glasbe
v Bludenzu (Avstrija), Voix nouvelles
v Royaumontu, Ars Musica v Bruslju,
Musicadhoy v Madridu, Dnevi nove
komorne glasbe v mestu Witten (Nemčija),
Salzburški festival, Wien Modern,
Märzmusik v Berlinu, Dnevi nove glasbe
v Zürichu, Festival v Luzernu. Redno
sodeluje tudi s Centrom za elektroakustiko
Visoke šole za glasbo v Ženevi, s številnimi
teatri ter konservatoriji za glasbo, ples in
gledališče.
Ansambel finančno podpirata mesto
in kanton Ženeva.
www.contrechamps.ch

99

Foto: Alain Kissling

Michael Wendeberg
Dirigent in pianist Michael Wendeberg
je bil rojen 1974. v Ebingenu. Klavir je
študiral pri Markusu Stangu, Berndu
Glemserju in Benedettu Lupu, dirigiranje
pa pri Toshiyukiju Kamioki v Saarbrücknu.
Je nagrajenec več nacionalnih in
mednarodnih tekmovanj; kot solist
nastopa na pomembnih festivalih in
koncertnih prizoriščih s pomembnimi
nemškimi simfoničnimi orkestri, na
komornem področju pa sodeluje med
drugimi s Patricijo Kopačinskajo, Carolin
Widmann in Nicolasom Hodgesom.
Med letoma 2000–05 je deloval kot
pianist Ansambla Intercontemporain,
kjer je iztenzivno delal s Pierrom
Boulezom, Györgyjem Kurtagom in
Györgyjem Ligetijem.
Že med študijem pri Toshiyukiju
Kamioki je bil asistent v Wuppertalski
operi, med letoma 2005 in 2014 pa je
delal tudi v Mannheimu in Berlinu, kjer je
asistiral dirigentoma Danielu Barenboimu
in siru Simonu Rattlu. Kot dirigent je
sodeloval z orkestri in ansambli, kot so
Staatskapelle Berlin, Musikfabrik iz Kölna,
Klangforum Wien, Remix Ensemble
Porto, Neuen Vokalsolisten iz Stuttgarta,
komorni ansambel Neue Musik Berlin,
ansambel Ascolta iz Stuttgarta, komorni
zbor Apollini et Musis, Collegium
Novum iz Züricha, Orkester Slovenske
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filharmonije (V. Globokar: Angel
zgodovine za dva orkestra) in nastopil na
številnih prestižnih koncertnih prizoriščih
(Münchenski bienale, Musicadhoy Madrid,
Wien Modern, Eclat Festival Stuttgart,
Klangspuren Schwaz, Beneški bienale in
Festival v Lucernu).
Michael Wendeberg pri svojem
dirigentskem delu pogosto povezuje
klasični repertoar od Bacha do Schönberga
z novim in najnovejšim, še posebej rad pa
ta obdobja neposredno konfrontira.

Slowind

Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot
Pihalni kvintet Slowind je bil ustanovljen
pred enaindvajsetimi leti. V tem času se
je ansambel, ki izvaja praktično vsa dela
standardnega repertoarja za ta sestav,
profiliral še v brezkompromisnega in v
slovenskem prostoru najaktivnejšega izvajalca
sodobnih del, od klasikov avantgarde
do najmlajših, še neuveljavljenih, a zelo
obetavnih avtorjev našega časa. Slowind z
naročili stalno spodbuja mlade slovenske
skladatelje ter se rad odziva vabilom za
izvedbe novitet na mnogih evropskih
odrih. Obenem že vrsto let tesno sodeluje
z etabliranimi svetovnimi skladatelji, kot
so Vinko Globokar, Robert Aitken, Heinz
Holliger, Jürg Wyttenbach, Tošio Hosokava,
Uroš Rojko, Martin Smolka, Volker Staub,
Ivo Nilsson, Gérard Buquet, Niels Rosing
Schow in drugi, ki mu posvečajo svoja
dela in ga vključujejo v svoje projekte.
Slowind tako redno gostuje na nekaterih
najpomembnejših prizoriščih sodobne
glasbe: Ars Musica Bruselj, Biennale Bern,
Klangspuren Innsbruck, New Music Concerts
Series Toronto, Contempuls Praga, Théâtre
Dunois Pariz, Beneški bienale, Zagrebški
glasbeni bienale in Mednarodni glasbeni
festival Takefu ( Japonska). Samo lani, v

jubilejnem letu ansamblovega obstoja, je
Slowind nastopil na treh koncertih v Parizu,
sedmih v Združenih državah Amerike in
treh na Danskem. Letos je kvintet poleg
koncertov po Sloveniji gostoval še v Firencah
na festivalu music@villaromana in Synergien
San Polo, na Beneškem bienalu, v Berlinu
in na Japonskem (Takefu, Hirošima, Tokio),
čaka pa ga še gostovanje v Ženevi.
Na domačem prizorišču je ansambel
v zadnjih letih še okrepil svojo dejavnost
na področju slovenske glasbe in v
pomladanskem času pričel prirejati krajši
glasbeni festival z naslovom Slowindova
pomlad, jesen pa ostaja namenjena Festivalu
Slowind.
Letošnji je že sedemnajsti po vrsti. Če se je
cikel v prvem obdobju plemenitil predvsem
s prispevki uglednih umetnikov, s katerimi
je ansambel muziciral – Heinz Holliger,
Robert Aitken, Alexander Lonquich, Arvid
Engegård, Aleksandar Madžar, Mate
Bekavac, Steven Davislim, Christiane Iven,
Matthias Pintscher, Matthias Würsch,
Naoko Jošino, Majumi Mijata in drugi –
se je skozi leta razvil v pravo gibanje.
Promoviranju sodobne svetovne komorne
literature in celovitim predstavitvam
nekaterih pri nas manj znanih velikanov
glasbe 20. stoletja (Edgard Varèse, Elliott
Carter, Vinko Globokar, Toru Takemicu) se
pridružuje vse večje število tujih ansamblov
za sodobno glasbo, člani slovenskih
simfoničnih orkestrov ter uveljavljene
komorne skupine in pevski zbori.
Festivalski spored redno snema in prenaša
Radio Slovenija, posnetke koncertov pa
predvajajo tudi tuje radijske postaje – BBC 3,
Nizozemski radio in druge.
Za dosedanje delovanje je Slowind leta
1999 prejel Župančičevo nagrado, nagrado
Prešernovega sklada leta 2003 ter Betettovo
nagrado leta 2013.
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Organizator:
Glasbeno društvo Slowind

Soorganizator:
Slovenska filharmonija

Organizator Mednarodne delavnice Studio 31:
Univerza v Ljubljani – Akademija za glasbo v Ljubljani

Organizatorji Mednarodne glasbene delavnice
Staro in mlado v vrtincu časa: Larisa Vrhunc
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete

Univerza v Ljubljani

Slovensko muzikološko društvo

S prijazno podporo fundacije
Ernst von Siemens Musikstiftung.
S prijazno podporo fundacije
Art Mentor Foundation Lucerne.
S podporo fundacije
Pro Helvetia.
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17. Festival Slowind 2015 so omogočili:
Ernst von Siemens Musikstiftung
Art Mentor Foundation Lucerne
Pro Helvetia
Inotherm
Ensemble Contrechamps
Akademija umetnosti v Berlinu
Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani
Društvo slovenskih skladateljev – partner
pri naročanju notnih materialov.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
Slowind se zahvaljuje Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v
Velenju, ker je prijazno posodila čembalo za koncert Claviers.
Silič in sinova
Boštjan Pavletič
Collegium Graphicum
Andi

Ansambel Contrechamps finančno podpirata Mesto Ženeva in Kanton Ženeva.

Ansambel Tema nastopa na Festivalu Slowind v sodelovanju
s Festivalom sodobne glasbe „ZeitGenuss” 2015, Karlsruhe (Nemčija).
Medijski partnerji:
RTV Slovenija – Program Ars
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Televizija Slovenija

Radio Študent

Program Glasbenega društva Slowind programsko sofinancirata
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Koncertno dejavnost Slovenskega tolkalnega projekta v letu 2015
finančno podpira Mestna občina Ljubljana.

Prevodi v slovenščino:
Nataša Helena Tomac
Metod Tomac
Matej Šarc
Avtor besedil o skladbah:
Matej Šarc (če ni navedeno drugače)
Jezikovni pregled:
Nataša Helena Tomac
Mateja Kralj
Oblikovanje:
Boštjan Pavletič
Tisk:
Collegium Graphicum
Fotografi:
Sebastian Bolesch
Dejan Bulut
Domen GrÖgl
Domen Hrovatin
Luka Kaše
Alain Kissling
Roland Magunta
Klaus Meyer
Vinzenz Niedermann
Hans Christian Schink
Jo Schwarz
Jože Suhadolnik
Odgovorni urednik:
Matej Šarc
Ljubljana, oktober 2015
Copyright: Slowind
naklada 1500 izvodov

www.slowind.eu
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