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Pred dvajsetimi leti je zaživel Festival Slowind. Najbrž takrat ni 
nihče pričakoval, da bo presegel meje slovenskega poustvarjanja in se 
ponosno primerjal s festivali sodobne glasbe po celem svetu. Tehtni 
programi, vsakič presenetljivi in prepričljivi ter nikoli postavljeni v varne 
okvire ustaljenih repertoarnih smernic, so bili iz leta v leto pomemben 
svetilnik za vse, ki so festival spoznali. Skladatelji in poustvarjalci iz 
celega sveta so prihajali v Ljubljano na skupno muziciranje s slovenskimi 
glasbeniki, prenekateri tudi večkrat. Pihalni kvintet Slowind je že od 
začetka skrbel za novo slovensko glasbo in vsa leta vztrajno naročal nove 
skladbe. 

Še kot študentko so me leta 2007 prvič povabili k sodelovanju na 
devetem festivalu in od takrat naprej so eden največjih podpornikov  
in glasnikov moje glasbe, jaz pa njihova največja oboževalka. V času,  
ko se veliko govori o položaju žensk in istih možnostih za uspeh, se 
lahko Festival Slowind ponosno pohvali, da je bil od začetka glasen 
podpornik skladateljic in veliko nas je, ki smo se v njihovih programih 
pojavljale enakovredno ob moških kolegih. 

V čast mi je, da sem lahko umetniško postavila letošnji jubilejni  
Festival Slowind, ki naj bo darilo obiskovalcem in podpornikom, 
predvsem pa pihalnemu kvintetu Slowind, ki si za svoj veliki jubilej 
zasluži slavje, ki bo trajalo tri tedne. Program dvajsetega festivala ima  
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dve smernici; prva – sodelovanje in izmenjava – je bila rdeča nit tudi 
pri ostalih Festivalih Slowind. V veliko veselje mi je, da nas bo obiskal 
godalni kvartet JACK iz New Yorka, s katerimi bo zaigral tudi akordeonist 
Klemen Leben. Teden kasneje bomo na dveh koncertih slišali dunajski 
ansambel za sodobno glasbo Klangforum Wien, ki bo skupaj s pihalnim 
kvintetom Slowind predstavil dve novi skladbi za združena ansambla 
Vinka Globokarja in moje malenkosti. Festival bo otvoril Slowind  
s prijatelji, kot se to tudi spodobi, pozno zvečer pa bomo poslušali krajši 
koncert renesančne glasbe v sodobni preobleki. 

Druga smernica programa je poudarek na skladbah, pri katerih so 
skladateljice in skladatelji šli čez mejo pričakovanj na sosednja polja 
in s tem še intenzivneje pobarvali svojo govorico. Ta programski šopek 
pisanih rož je namenjen kvintetu Slowind in vsem oboževalcem njihovega 
festivala. Besede, s katerimi je svojo novo skladbo pospremil Vinko 
Globokar, veljajo tudi za letošnji Festival Slowind: „Šopek je vesel, pisan  
in naj vam prinese polno presenečenj.”

Zaključek 20. Festivala Slowind, 20. novembra ob 20.00, je namenjen 
najpomembnejšim, petim glasbenikom, ki so nas dvajset let razvajali 
s tehtnim programom in skrbeli, da smo ostali odprti, razmišljujoči, 
refleksivni, in nas hkrati vedno znova prepričali, da se lahko slovenski 
ustvarjalci in poustvarjalci brez skrbi primerjamo s ‹svetom›. Kvintet 
Slowind bo ob novi skladbi Mateja Bonina z nami delil izbor najboljših 
skladb, napisanih zanje. 

Ob dvajsetletnici bomo nazdravili Alešu, Mateju, Juriju, Metodu  
in Paolu za dosežke, ki jih ne bo mogoče preseči. 

Naj se slavje začne!

Nina Šenk
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Liza Lim (roj . 1966)
Axis Mundi (2012–2014)
za fagot

Paolo Calligaris – fagot

Brian Ferneyhough (roj . 1934)
Coloratura (1966)
za oboo in klavir

Matej Šarc – oboa
Miha Haas – klavir

Bernd Alois Zimmermann (1918–1970)
tempus loquendi (1963)
za flavto

Aleš Kacjan – flavta

Chaya Czernowin (roj . 1957)
Sahaf (2008)
za saksofon, klavir, električno kitaro  
in tolkala

Oskar Laznik – saksofon
Mak Grgić – električna kitara
Simon Klavžar – tolkala
Miha Haas – klavir 

Olga Neuwirth (roj . 1969)
horizontal/vertikal (2007) 
za trobento, pozavno, električno kitaro,  
dva tolkalca in violončelo

Jure Gradišnik – trobenta
Žan Tkalec – pozavna
Mak Grgić – električna kitara
Simon Klavžar – tolkala
Jože Bogolin – tolkala
Milan Hudnik – violončelo

Jera Petriček Hrastnik – dirigentka

odmor

1 . koncert
torek, 6 . november 2018 ob 20 .00, Slovenska filharmonija
Predkoncertni pogovor ob 19.00, gostja pogovora: Nina Šenk

Slowind s prijatelji

Nina Šenk (roj . 1982)
Scratch (2014)
za altovski saksofon in kahon

Oskar Laznik – altovski saksofon
Simon Klavžar – kahon

Unsuk Čin (roj . 1961)
Gougalōn – Prizori iz uličnega gledališča 
(2009, rev. 2011)
za flavto, oboo, klarinet, trobento, pozavno, 
preparirani klavir, dva tolkalca, dve violini, 
violo, dva violončela in kontrabas
I. Prolog – dramatično odstiranje zavese  
(Prologue – Dramatic Opening of the Curtain) 
II. Žalostinka plešaste pevke (Lament of the Bald Singer) 
III. Režoča vedeževalka s krivimi zobmi (The 
Grinning Fortune Teller with the False Teeth) 
IV. Epizoda med steklenicami in pločevinkami 
(Episode between Bottles and Cans) 
V. Circulus vitiosos – ples okrog barak (Circulus 
vitiosos – Dance around the shacks) 
VI. Lov za šarlatanovo kito (The Hunt for the Quack’s Plait) 

Aleš Kacjan – flavta, piccolo flavta, 
 altovska flavta, tolkala, ustna harmonika
Matej Šarc – oboa, angleški rog, tolkala, 
 ustna harmonika
Jurij Jenko – klarinet, Es klarinet, 
 basovski klarinet, tolkala, ustna harmonika
Jure Gradišnik – trobenta, tolkala
Žan Tkalec – pozavna, tolkala
Miha Haas – klavir
Beáta Ilona Barcza – klavir
Simon Klavžar – tolkala
Jože Bogolin – tolkala
Miran Kolbl – violina
Mojca Menoni – violina
Jasumiči Iwaki – viola
Milan Hudnik – violončelo
Izak Hudnik – violončelo
Grega Rus – kontrabas, krotale

Jera Petriček Hrastnik – dirigentka
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Liza Lim (roj . 1966)
Axis Mundi (2012–2014)
za fagot

Skladba obravnava fagot v akustičnem 
ter simbolnem smislu. Skladateljica in 
prvi izvajalec, Alban Wesly, član ansambla 
musikFabrik, sta raziskovala fagot in prišla 
do načina organizacije njegovih zvokov, 
ki izhaja iz pogleda v notranjost glasbila. 
Fagot sta poskušala razumeti kot zračno 
komoro, luknjice pa kot odzračevalne 
točke, ki povzročajo vibracije v glasbilu. 
Z majhnimi spreminjanji teh vibracij na 
točno določenih mestih cevi sta izpeljala 
neobičajne in neenakomerne mikrotonalne 
lestvice z različnimi zvočnimi pojavi. 
Te lestvice vsebujejo značilne zvene in 
multifone tone – od disonantnih, zrnatih 
do bolj konsonantnih –. Zaradi pozorne 
obravnave glasbila sta glasbenika dosegla, 
da se nekateri uporabljeni zvoki oglašajo  
s točno določenih mest glasbila, na primer 
iz odmevnika na vrhu, ali pa zvenijo v 
določenem delu cevi. Na teh zvočnih 
vozliščih se nahaja ključno gradivo skladbe.

Ideja o potovanju glasbenikovega izdiha 
po skritih poteh mimo in skozi ta vozlišča 
je povezana s simbolnim pogledom na 
fagot, ki ga skladateljica imenuje ‘pojoče 
drevo’. Drevesa v različnih starih kulturah 
povezujejo z idejo o axis mundi, središču 
sveta, točki, kjer se zemlja stika z nebesi – 
kozmično drevo Igdrasil (Yggdrasil)  
v nordijski mitologiji s koreninami, deblom 
in vejami povezuje različna področja 
obstoja, v nekaterih sibirskih kulturah 
drevo predstavlja povezavo med svetovi, 
drevo pa v obliki obredne palice v različnih 
šamanskih običajih omogoča prehod v 
neobičajna stanja zavesti.

Brian Ferneyhough (roj . 1934)
Coloratura (1966)
za oboo in klavir

Kratko delo za oboo in klavir, napisano 
v Coventryju leta 1966 in prvič izvedeno 
leta 1972 z Heinzom Holligerjem in 
Klaro Körmendi, ima izhodišče v zelo 
različni naravi izbranih glasbil. Vsakemu 
je dodeljeno posebno idiomatsko gradivo 
(oboa je bogato okrašena in nemirna, 
klavir miren in trmast); obstaja pa tudi 
manjša skupna zaloga gest, zaradi katerih 
razlike v pristopih h glasbiloma postanejo 
manj stroge in postanejo mogoče tudi 
začasna zavezništva dveh glasbil. Izbran 
pristop je omogočil predvsem dobro 
mero neodvisnosti, medtem pa občasno 
vodil obe poti k nekaterim ključnim 
trenutkom strukturnega ujemanja. 
Nastalo obliko lahko vidimo na dva 
načina: kot centrifugalno divergenco dveh 
nepomirljivih osebnosti ali kot težavno 
iskanje začasnega skupnega dogovora.

Brian Ferneyhough

Bernd Alois Zimmermann (1918–1970)
tempus loquendi (1963)
za flavto

Naslov prihaja iz Vulgate, latinskega 
prevoda Stare zaveze, iz dela knjige 
Ecclesiastes, ki govori o tem, da je za vsako 
stvar pod nebom namenjeno obdobje, čas 
– čas rojevanja in čas umiranja, čas sajenja 
in čas ruvanja nasada –. Tempus tacendi  
et tempus loquendi pomeni čas molčanja in 
čas govorjenja. 

Tempus loquendi je virtuozno, 
‘gostobesedno‘ delo za solistično flavto 
skupaj z altovsko in basovsko različico 

glasbila. Gosta je tudi organizacija skladbe 
v trinajstih odsekih, ki pa jo Zimmermann 
nekoliko odpre izvajalčevim odločitvam. 
Prvi, četrti, sedmi in enajsti odsek flavtist 
igra običajno, ostali pa prinašajo glasbeni 
material, ki ga lahko igra v kateremkoli 
zaporedju – material lahko tudi ponavlja,  
a mora v tem primeru v nekaterih primerih 
odigrati v rakovem postopu, vzvratno.

Chaya Czernowin (roj . 1957)
Sahaf (2008)
za saksofon, klavir, električno kitaro in 
tolkala

Shifting Gravity/Premikanje teže je 
cikel treh skladb za godalni kvartet, ki 
jih ločujeta dve skladbi z neznačilnimi 
zasedbami in ena od njiju je Sahaf za 
saksofon, klavir, električno kitaro in  
tolkala.

V ciklu se skladateljica zgleduje po 
modelih fizikalnih zakonov, posebnih 
potez, gest. Iz najdrobnejših zvočnih zrn, 
pokov gradi večje premike, z mislijo na 
zgradbo snovi sestavlja tonske oblike in 
glasbene strukture ter dejanja glasbenikov 
oblikuje kot preizkušanje obnašanja 
snovi. V Sahaf je bilo takšno obnašanje 
počasno pomikanje, počasen, a vztrajen 
tok. Dinamična skladba je polna drobnih 
pospeševanj, upočasnjevanj, trkov 
in udarcev. Zgoščevanje in redčenje, 
zviševanje in spuščanje tonov še poudari 
uporaba raglje; zrnatost tonov saksofona in 
distorzirane kitare pa še podkrepi glasbeno 
premikanje, ki z majhnimi premiki in 
velikim zamahom posnema drobna 
valovanja na prostrani vodni površini ali 
počasno nanašanje proda.

Olga Neuwirth (roj . 1969)
horizontal/vertikal (2007)
za trobento, pozavno, električno kitaro,  
dva tolkalca in violončelo

Glasba Olge Neuwirth je globoko 
povezana s filmsko umetnostjo. V mladosti 
je ob kompoziciji študirala tudi filmsko 
teorijo in slikarstvo, z glasbo je opremljala 
klasike nemega filma, sodelovala s 
sodobnimi režiserji, ob tem pa je razvila 
odnos do povezave vidnega in slušnega, 
ki s sinestétičnimi povezavami in 
psihološkimi učinki filmske montaže,  
reza ter prožnih časovnih perspektiv vpliva 
tudi na skladateljičino čisto glasbeno 
ustvarjanje. 

horizontal/vertikal je koncertna različica 
glasbe za eksperimentalni animirani film 
Symphonie diagonale Vikinga Eggelinga 
iz leta 1924, a prevzema naslov drugega, 
danes izgubljenega Eggelingovega filma 
Horizontal-Vertikal-Messe.

Skrbno izbrana zasedba skladateljici 
omogoča posebno barvo in dinamično 
pojavljanje in ugašanje tonov (lokovanje 
violončela in tolkal, naraščanje in upadanje 
moči diha na trobilih ter uporabo pedala  
za glasnost električne kitare).

Nina Šenk (roj . 1982)
Scratch (2014)
za altovski saksofon in kahon

Zdi se, da skladba izrablja dva pomena 
angleškega glagola scratch – poleg 
praskanja je tu še frazem from scratch,  
ki pomeni začeti na novo, od začetka.  
V delu Scratch se je skladateljica 
odpovedala bogatim možnostim različnih 
tolkal in omejila zvočni nabor tolkal 
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in izbrala le perujsko tolkalsko ‘škatlo’ 
ter tolkalcu naročila rabo le nekaj 
pripomočkov in se raje osredotočila na 
direkten, fizičen stik s površino kahona, 
na udarce z rokami, potege z dlanmi, prsti, 
praskanja z nohti ter topot noge. Temu 
je dodala le nekaj dodatnih pripomočkov 
(palice, metlice ...).

Tudi dogajanje je neposredno, virtuozno, 
gre za ritmičen, dvogovor glasbenikov, 
ki se ločujeta in poskušata dominirati 
drug drugega. Živo soočenje dveh 
glasbenikov omogočajo tudi mesta, na 
katerih skladateljica odpre enklave povsem 
svobodnega improviziranja.

Unsuk Čin (roj . 1961)
Gougalōn – Prizori iz uličnega gledališča 
(2009, rev. 2011)
za flavto, oboo, klarinet, trobento, pozavno, 
preparirani klavir, dva tolkalca, dve violini, 
violo, dva violončela in kontrabas

 
Nastanek skladbe je 

sprožil skladateljičin prvi obisk Kitajske, 
kjer je v starejših, revnejših mestnih 
četrtih v proustovskem momentu 
nepričakovano in nenadno podoživela 
svojo mladost. Ozke stanovanjske ulice z 
nagnetenimi trgovinami in tržnicami so 
ji obudile spomin na predmestje Seula v 
šestdesetih letih, na čas pred modernizacijo 
Južne Koreje, ko so redko vrsto razvedrila 
prinašali zaslužka željni zabavljači, 
amaterski igralci, glasbeniki in vedeževalci. 

V šestih stavkih skladbe je Unsuk Čin 
oblikovala barvit, živahen, s čustvi, a 
tudi ironijo napolnjen zvočni odziv na 
mladostno izkušnjo. Ustvarila je namišljeno 
ljudsko glasbo, ki z neenakomernimi in 
vzporednimi ritmičnimi utripanji, gosto 
polifonijo, onomatopoijami in uporabo 

vsakdanjih predmetov kot tolkal vodi 
v pisano kakofonijo. Podobno kot Igor 
Stravinski s Petruško, je Unsuk Čin prek 
glasbenega slikanja napol fantazijskega 
prizora prestopila v intenzivno zvočno 
delo, ki presega postopke tonskega 
slikanja. Prek podob sejma, množice, plesa, 
popačenih podob zabavljačev in njihovih 
burk je prišla do glasbenega rezultata, ki 
je ilustrativen le na prvi prisluh, nakar 
izza podob zazveni delo s kompleksnim 
zvočnim imaginarijem.
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Isabel Mundry (roj . 1963)
Predelave Dufaya (2003/2004)
za flavto, oboo, klarinet, tolkala, klavir, 
violino, violo in violončelo

Aleš Kacjan – flavta 
Matej Šarc – oboa 
Jurij Jenko – klarinet
Simon Klavžar – tolkala 
Miha Haas – klavir 
Miran Kolbl – violina 
Jasumiči Iwaki – viola 
Milan Hudnik – violončelo  

Jera Petriček Hrastnik – dirigentka 

Michael Jarrell (roj . 1958)
Nachlese II (2007)
za violino in violončelo

Miran Kolbl – violina
Milan Hudnik – violončelo

Michael Jarrell
Stille (2006)
za klavir

Miha Haas – klavir

Georgi Dimitrov (roj . 1979)
Sub Rosa (2015)
za kitaro

Mak Grgić – kitara

Potek koncerta:
Georgi Dimitrov:  
Sub Rosa – I. stavek

Dufay/Mundry:  
Pour ce que veoir je ne puis

Dufay/Mundry:  
Se la face ay pale

Dufay/Mundry:  
Helas mon deuil, a se cop sui mort

Michael Jarrell:  
Stille

Dufay/Mundry:  
Mon bien m‘amour

Dufay/Mundry:  
Ce jour de l‘an voudray joye mener

Dufay / Mundry:  
Or pleust a dieu qu‘a son plaisir

Michael Jarrell:  
Nachlese II

Dufay / Mundry:  
Entre les plus plaine danoy

Georgi Dimitrov:  
Sub Rosa – III. stavek

2 . koncert
torek, 6 . november 2018 ob 22 .30, Slovenska filharmonija
Nočni koncert

Guillaume Dufay  
skozi prizmo našega časa
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Isabel Mundry (roj . 1963)
Predelave Dufaya (2003/2004)
za flavto, oboo, klarinet, tolkala, klavir, 
violino, violo in violončelo 

Sodobne ustvarjalne refleksije na 
renesančno glasbo imajo na eni strani 
duhovnozgodovinsko ozadje, omogočil jih 
je konec modernizma in zaton etike iskanja 
novega. Zaradi tega od sedemdesetih let 
dalje spremljamo najrazličnejše načine 
vključevanja starega glasbenega teksta v 
sodobnem kontekstu, citate, kolaže, pastiše 
ter druge tehnike in strategije. Obračanje k 
starim mojstrom, ki po drugi strani presega 
to ozko zgodovinsko obdobje, je del 
osnovne narave glasbene tradicije, zgodbe 
o predajanju glasbe, o skladanju na cantus 
firmus, Bachovem avtorskem prirejanju 
Vivaldija, o variacijah na starejše teme, 
je del nadzgodovinske narave glasbe kot 
kolektivnega dela, ki oporeka tako ozkemu 
sledenju modernističnemu projektu kot 
sodobnemu avtorskemu pravu. 

Tu pridemo do Isabel Mundry in njenih 
Predelav Dufaya. Sprva se zdi, da gre 
še za enega postmodernističnih spajanj 
starega in sodobnega, a poslušanje hitro 
razkrije, da je skladateljica s svojim delom 
vstopila v drugačno zgodovinsko zgodbo, 
zgodbo naravnega odzivanja na znano 
glasbo. Vse se je začelo nekega večera 
s poslušanjem Dufayevih šansonov in 
himen: „Poslušala sem jih znova in znova 
ter pri tem v partituri vsakič sledila drugemu 
partu, jih prepevala ob spremljavi enega za 
drugim. Imela sem občutek, kot da vedno 
pojem eno in isto, a vsakič iz spremenjene 
perspektive, ali kot da me obkroža podoben 
melodični razvoj. Zaradi tega sem se zavedla 
svoje distance.“ Nastala je skladba, v kateri 
izvirne melodične linije in kontrapunkt 

niso le zgodovinska plast kompozicije, 
temveč skladateljičina osnovna material in 
struktura. Ali kot je zapisal Brice Pauset: 
gre za „poslušanje poslušanja“. Predelave 
Dufaya so priredba, ki je ustvarjalna v 
kontrastih in distancah med skladateljema, 
med poslušanjem in zapisom, modalnim in 
atonalnim, med starim in novim, bližnjim 
in daljnim, znanim in tujim.

Michael Jarrell (roj . 1958)
Nachlese II (2007)
za violino in violončelo

Jarrell sodi med skladatelje, ki v svojem 
opusu vodijo cikluse skladb (Assonance, 
Eco) in se v razvejani strukturi svojega 
ustvarjanja v različnih delih srečujejo s 
poprejšnjimi idejami. Ciklus Nachlese se 
z naslovom nanaša na Goethejevo prakso 
nanašanja, komentiranja in poetičnega 
odzivanja na stara besedila. Ideja ciklusa 
je vračanje k skladateljevim lastnim 
zamislim, ki so se mu zdele v določenih 
trenutkih ustvarjanja starejših del zanimive, 
a v tistem primeru neuporabne. Zato jih 
v novem kontekstu ponovno obišče in 
razvije. Cikel je heterogena zbirka skladb, 
ki obsega obsežnejše koncertantne skladbe, 
nekaj komornih del in dva pesemska 
ciklusa, virtuozna skladba Nachlese II 
pa je ena najkrajših in bolj neposrednih 
glasbenih ‘vračanj’ v ciklusu.

Michael Jarrell
Stille (2006)
za klavir

Skladba je del projekta Anne-Lise 
Gastaldi in Valerie Haluk, v katerem 
najuglednejši sodobni skladatelji ustvarjajo 
nova dela za mlade pianiste, tudi tiste 
v prvih letih učenja igranja. Urednici 
sta k projektu pritegnili mojstre, kot 
so Pierre Boulez, Salvatore Sciarrino, 
Georges Aperghis, Peter Eötvös, Ivan 
Fedele, György Kurtág in druge. Stille je 
kratek klavirski nokturno, ki v razmeroma 
enostavni tehniki prinese občutljivo 
nizanje dogodkov v zvočnem prostoru.

Georgi Dimitrov (roj . 1989)
Sub Rosa (2015)
za kitaro

Sub Rosa v latinščini dobesedno pomeni: 
pod vrtnico. Sub Rosa pričara podobo 
nečesa močnega, vznemirjenje, skrito pod 
površjem. Glasba prikliče trk nevidnega z 
mejo, da bi prepoznala, kar je bilo prezrto, 
dramo spreminjanja eteričnega v otipljivo. 
Sub Rosa govori o naraščanju in sprostitvi 
energije, ki je ni več moč zadrževati.

Georgi Dimitrov
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Sabrina Schroeder (roj . 1979)
Slip Trains (2011)
za godalni kvartet

Matthias Pintscher (roj . 1971)
Figura I (1998)
za akordeon in godalni kvartet 

Klemen Leben – akordeon

Elliott Carter (1908–2012)
Godalni kvartet št. 3 (1971)  

odmor

Liza Lim (roj . 1966)
The Weaver‘s Knot (2003)
za godalni kvartet

Iannis Xenakis (1922–2001)
Tetras (1983)
za godalni kvartet

Kvartet JACK
Christopher Otto – violina
Austin Wulliman – violina
John Pickford Richards – viola
Jay Campbell – violončelo

3 . koncert
sreda, 7 . november 2018 ob 20 .00, Slovenska filharmonija

Kvartet JACK & Klemen Leben
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Sabrina Schroeder (roj . 1979)
Slip Trains (2011)
za godalni kvartet

Osrednja gesta kratke skladbe je 
fluidnost, gibko prehajanje med toni, 
stopnjami jakosti in med glasbeniki. 
Dejanje drsljaja, polzenja napoveduje 
že naslov, naseljuje pa celotno partituro. 
Večina tonskega dogajanja se dogaja 
preko glissandov med toni, skladateljica 
ločeno od ostalih parametrov zapiše tudi 
način drsenja loka, s katerim natančno 
oblikuje dinamiko, pojavljanje in izginjanje 
tonov, tekoče pa je tudi podajanje tonov 
med štirimi glasbeniki. Partitura posebej 
opozarja na trenutke predajanja in 
prejemanja tona med glasbenikoma.

Matthias Pintscher (roj . 1971)
Figura I (1998)
za akordeon in godalni kvartet 

Matthias Pintscher goji posebno 
zanimanje za likovno umetnost, ki ga 
pogosto preslika tudi v svoja dela. Proti 
Ozirisu, prvo skladbo, s katero se je pred 
sedmimi leti predstavil slovenskemu 
občinstvu, je ustvaril po delu Josepha 
Beuysa, niz Figur za godalni kvartet in 
akordeon pa je povezan z ustvarjanjem 
Alberta Giacomettija in posebej z 
njegovimi znamenitimi podolgovatimi, 
tankimi bronastimi človeškimi figurami z 
grobo in razbrazdano površino. 

‘Površina’ Pintscherjevih del je povsem 
drugačna. Je skladatelj prefinjenih in 
natančno definiranih tekstur, oblikovalec 
fino odmerjenih gest in drobnih glasbenih 
objektov. Te v Figuri I doseže s tesno 
integracijo godal in akordeona, z iskanjem 

sorodnih čistih zvenov in tihotnih šumov 
in čeprav glasba prinese nekaj izbruhov, 
njena smer vedno znova vodi v razkroj, v 
umikanje k tišini. V tem je Pintscherjev 
izginjajoč zvok soroden Giacomettiju – 
njegove človeške figure so študije človeške 
krhkosti, Sartre je dejal, da so „nekje med 
ničem in bitjem“.

Elliott Carter (1908–2012)
Godalni kvartet št. 3 (1971)  

Pet godalnih kvartetov Elliotta Carterja 
sestavlja enega ključnih ciklusov, ki so 
zaznamovali to zvrst v 20. stoletju, vsaj 
tako, kot Bartókovi, Šostakovičevi ali 
Lachenmannovi. Carter je v njih razvijal 
svoj poseben način pripovedi, ki ne sloni 
na goli tonski igri, marveč na človeškosti, 
življenjskosti, vcepljeni v glasbeno 
strukturo. V Drugem godalnem kvartetu 
(1959) je štiri glasbenike obravnaval 
kot igralce v napeti drami in glasbila 
kot njihove različne značaje. Podobno 
dramaturško izhodišče družbe v malem 
si je izbral tudi pri Četrtem (1986), v 
Tretjem kvartetu pa je zasedbo razdelil na 
dva kontrastna dua, ki s svojimi značaji 
vstopata v dialoge. Duo I sestavljata prva 
violina in violončelo ter igrata v izrazitih 
rubatih, duo II z drugo violino in violo 
pa podaja material v enakomernih ritmih. 
Glasba je razdeljena na deset stavkov z 
izrazitimi značaji in določenim, drugim 
prevladujočim intervalom, štirje so 
namenjeni duu violine in violončela, šest 
pa violini in violi. Stavki se prekinjajo in 
prekrivajo, del vsakega izvedeta glasbenika 
solistično, brez hkratne igre drugega 
dua, kar na koncu ustvari štiriintrideset 
kratkih odsekov in kodo. Tako nastane 

gosta simultanka ritmov, tonskih potez, 
značajev, izraženih ali le impliciranih misli. 
To je Carterjev način pripovedovanja, 
dramatizacije zvoka. Kompleksen 
oblikoven načrt in njegova kompleksna 
skladateljska izpeljava sta le preslikava 
skladateljeve predstave o modernem 
človeku in družbi, ki stremi k iskanju 
nepoenostavljene resnice. 

Liza Lim (roj . 1966)
The Weaver‘s Knot (2003)
za godalni kvartet

Zastavni vozel (weaver’s knot ali 
sheet bend) je tradicionalna, večstoletna 
tehnika izredno močnega in učinkovitega 
povezovanja dveh vrvi. Gre za vozel, ki 
ga drži napetost vrvi in ga je mogoče 
razvezati. Skladba predstavlja godalni 
kvartet kot zasedbo dinamičnih zvočnih 
niti v procesu vezanja in razvezovanja. 
Posamezne linije sledijo različnim potem 
in se združujejo, da bi ustvarile vzorec, 
vozle, v katerih se napetost akumulira, 
vzdržuje ali sprošča.

Liza Lim

Iannis Xenakis (1922–2001)
Tetras (1983)
za godalni kvartet

Lahko bi rekli, da so bila godala od vseh 
(akustičnih) glasbil najbliže Xenakisovemu 
načinu glasbenega razmišljanja in izbire 
materiala. Godala s svojimi imanentnimi 
lastnostmi omogočajo raznoliko 
delo z dvema ključnima elementoma 
skladateljeve glasbe – s kontinuiranim 
glissandom in šumom. Oba elementa 

je Xenakis izkoriščal vse od zgodnjih 
orkestrskih del, v katerih je glissando 
in šum – v tradicionalni estetiki strogo 
omejena efekta godalne igre – razširil 
v samostojna elementa, ki omogočata 
razvoj kompleksnih zvočnih oblik in 
množic. Godala omogočajo tudi relativno 
nezahtevno igro četrttonov, s katerimi je 
Xenakis prav tako poglabljal kompleksnost 
svojega glasbenega materiala.

Tetras je Xenakisova druga skladba 
za godalni kvartet. Prva, ST/4 izhaja iz 
serije skladb, ki jo je po letu 1962 zložil s 
pomočjo računalniških algoritmov, Tetras 
pa je rezultat sodelovanja z odličnimi 
interpreti nove glasbe, ki so leta 1974 
ustanovili Kvartet Arditti. Skladatelj je za 
člane napisal več del in izkušnje z njihovo 
virtuoznostjo povezal v Tetras. Naslov 
se nanaša na štiričlansko zasedbo, a ga je 
Xenakis razumel kot ‘štiri v enem’, ‘meta-
instrument’ in takšna je tudi glasbena 
zasnova skladbe. Štiri glasbenike večji del 
skladbe povezuje obravnava podobnega 
materiala, tonov, glissandov ali šumov, 
enotna, nedeljiva je tudi oblika, ki se odvije 
kot kontinuiran zvočni razvoj. Takšno 
homogenost, mestoma celo homofonijo 
skladatelj razbija z vrtoglavo virtuoznostjo.

Leta 1983 so bili takšni virtuoznosti 
kos le člani Kvarteta Arditti, pozneje ga je 
koncertno izvajal, a nikoli posnel Kvartet 
Kronos. V zadnjem desetletju so Xenakisov 
kvartetni opus – ta poleg omenjenih 
vsebuje še dve skladbi iz devetdesetih 
let, Tetora in Ergma – interpretacijsko 
prenovili prav člani Kvarteta JACK.



23

Beat Furrer (roj . 1954)
intorno al bianco (2016)
za klarinet, dve violini, violo in violončelo

Rebecca Saunders (roj . 1967)
fury II (2009)
za kontrabas solo, klarinet (basovski 
klarinet), violončelo, klavir, tolkala in 
akordeon

Aleksander Gabryś – kontrabas

odmor

Nina Šenk (roj . 1982)
In the Absence (2013)
za sopran, flavto, oboo, klarinet (basovski 
klarinet), fagot, rog, trobento, pozavno, dva 
tolkalca, dve violini, violo, violončelo in 
kontrabas 

Katrien Baerts – sopran

Beat Furrer
still (1998)
za flavto, oboo, basovski klarinet, saksofon, 
trobento, pozavno, dva tolkalca, klavir, dve 
violini, violo, violončelo in kontrabas

4 . koncert
torek, 13 . november 2018 ob 20 .00, Slovenska filharmonija

Klangforum Wien

Klangforum Wien
Vera Fischer – flavta
Markus Deuter – oboa
Bernhard Zachhuber – klarinet 

(intorno al bianco, still)
Olivier Vivarès – klarinet 

(In the Absence, fury II)
Lorelei Dowling – fagot
Gerald Preinfalk – saksofon
Christoph Walder – rog
Anders Nyqvist – trobenta
Andreas Eberle – pozavna
Krassimir Sterev – akordeon
Björn Wilker – tolkala
Alex Lipowski – tolkala
Joonas Ahonen – klavir
Gunde Jach-Micko – violina
Annette Bik – violina
Dimitrios Polisoidis – viola
Benedikt Leitner – violončelo
Aleksander Gabryś – kontrabas

Beat Furrer – dirigent
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Beat Furrer (roj . 1954)
intorno al bianco (2016)
za klarinet, dve violini, violo in violončelo

Do skrajnosti raztegnjen čas – kot 
po odskoku –, harmonske postavitve 
v počasnih premikih. Različni modeli 
gibanja, vibrato, obdelave, enakomerna in 
neenakomerna utripanja nenehno rastejo 
iz interferenc počasnih tonov v postopnem 
glissandu. Klarinet, popolnoma vgrajen v 
zvok godal, se v accelerandu postopoma 
osvobodi in zazveni v kontrastu z 
godalnim kvartetom. Kontinuiteta procesa 
preobrazbe se zlomi. Iz časovnega stiskanja 
in ločitve zvokov zraste vrsta prepletenih 
jezikovnih gest. Zvoki se razgradijo na 
posamezne dele.

Beat Furrer

Rebecca Saunders (roj . 1967)
fury II (2009)
za kontrabas solo, klarinet (basovski 
klarinet), violončelo, klavir, tolkala in 
akordeon

Glasba Rebecce Saunders v 21. stoletju 
soustvarja novo senzibilnost, ki se od 
tonskih oblik preusmerja k zvočni esenci 
glasbil, od konstrukcije glasbe k njeni 
izkušnji, a pri tem ne žrtvuje zvočnega 
polja, ki ga je razgrnilo 20. stoletje. Vedno 
izhaja iz tišine, ki jo naselijo oblike z 
zvočne palete glasbil, ki pa si jo prizadeva 
čim bolj zmanjšati in zgostiti na najbolj 
bistveno. Tišina je površina dogajanja, 
izhodišče in zaključek njene glasbe tudi ko 
razvija agresiven zvočni material. Takšno 
delo je tudi furija II za solističen kontrabas 
in komorno zasedbo.

Furije so v antični mitologiji boginje 
maščevanja, sestre vladarja podzemlja 
Hada, ki se z zastrašujočo pojavo dvigajo 
nad zemljino površje in kaznujejo 
nekaznovane zločine. fury II prinaša 
primerno temačno barvo zasedbe in 
poudarjene nizke, zamolkle, zrnate tone. 
Velik del virtuoznosti skladbe je ravno v 
nenehnem umikanju temnega, popačenega, 
‘koleričnega‘ materiala v tišino.

Nina Šenk (roj . 1982)
In the Absence (2013)
za sopran, flavto, oboo, klarinet (basovski 
klarinet), fagot, rog, trobento, pozavno, dva 
tolkalca, dve violini, violo, violončelo in 
kontrabas

Leta 2013 je v okviru projekta Beyond 
Recall na Slavnostnih igrah v Salzburgu 
ansambel Scharoun, sestavljen iz članov 
Berlinske filharmonije, izvedel dvanajst 
novih del sodobnih skladateljev, ki so se 
navezovala na dela dvanajstih likovnih in 
vizualnih umetnikov, predstavljenih na 
festivalu. Med skladatelji sta bila tudi Vito 
Žuraj in Nina Šenk, ki je takrat o svojem 
delu In the Absence zapisala:

„Inspiracijo sem dobila iz ustvarjalnosti 
Erwina Wurma: iz njegovih del zadnjih 
let, predvsem glede njegovega razmišljanja 
o avtoportretu. Ukvarjala sem se z idejo 
portreta, avtoportreta in definiranju 
umetnika skozi njegovo delo. Tako sem s 
strukturo in karakteristikami v skladbi 
poskušala prikazati njegovo delo, predvsem 
njegove značilne karakteristike, njegov potek 
dela, s tem pa tudi moj proces ustvarjanja, 
lahko bi se reklo, ‘Moj avtoportret kot Erwin 
Wurm’.“

Beat Furrer
still (1998)
za flavto, oboo, basovski klarinet, saksofon, 
trobento, pozavno, dva tolkalca, klavir, dve 
violini, violo, violončelo in kontrabas

„En sam razlegajoč ton iz tisoč  
škrjančevih grl se prebija skozi žgoč  
poletni zrak …“

(G. Büchner)

Dolgo izdržan visoki ton trobente, ki 
se prikrade iz ‘niča’ – površina, neskončno 
nabita z energijo (obarvano šumenje) – 
predstava o metalni plošči, ki se neslišno 
vrti z veliko hitrostjo ...

Poteki gibanj, ‘destilirani’ iz elementarnih 
zvočnih dogajanj, se zvrščajo v strukture, 
podvržene procesom – zvoki, ki se 
spreminjajo v različnih hitrostih, se 
kopičijo. V ‘odhodnem zvoku’ se vedno 
nahaja tudi ‘ciljni zvok’: linearni potek se 
zgosti v večplastno gibajočo površino.

Kontinuirano, a vendar tudi nenadno 
spreminjajoči filtri določajo tako 
harmonske kakor tudi ritmične strukture, 
hkrati pa tudi potek forme celote.

„Veliko glasov govori o zemlji in zdi se, da 
govorijo o drugih rečeh, a sem jih razumel ... 
kako se glas razliva po prostoru. – Ali je torej 
pot tako dolga –?“

(G. Büchner: Leonce in Lena)

Beat Furrer
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4 . Konzert 
Dienstag, 13 . November 2018 um 20 .00, Slowenische Philharmonie

Klangforum Wien

Beat Furrer (geb . 1954)
intorno al bianco (2016)
für Klarinette und Streichquartett

Rebecca Saunders (geb . 1967)
fury II (2009)
Konzert für Kontrabass und Ensemble

Aleksander Gabryś – Kontrabass

Pause

Nina Šenk (geb . 1982)
In the Absence (2013)
Für Sopran und Ensemble

Katrien Baerts – Sopran

Beat Furrer
still (1998)
für Ensemble

Klangforum Wien
Vera Fischer – Flöte
Markus Deuter – Oboe
Bernhard Zachhuber – Klarinette
Olivier Vivarés – Klarinette
Lorelei Dowling – Fagott
Gerald Preinfalk – Saxofon
Christoph Walder – Horn
Anders Nyqvist – Trompete
Andreas Eberle – Posaune
Krassimir Sterev – Akkordeon
Björn Wilker – Schlagwerk
Alex Lipowski – Schlagwerk
Joonas Ahonen – Klavier
Gunde Jach-Micko – Violine
Annette Bik – Violine
Dimitrios Polisoidis – Viola
Benedikt Leitner – Violoncello
Aleksander Gabryś – Kontrabass

Beat Furrer – Dirigent
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Beat Furrer (geb . 1954)
intorno al bianco (2016)
für Klarinette und Streichquartett

In das Extreme gedehnte Zeit – 
gleichsam nach einem Absprung –, 
langsam sich verschiebende harmonische 
Konstellationen. Verschiedene 
Bewegungsmodelle, Vibrato, Umspielungen, 
regelmäßige und unregelmäßige 
Pulsationen entstehen immer wieder 
aus den Schwebungen (Interferenzen) 
der langsam und stetig glissandierenden 
Klänge. Die Klarinette, ganz in den Klang 
der Streicher integriert, befreit sich erst 
allmählich, in einem stetigen Accelerando, 
und wird dem Klang des Streichquartettes 
gegenüber gestellt: Die Kontinuität 
der prozesshaften Transformation wird 
gebrochen. In der zeitlichen Verdichtung 
und Dissoziation der Klänge entsteht eine 
Folge von sprachhaften Gesten, ineinander 
geschnitten. Die Klänge werden in ihre 
Einzelteile zerlegt.

Beat Furrer

Rebecca Saunders (geb . 1967)
fury II (2009)
Konzert für Kontrabass und Ensemble

‘Fury’ bedeutet Rage. Ein Ausbruch 
der Rage. Das Bestreben, eine extrem 
ausgeladene Energie zu erzeugen. 
In einem Atemzug. Ein erstarrter 
Zustand aus großer Faszination für den 
Kontrabass komponiert, bezaubert von 
den tiefen pulsierenden Klängen und 
den perkussiven Möglichkeiten des 
Instruments. Auch das Zerbrechliche – die 
fragile, expressive Höhe des Instruments – 
haben mich fasziniert. Ein Gegensatz, 
eine Schattenseite. Als ich Andreas 
Wylezol zum ersten Mal beim Spielen 
beobachtete, war ich von der ausgeprägten 
Körperlichkeit und leidenschaftlichen 
Gestik seines Spielens beeindruckt. 
Der Zeitpunkt schien reif, das Solo 
fury von 2005 auszuarbeiten und in ein 
neues Umfeld zu stellen. Das Ensemble 
erweitert die Farb- und Klangpalette des 
Kontrabasses, es bringt neue Perspektiven 
zum Vorschein. Akkordeon, Klavier, 
Bassklarinette, Cello und Schlagzeug
verschmelzen mit der Solostimme zu einer 
einzigen komplexen Klangpalette.

Rebecca Saunders

Nina Šenk (geb . 1982)
In the Absence (2013)
Für Sopran und Ensemble

Im Furtwängler-Park in Salzburg 
befindet sich eine Gruppe von 
Skulpturen, die der Grazer Erwin 
Wurm dort im wahrsten Sinne des 
Wortes angepflanzt hat. Denn es 
handelt sich um fünf überdimensionale, 
realistisch gestaltete Gurken, die 
allerdings aufrecht in Reih und Glied 
stehen, als seien sie stille Zaungäste. 
Die schwierige Aufgabe, sich diesen 
Monstergurken musikalisch zu nähern, 
übernahm Nina Šenk. Nach anfänglicher 
Ratlosigkeit beschloss die junge, aus 
Slowenien stammende Komponistin, den 
direkten Kontakt zu dem Künstler zu 
suchen. “Ich versuchte, die Arbeit Wurms 
im Allgemeinen kennenzulernen und dis 
Salzburger Skulpturen als Schritt in der 
Entwicklung seiner Ideen zu begreifen. Ich 
war sehr froh darüber, direkten Kontakt 
mit ihm und seiner Galerie zu bekommen, 
von der ich auch jede Menge Material 
erhielt.” Aus dieser Kommunikation 
erwuchs später auch Šenks Bitte an Wurm, 
einen Text für ihr Stück zu schreiben, 
der Eingang in die Sopranstimme 
ihres Stückes fand - allerdings teilweise 
sehr frei-assoziativ und lautmalerisch 
verändert. “Ich wollte in meiner Partitur 
gleichsam den kreativen Schaffens- 
und Entwicklungsprozess Wurms 
skizzieren”, schreibt Nina Šenk. Und 
so fügt In the Absence für Sopran und 
Ensemble den zahlreichen Selbstportraits 
Wurms ein musikalisches Fremdportrait 
hinzu, das mit einer ähnlich 
spielerischen Leichtigkeit auftritt, wie 
auch die Arbeiten Wurms: “bi di bi di bi 
di bi di / bi di bi di ja zum bi di ge winn.“

Beat Furrer
still (1998)
für Ensemble

„Ein einziger forthallender Ton aus  
tausend Lerchenkehlen schlägt durch  
die brütende Sommerluft …“  
(G. Büchner)

Ein über längere Dauer aus 
dem „Nichts“ entstehender höher 
Trompetenklang – eine unendlich 
energiegeladene Fläche (gefärbtes 
Rauschen) – die Vorstellung einer rnit 
hoher Geschwindigkeit lautlos rotierenden 
Metallscheibe …

Bewegungsabläufe, aus elementeren 
klanglichen Ereignissen „destilliert“, 
ordnen sich zu prozeßhaften Strukturen – 
die in verschiedenen Geschwindigkeiten 
sich veränderten Klänge werden 
überlagert. Im „Ausgangsklang“ ist immer 
schon ein „Zielklang“ enthalten: linearer 
Verlauf wird zur vielschichtig bewegten 
Fläche verdichtet.

Kontinulerlich oder aber plötzlich sich 
verändemde Filter bestimmen sowohl 
harmonische wie rhythmische Strukturen 
ebenso wie den Form-Verlauf des Ganzen.

„Es reden viele Stimmen über die Erde und 
man meint sie sprächen von andern Dingen, 
aber ich hab’ sie verstanden… wie sich diese 
Stimme durch den Raum gießt.– Ist denn der 
Weg so lang?“  
(G. Büchner: Leonce  und Lena). 

Beat Furrer
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Vito Žuraj (roj . 1979)
Contour (2012)
za pihalni kvintet

Slowind

Beat Furrer (roj . 1954)
Retour an Dich (1986)
za violino, violončelo in klavir

Klangforum

Enno Poppe (roj . 1969)
Brot (2007–2013)
za trobento, rog, pozavno,  
klavir in tolkala

Klangforum

odmor

Nina Šenk (roj . 1982)
Gvaš (2018)
za flavto, oboo, klarinet, fagot,  
dva rogova, trobento, pozavno, klavir, 
tolkala, violino, violo, violončelo 
in kontrabas
Svetovna praizvedba 
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018 

Klangforum
Slowind

Steven Loy – dirigent

Vinko Globokar (roj . 1934)
Bouquet de paramètres sauvages (2018) 
za flavto, oboo, klarinet, fagot, dva rogova, 
trobento, pozavno, klavir, tolkala, violino, 
violo, violončelo in kontrabas
Svetovna praizvedba  
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018

Klangforum
Slowind

Steven Loy – dirigent

Klangforum Wien
Christoph Walder – rog
Anders Nyqvist – trobenta
Andreas Eberle – pozavna
Björn Wilker – tolkala
Alex Lipowski – tolkala
Florian Müller – klavir
Annette Bik – violina
Rafal Zalech – viola
Benedikt Leitner – violončelo
Nikolaus Feinig – kontrabas

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

5 . koncert
četrtek, 15 . november 2018 ob 20 .00, Slovenska filharmonija

Klangforum Wien & Slowind
Ponovitev koncerta:
sreda, 5. december 2018 ob 19.30
ORF Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien
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Vito Žuraj (roj . 1979)
Contour (2012)
za pihalni kvintet

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, ki jo je krstno izvedel leta 
2012.

Vito Žuraj

Beat Furrer (roj . 1954)
Retour an Dich (1986)
za violino, violončelo in klavir

Nobenega programa ni – pričakovano: 
naslov je nastal po skladbi. Ne govorim 
o sebi – ne o tebi, ki sem te že dolgo 
nazaj izgubil spred oči – o uri najinega 
skrivnostnega srečanja govorim – govorim 
o črepinjah, ki se svetlikajo kot biseri na 
rečnem dnu in prebujajo naše hrepenenje, 
le da vsakič, ko se odpravimo ponje, 
spoznamo, da smo s površja videli le 
steklene črepinje. Govorim ti o poti, Fata 
Morgana, o vse ožji spirali, ki me oddaljuje 
od tebe, ko kroži okrog umišljenega 
središča.

Podoba spirale predstavlja stanje 
breztežnosti, ki ga ustvarja ravnotežje 
podobnega in novega, statično in 
dinamično usmerjenih modelov.

I. Obotavljajoče, postopno dotikanje 
kontinuirano razvijajočih se harmonskih 
prostorov. Tridelnost oblike izhaja iz 
preloma s kontinuiteto I–III.

II. Nenadno polariziranje zvočne in 
metrične večplastnosti.

III. Razvita stopnja I. – posamezni 
glasovi dobijo prostor – stremijo vsaksebi, 
brez da bi kdaj izgubili svoje stične točke.

Beat Furrer

Enno Poppe (roj . 1969)
Brot (2007–2013)
za trobento, rog, pozavno, klavir in tolkala

Naslovi Poppejevih skladb so po pravilu 
lakonični, kratki, odrezavi pojmi brez – po 
Barthesu najrevnejše lingvistične kategorije 
– pridevnikov, omogočajo dovolj dvoumna 
branja in odvračajo impresionistične 
glasbene privide. Glasba za temi naslovi 
je sistematična, zložena je z ekonomično 
izbranim gradivom in strogim strukturnim 
premislekom, a je hkrati odprta za 
raznolike vplive in zvočnosti drugih muzik. 
Takšno je tudi delo Kruh, nastalo kot 
odvod iz skladateljeve druge opere Delo 
hrana stanovanje/Arbeit Nahrung Wohnung 
(2006/2007) za štirinajst izvajalcev: šest 
glasov, štiri klaviature in štiri tolkalce. 
Opera predstavi fragmentirano Defoejevo 
zgodbo o Robinsonu Crusoeu, Kruh 
pa je na novo aranžiran in predelan del 
opere, ki prikazuje neuspešno peko na 
samotnem otoku. Temelji na naboru 
kratkih melodičnih celic, terčnih skokov, 
ki jih igra trio trobil vselej na nejasni meji 
med komornim koncertnim idiomom in 
divjim ritmiziranjem, ki ga v operi oskrbuje 
močna tolkalska zasedba.

Nina Šenk (roj . 1982)
Gvaš (2018)
za flavto, oboo, klarinet, fagot, dva rogova, 
trobento, pozavno, klavir, tolkala, violino, 
violo, violončelo in kontrabas
Svetovna praizvedba  
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018 

Moj pristop k novi skladbi ponavadi 
izhaja iz nabora barv, ki jih ponuja 
instrumentacija – izbrane barvne 
kombinacije narekujejo vzorce in strukture 
skladbe. Pri skladbi Gvaš pa namenoma 
izhajam iz druge smeri – najprej določim 
ritmične in melodične vzorce ter strukture, 
ki jih potem spreminjam in dopolnjujem 
s pomočjo barv – s tem se spreminja 
razpoloženje, strukture se mehčajo ali 
ostrijo, vzorci se spreminjajo.

Pri raziskovanju sem se osredotočila na 
tehnike in materiale, ki jih uporabljajo  
v slikarstvu – tako sem naletela na gvaš  
(fr. gouache, po italijanskem izrazu 
guazzo, ki pomeni blato). S slikarko Niko 
Zupančič zelo podobno razmišljava o 
pristopih k delu in ustvarjanju in sva pri 
gvašu obe našli material za raziskovanje. 
Tako je za to priložnost naredila serijo 
Barvnih študij v gvašu, ki odseva proces 
ustvarjanja, zelo podoben mojemu procesu 
in mi služi kot inspiracija k skladbi.

Nina Šenk 
 



34 35

Nika Zupančič: Barvne študije v gvašu št. 1/6

Vinko Globokar (roj . 1934)
Bouquet de paramètres sauvages (2018) 
za flavto, oboo, klarinet, fagot, dva rogova, 
trobento, pozavno, klavir, tolkala, violino, 
violo, violončelo in kontrabas 
Svetovna praizvedba  
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018

Šopek je po naravi vesel, pisan in 
prejemniku prinese polno presenečenj. 
Drugače je z rekviemom, ki naznanja smrt, 
konec. Končano je vznemirljivo obdobje, 
v katerem se je pet mladih ljudi odločilo 
izobraziti slovensko javnost o drzni glasbi, 
ki jo v tej državi slišimo zelo poredko.

Ni naključje, da je, ravno tako, kot se 
ljudje množično zatekajo h glasbenemu 
zabavljaštvu in banalnosti, tudi slovensko 
Ministrstvo za kulturo podprlo ‘reformo’ 
države in nehalo podpirati gibanja, ki 
vabijo k refleksiji – eno takšnih je Slowind, 
kateremu je skladba posvečena.

Upam, da bo vsak poslušalec v dvorani  
v tem Šopku odkril svoj divji cvet.

Vinko Globokar
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Vito Žuraj (geb . 1979)
Contour (2012)
für Holzbläserquintett 

Beat Furrer (geb . 1954)
Retour an Dich (1986)
für Violine, Violoncello und Klavier

Enno Poppe (geb . 1969)
Brot (2007-2013)
für fünf Instrumentalisten

Pause

Nina Šenk (geb . 1982)
Gouache (2018)
für Ensemble
Uraufführung, Kompositionsauftrag  
des 20 . Slowind Festivals

Vinko Globokar (1934)
Bouquet de paramètres sauvages (2018)
pour 14 instruments
Uraufführung, Kompositionsauftrag  
des 20 . Slowind Festivals

Steven Loy – Dirigent

Klangforum Wien
Christoph Walder – Horn
Anders Nyqvist – Trompete
Andreas Eberle – Posaune
Björn Wilker – Schlagwerk
Alex Lipowski – Schlagwerk
Florian Müller – Klavier
Annette Bik – Violine
Rafal Zalech – Viola
Benedikt Leitner – Violoncello
Nikolaus Feinig – Kontrabass

Slowind
Aleš Kacjan – Flöte
Matej Šarc – Oboe
Jurij Jenko – Klarinette
Metod Tomac – Horn
Paolo Calligaris – Fagott

5 . Konzert
Donnerstag, 15 . November 2018 um 20 .00, Slowenische Philharmonie

Klangforum Wien & Slowind Ensemble
Wiederholung
Mittwoch, 5. Dezember 2018 um 19.30
ORF Radiokulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien
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Vito Žuraj (geb . 1979)
Contour (2012)

Dem Ensemblestück „Contour“, für zwei 
Klarinetten, Fagott, Horn und Trompete 
erklingt, liegt demgegenüber eine 
mosaikartige Struktur zugrunde, zu deren 
Gesamtheit jedes der fünf Instrumente 
eine eigene Farbe beisteuert. Die einzelnen 
Töne dienen hierbei als kleinste Bausteine, 
deren Anordnung einer „unregel-mäßigen 
Regelmäßigkeit“ folgt – vergleichbar mit 
Wellen, die an den Strand spülen und alle 
ähnlich aussehen können, sich aber alle 
unterscheiden.

Das Mosaikartige wird in „Contour“ 
musikalisch aus immer neuen Perspektiven 
präsentiert. Zu Beginn erklingen nur 
vereinzelte Gesten in den Instrumenten, 
doch schon bald werden die Ereignisse 
gebündelt, was einen musikalischen 
Fluss entstehen lässt, der den Hörer in 
seinen Bann zieht. Doch auch während 
der verdichteten Passagen spalten sich 
zeitweise einzelne Instrumentengruppen 
ab, die eine einzige hörbare „Kontur“ 
darstellen. 

Beat Furrer (geb . 1954)
Retour an Dich (1986)

Kein Programm – es sei vorweg 
genommen: die Überschrift ist nach der 
Komposition entstanden. – Ich spreche 
nicht von mir – nicht von dir, schon längst 
aus den Augen verloren – von der Stunde 
unserer geheimnisvollen Begegnung 
spreche ich – von jenen wie Perlen 
glitzernden Glasscherben am Grunde 
des Flusses spreche ich, die immer wieder 
unsere Sehnsucht wecken, die zu heben 
wir immer wieder aufs neue hinabsteigen, 
um sie, an der Oberfläche betrachtet, als 
bloße Glasscherben zu erkennen. – Ich 
spreche vom Weg zu dir, Fata Morgana, 
der sich verengenden Spirale, die mich von 
dir entfernt, unendlich kreisend um ein 
imaginäres Zentrum.

Das Bild der Spirale meint einen 
Zustand der Schwerelosigkeit, erzeugt 
durch die Balance von Ähnlichem und 
Neuem – statischen und dynamisch-
zielgerichteten Modellen.

I. Zögerndes, schritt weises Ertasten 
des kontinuierlich sich entwickelnden 
harmonischen Raumes. Die Dreiteiligkeit 
der Form ergibt sich aus dem Bruch der 
Kontinuität I – III.

II. Polarisiert plötzlich die klangliche 
und metrische Vielschichtigkeit.

III. Fortgeschrittenes Stadium von 
I – einzelne Stimmen gewinnen Raum – 
streben auseinander ohne jemals gänzlich 
ihre Berührungspunkte zu verlieren.

Beat Furrer

Enno Poppe (geb . 1969)
Brot (2007–2013)

„Brod“ ist eine Auskopplung aus Poppes 
Oper „Arbeit, Nahrung, Wohnung“, die 
die musikFabrik 2008 auf der Münchner 
Biennale uraufgeführt hat. In seiner 
„Bühnenmusik für 14 Herren“ betrachtet 
Poppe mit seinem Librettisten Marcel 
Beyer den Schiffsbrüchigen Robinson, 
der sich auf seiner Insel einrichtet. Was 
immer allerdings Robinson auch in Angriff 
nimmt, es will nicht recht gelingen: das 
Nähen einer Hose, die Herstellung von 
Medikamenten, das Backen eines Brotes. 
Frustrierend auch, dass die zunächst als 
Schicksalsschlag verfluchte, bald aber 
als Geschenk begrüßte Einsamkeit 
zunehmend gestört wird: Erst kommt 
Freitag, dann kommen immer mehr, bis es 
mit der Ruhe ganz vorbei ist.

Wenn man Poppes Quintett „Brot“ 
unbedingt ein Programm, eine Geschichte 
ablauschen möchte, dann halte man 
sich an die in der Oper thematisierte 
Anhäufung von Geschäftigkeit und 
die hektische Verdichtung eines Ortes. 
Während das Klavier noch schweigt, 
stellen die drei Bläser mit rhythmischer 
Unterstützung des Schlagzeugs als 
Ausgangsmotiv pianissimo eine kleine, 
abfallende Terz vor. Diese Terz, ja 
überhaupt die gesamte Textur der Bläser 
ist aus einer Arie abgeleitet, in der Freitag 
berichtet von den vergeblichen Versuchen 
Robinsons. Sein Schicksal mit Arbeit 
in zivilisierte Bahnen zu lenken. Diese 
kompositorische Ableitung ist nicht 
bloß eine Übertragung, sie dient Pappe 
dazu, der Szene eine Farbigkeit zu geben, 
die er ihr auf der Bühne noch bewusst 
vorenthalten hat. Die Partitur der Oper 
kommt ohne konventionelles Orchester 

aus, sie sieht lediglich Schlagzeug, 
Klavier, Synthesizer und verschiedene 
Geräuschquellen vor.

Verteilt auf drei Instrumente, entwickelt 
sich aus der Gesangsstimme ein Geflecht 
von Linien. Das Klavier, das die Bewegung 
zunächst durch starre Akzente befeuert, 
verwickelt sich bald darin und trägt 
gemeinsam mit dem Schlagzeug dazu 
bei, die kleine motivische Ausgangszelle 
fortzuspülen in immer stärkeren Wellen. 
So wie sich Robinsons Insel wider 
Willen zunehmend bevölkert, so endet 
auch die zunächst so überschaubare 
Anfangsszenerie von „Brot“ im Tumult. 
Immerhin gönnt Pappe seinem Quintett 
Ruhe nach dem Sturm: wütenden ffff-
Clustern folgt ein leiser Abgesang.
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Nina Šenk (geb . 1982)
Gouache (2018)
Uraufführung, Kompositionsauftrag  
des 20 . Slowind Festivals

Bis dato bin ich bei der Konzeption 
eines neuen Werks immer von einer 
bestimmten Farbauswahl ausgegangen 
– die gewählten Farbtöne bestimmten 
die Muster und Strukturen des Stücks. 
Dem vorliegenden Stück versuche ich 
mich von der entgegengesetzten Richtung 
her anzunähern – zunächst werden 
die rhythmischen und melodischen 
Muster und Strukturen festgelegt; 
mein Hauptaugenmerk gilt den 
unterschiedlichen Farben, die ebenfalls 
die Atmosphäre und Stimmung, ja die 
Struktur des Stücks beeinflussen.

Im Zuge meiner Recherchen zu dieser 
Methode habe ich mich näher mit den 
Techniken und Materialien auf dem 
Gebiet der Malerei vertraut gemacht und 
fand speziell die Form der Gouache (fr., 
verwandt mit dem italienischen guazzo, 
was so viel wie Lehm, Schlamm bedeutet) 
faszinierend.

Die Malerin Nika Zupančič und ich 
haben ganz ähnliche Vorstellungen 
in Bezug auf unsere Arbeit und unser 
künstlerisches Schaffen. Aus gegebenem 
Anlass hat sie einige Farbstudien 
in Gouache angefertigt, die diesen 
Schaffensprozess widerspiegeln und mir 
für mein Werk als Inspiration dienen. 

Nina Šenk

Vinko Globokar (geb . 1934)
Bouquet de paramètres sauvages (2018)
Uraufführung, Kompositionsauftrag  
des 20 . Slowind Festivals

Ein Strauß ist von Natur aus etwas 
Fröhliches, Farbenfrohes, das voller 
Überraschungen für seinen Empfänger 
steckt. Ein Requiem hingegen verkündet 
den Tod, das Ende. Das Ende eines 
enthusiastischen Zeitalters, in dem fünf 
junge Leute (Slowind) beschlossen, 
dem slowenischen Publikum riskante 
Musikrichtungen nahezubringen, die 
in diesem Land äußerst selten zu hören 
waren. 

Es ist kein Zufall, wenn der slowenische 
Kultusminister, seit sich die Welt in die 
musikalische Banalität und Vergnügung 
stürzt, das Land erneuert, indem er die 
Subventionen für Bewegungen streicht, 
die zum Nachdenken anregen (darunter 
Slowind, dem dieses Werk gewidmet ist). 

Ich hoffe, dass in diesem Strauß jeder 
Zuhörer seine wilde Blume findet.

Vinko Globokar
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Lojze Lebič (roj . 1934) 
Dogodki II (2002)
za pihalni kvintet

Urška Pompe (roj . 1969) 
almost a loneliness (2005)
za sopran in pihalni kvintet

Maria Pönicke – sopran

Nina Šenk (roj . 1982) 
Obrisi in sence (2016/2017)
za pihalni kvintet

Matej Bonin (roj . 1986)
Schimmer V (2018)
za pihalni kvintet
Svetovna praizvedba 
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018

odmor

Larisa Vrhunc (roj . 1967) 
Sledi (2017)
za pihalni kvintet

Vinko Globokar (roj . 1934) 
Avguštin, dober je vin (2002)
za pihalni kvintet

6 . koncert
torek, 20 . november 2018 ob 20 .00, Slovenska filharmonija

Dogodki, lesketanja, sledi, sence ...
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Naročanje novih skladb je prestiž in tveganje, ki bi ga moral prevzeti vsak 
odgovoren ponudnik žive glasbe. Slowind to počne že dvajset let. Spodbujal je  
mlade skladatelje, k sodelovanju vabil že dolgo spoštovana tuja in zlasti domača imena  
ter pri tem razvil nekaj posebnih glasbenih prijateljstev. Brez tesnega sodelovanja  
z Vinkom Globokarjem gotovo ne bi spoznali Slowindovega divjega muzikantstva  
in ne želje po preseganju običajnega. Brez skladb Urške Pompe bi bili prikrajšani  
za nekaj najbolj tenkočutnih trenutkov v slovenski glasbi. S skladbo Lojzeta Lebiča  
je peterica v svet odpeljala najglobljo občutenjsko strukturo slovenskega glasbenika. 
Matej Bonin letos na Festivalu Slowindu že tretjič predstavlja novo glasbo in novo smer 
svojih odkrivanj, Nina Šenk je postala domala rezidenčna skladateljica, Larisa Vrhunc  
je leta 1999 s skladbo Célo prva napisala glasbo prav za ta kvintet in se pogosto  
ter uspešno vračala z novimi, vse ambicioznejšimi partiturami. 

Lojze Lebič (roj . 1934) 
Dogodki II (2002)
za pihalni kvintet
Naročilo in svetovna praizvedba:  
4 . Festival Slowind 2002

Delo s tem naslovom sem napisal 
pred skoraj petinštiridesetimi leti in 
je bilo (v takratnem zapisu s tolkali in 
drugimi priročnimi glasbili) izvedeno na 
Zagrebškem bienalu leta 1975. Skladbi 
pozneje nisem namenjal pozornosti s 
posnetkom, natisom ali kako drugače. 
Utonila bi v pozabo, če me mojstri kvinteta 
Slowind ne bi povabili k sodelovanju pri 
njihovem koncertnem ciklusu leta 2002. 

Segel sem v predal, obdržal naslov, 
večino ostalega pa napisal na novo. 
Kvintet je zgrajen iz več zaokroženih 
enot; mozaičnost ‘dogodkov’ je v nekaterih 
delih poudarjeno izdvojena, v drugih pa 
nasprotno zelo motivirano usklajena.

Dogodki II niso nova verzija prejšnjih, 
njihovo izvedbo leta 2002 sem štel za 
krstno.

Lojze Lebič

Urška Pompe (roj . 1969) 
almost a loneliness (2005)
za sopran in pihalni kvintet
Naročilo in svetovna praizvedba:  
7 . Festival Slowind 2005

Emily Dickinson (1830–1886) je 
poleg Walta Whitmana najpomembnejša 
ameriška pesnica 19. stoletja; v času 
njenega življenja je bilo objavljenih 
deset pesmi (napisala jih je okoli 1800); 
intuitivna poezija z veliko čustvenega in 
intelektualnega naboja, zgoščena forma, 
nadvse bogata domišljija metafor, ironični 
humor, nekonvencionalnost, nobenega 
naslova … Izbor šestih ujetih trenutkov.

Urška Pompe
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Nina Šenk (roj . 1982) 
Obrisi in sence (2016/2017)
za pihalni kvintet
Naročilo in svetovna praizvedba:  
18 . Festival Slowind 2016

Prva ideja ob razmišljanju o tej skladbi je 
bila linija, ki se na različne načine preliva 
iz instrumenta v instrument, od solistične 
linije pa vse do homofonije. Iz kvinteta 
sem namreč poskusila ustvariti en sam vir 
linije (silhueta) in jo včasih pobarvala s 
sencami (okruški linije). Namenoma sem 
se izogibala preširokemu ambitusu tonov, 
ker sem hotela doseči ozkost, skupno 
zgoščenost, eno samo gosto zvočnost, 
kjer nobena barva ne izstopa. Skladba 
je zahtevna zaradi tihih do najtišjih 
dinamičnih razponov v hitrih in hitrejših 
tempih ter občutljivih prehodih linije iz 
enega instrumenta v drugega. Instrumenti 
se morajo vsakič preliti – kar je bil zaradi 
raznolikosti instrumentov zanimiv in 
zahteven izziv že ob komponiranju; ne 
dvomim pa, da bo tudi izvajalcem ta izziv 
odpiral vedno nove možnosti izvedbe. 
Skladba je posvečena pihalnemu kvintetu 
Slowind.

Nina Šenk

Matej Bonin (roj . 1986)
Schimmer V (2018)
za pihalni kvintet
Svetovna praizvedba  
– naročilo 20 . Festivala Slowind 2018

V skladbi Shimmer V nadaljujem svojo 
preokupiranost z eno samo kontinuirano 
linijo, ki je hkrati center celotne glasbene 
misli, kakor tudi baza, iz katere črpam 
izhodišča za vertikalno sozvenenje. Če 
sem se v prejšnjih delih precej posvečal 
rabi cikličnih permutacij pri nadzoru in 
kreiranju osnovnih glasbenih parametrov 
(trajanje, tonska višina, timber …) se v 
seriji skladb Shimmer posvečam predvsem 
spontanemu/avanturističnemu vodenju 
linije, ki jo poganja le nekaj osnovnih 
gradnikov (gibanje gor, gibanje dol, ležeči 
ton, ritmična zgostitev, redčenje ali pa 
statično ponavljanje). V vsakem trenutku 
lahko linija skrene na novo, stransko 
(glavno?) pot, za tako početje pa ne iščem 
formalnih razlogov (ta je bolj posledica, 
kakor primarni plan), temveč se moram 
vseskozi odzivati na vedno nove impulze, 
ki se tokom linije pojavljajo. Iskanje jasne 
poti in razloga za nadaljevanje, medtem 
ko se v vsakem trenutku ponujajo novi 
impulzi (ki lahko samo osnovno linijo 
popeljejo v nekaj povsem različnih 
razvojnih smeri), se mi zdi po svoje 
grozeče, soočanje s tem pa nujno in 
osvobajajoče.

Matej Bonin

Larisa Vrhunc (roj . 1967) 
Sledi (2017)
za pihalni kvintet
Naročilo in svetovna praizvedba:  
19 . Festival Slowind 2017

Skladba je spoj sledi, ki so jih v sodobni 
glasbi pustili nekateri veliki skladatelji 
preteklega stoletja, začenši s Schönbergom. 
Okruški njegovega pihalnega kvinteta, 
ki je zgodovinsko pomemben kot prvo 
obsežno dodekafonsko delo, služijo kot 
impulzi, iz katerih izraščajo teksture z 
lastno organizacijsko logiko. Vsak od 
‘izrastkov’ je usmerjen proti naslednjemu, 
nanje pa vplivajo tudi različne tehnike, ki 
so izpeljane iz postopkov elektroakustične 
glasbe, druge pomembne prelomnice 
v glasbi 20. stoletja po dodekafoniji in 
serializmu. Navdih je tudi Rilkejeva 
pesem Slutnja, zadnje besedilo, ki ga 
je Schönberg uglasbil pred nastankom 
kvinteta. Pesnik v njej govori o navideznem 
miru, ki ga kali tesnoba ob slutnji 
prihajajočih težkih časov. Občutenje se zdi 
zelo aktualno tudi danes, saj bo za lagodje 
potrošništva kmalu potrebno plačati račun, 
v nekaterih delih sveta pa se to že dogaja.

Larisa Vrhunc

Vinko Globokar (roj . 1934) 
Avguštin, dober je vin (2002)
za pihalni kvintet
Naročilo in svetovna praizvedba:  
4 . Festival Slowind 2002

Skladba Avguštin, dober je vin je na eni 
strani parafraza popularne teme Oh, mein 
lieber Augustin, ki jo je med drugimi v 
svoji glasbi citiral tudi Arnold Schönberg, 
po drugi strani pa je skladba tudi iskanje 
akustičnih fenomenov, ki nastanejo s 
spajanjem oziroma povezovanjem različnih 
pihalnih instrumentov. Pri tem je še 
posebej pomembno obravnavanje tona v 
prostorskem smislu.

Vinko Globokar
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URNIK

9 .30–10 .30           
Sklop 1
Pogledi s strani:  
Barbara Jernejčič Fürst, Gregor Pirš, Larisa 
Vrhunc, Gregor Pompe 

Premor za kavo

11 .00–12 .30         
Sklop 2
Umetniški vodje: 
Neville Hall, Vito Žuraj, Nina Šenk 

Premor za kosilo

14 .30–16 .00         
Sklop 3
Učitelj – učenci: 
Uroš Rojko, Tadeja Vulc, Matej Bonin

Premor za kavo 

16 .30–18 .00         
Sklop 4
Sodelovanje, prisluh: 
Luka Juhart, Bojana Šaljić Podešva,  
Urška Pompe

MEDNARODNA GLASBENA DELAVNICA

SLOWINDOVIH DVAJSET
(v slovenščini in angleščini)
za glasbenike, skladatelje, muzikologe, študente glasbe  
in muzikologije ter ljubitelje glasbe

Ljubljana, torek, 20 . november 2018
Univerze v Ljubljani,  Filozofska fakulteta,  
Aškerčeva 2, Ljubljana, ‘Modra soba’ (5. nadstropje)

Veseli smo, da vam v sodelovanju s Festivalom Slowind 2017 lahko pripravimo 
delavnico s predavatelji, ki bodo predstavili svoje ustvarjanje in poglede na 
evropsko povojno, pa tudi starejšo glasbo, kar je tudi osrednja tema letošnjega 
Festivala Slowind. Prisrčno vabljeni k spoznavanju glasbe in misli štirih 
uveljavljenih skladateljev in izvajalcev.
Delavnico bodo sestavljala predavanja, predstavitve in diskusije, osredotočala pa 
se bo na teoretsko, estetsko in zgodovinsko plat evropske glasbe današnjega časa. 
Posebej bodo izpostavljene nekatere skladbe, ki bodo v živo zazvenele tudi na 
koncertih festivala. 

Organizacija delavnice:
Larisa Vrhunc,  
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani,
v sodelovanju s Slovenskim muzikološkim društvom  
in s podporo Festivala Slowind.

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

Kotizacije ni .

mailto:larisa.vrhunc@ff.uni-lj.si
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Liza Lim (roj . 1966)

Skladateljico pri ustvarjanju zanima 
celovita človeška izkušnja. Na eni strani 
to skrb odražajo tematike njenih skladb, 
ki odražajo vprašanja in spoznanja 
antropologije, obrede in druge kulturne 
prakse davne preteklosti ter izzive 
antropocena, dobe človeške prevlade 
na zemlji. Rodila se je v kitajski družini 
v Avstraliji, danes pa je dobro sprejeta 
na uglednih odrih Avstralije, Evrope 
in ZDA. Osebno in družbeno v glasbi 
preizkuša tudi z različnimi načini 
skupinskega ustvarjanja, od individualnega 
sodelovanja z instrumentalisti do 
manj običajnih postopkov, kot je bilo 
participatorno razvijanje njenega zadnjega 
glasbenogledališkega dela Atlas of the Sky 
s skupnostjo profesionalnih umetnikov in 
naturščikov.

Danes je profesorica kompozicije na 
Sydneyskem konservatoriju za glasbo, 
pred tem pa je vodila CeReNeM, Središče 
za raziskave v novi glasbi na Univerzi v 
Huddersfieldu, pomembnemu vozlišču 
sodobnih glasbenih praks. Njena 
dela so naročili Filharmoniki iz Los 
Angelesa, Bavarski radijski orkester, 
Simfonični orkester BBC in orkestra 
Zahodnonemškega ter Jugozahodnega 
nemškega radia, tesne soustvarjalne vezi 
pa je spletla z večino pomembnejših 
ansamblov za sodobno glasbo.

Bernd Alois Zimmermann (1918–1970)

Eden najbolj individualnih skladateljev 
in mislecev glasbe po drugi svetovni 
vojni je bil približno desetletje starejši 
od skupine mladih glasbenikov, ki so v 
petdesetih letih na Poletnih tečajih v 
Darmstadtu snovali radikalno estetiko. 
Spoznaval je zapuščino in nadaljevanje 
Schönbergove šole in Webernovih inovacij, 
a je do serializma vzgojil zdravo distanco. 
S kritično držo do zaprtega serialističnega 
sistema, z odličnim poznavanjem 
zgodovine in odprtostjo do različnega 
je ustvaril svojo pluralistično glasbeno 
tehniko, v katero je vključeval citate in 
slogovne vplive stare in najsodobnejše 
glasbe, tradicionalne skladateljske prijeme 
in sledi popularnih muzik svojega časa. 
A pluralizem kot ideja o združevanju 
različnega ne pojasni Zimmermannove 
odločitve, saj je razvil prepričanje, da te 
glasbe nikoli niso bile ločene. Spoznal je, 
da so preteklost, sedanjost in prihodnost 
način vsakdanjega zaznavanja časa, 
umetnost in duhovna razsežnost pa 
delujeta drugače, takšna sukcesija ne 
obstaja, „čas se upogne v obliki krogle.“ 
Opremljen s takšnim razmislekom je v 
razmeroma kratkem času ustvaril vrsto 
presežnih del (opera Vojaki, Rekviem za 
mladega pesnika ...), preden je leta 1970 
storil samomor.

Chaya Czernowin (roj . 1957)

Izraelska skladateljica od petindvajsetega 
leta deluje mednarodno, študirala in 
predavala je v Nemčiji, Avstriji, ZDA in 
na Japonskem ter v tem času ustvarila 
prepoznavno glasbeno identiteto. V 
njenem jedru je obravnava minljivih 
zvočnih stanj, kompleksov šumov, 
zvenov, tekstur – ne zanaša se toliko na 
konstrukcijo kot na celovitost zaznave 
zvoka. Pri tem pogosto uporablja asociacije 
na organsko odvijanje naravnih pojavov, 
kot so padanje in vrtinčenje jesenskega 
listja, valjenje snežnega plazu, zavijanje 
vetra ali gibanje vode. Skladanja ne dojema 
kot izražanje in glasbe ne kot jezika, ampak 
svoje ustvarjanje vidi bolj kot področje 
oblikovanja pred-jezikovnih, nevidnih gest 
in občutij. 

Ob instrumentalnem opusu je ustvarila 
tudi tri opere, ki so njen bolj izrazito 
političen način izražanja skozi pripovedi 
o vojni in holokavstu. Zadnjo opero 
Infinitive now je predstavila lani in z njo 
prepričala široko mednarodno občinstvo. 
Med večja dela zadnjih let lahko štejemo 
tudi trilogijo orkestrskih del Crescendo, v 
kateri je – ponovno z analogijami avditorne 
izkušnje – poskušala ustvariti glasbo, ki bi 
jo „videli, tipali in čutili s pomočjo ušes.“

Olga Neuwirth (roj . 1969)

Glasba Olge Neuwirth se ves čas 
dinamično spreminja, tako v zvočni 
invenciji posameznih skladb kot 
v ustvarjalni poti. Skladateljica se 
nedogmatično odziva na pogoje sodobnega 
zvoka, v komorni glasbi pogosto preparira 
glasbila (Quasare/Pulsare za violino in 
klavir), se občasno poslužuje elektronike 
(orkestrska Sans soleil), vključuje citate 
starejše glasbe (koncert za trobento 
...miramondo multiplo...), hkrati pa se 
odziva na impulze s polj literature, 
arhitekture in vizualnih umetnosti, kjer 
ima posebno mesto film. Leta 2000 je 
pri filmu The Long Rain sodelovala z 
režiserjem Michaelom Kreihslom, tri 
leta pozneje je ustvarila glasbeno-odrsko 
adaptacijo filma Izgubljena cesta Davida 
Lyncha, sledili so še drugi hibridi filma, 
glasbe in performansa. Med zadnjimi 
tovrstnimi projekti pa je glasba za 
odmeven film Lahko noč, mamica Veronike 
Franz in Severina Fiale. Naslednje leto bo 
Olga Neuwirth predstavila veliko opero 
Orlando, ki je tudi prvo naročilo Dunajske 
državne opere pri kateri od skladateljic. 
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Nina Šenk

Skladateljica Nina Šenk (1982) je 
po študiju kompozicije v Ljubljani pri 
prof. Pavlu Mihelčiču nadaljevala študij 
v Nemčiji, najprej v Dresdnu pri prof. 
Voigtländerju ter zaključila mojstrski 
študij v Münchnu pri prof. Matthiasu 
Pintscherju.

Je dobitnica več nagrad, med drugim 
Evropske nagrade za najboljšo kompozicijo 
na festivalu Young Euro Classic, Prešernove 
nagrade Akademije za glasbo ter prve 
nagrade na festivalu za sodobno glasbo 
Frühjahrstage v Weimarju. Dve sezoni 
je bila rezidenčna skladateljica orkestra 
Državnega gledališča v Cottbusu v 
Nemčiji. Za pomembna umetniška dela 
ji je rektor Univerze v Ljubljani leta 2010 
podelil priznanje na področju glasbene 
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter 
arhitekture, leta 2017 je dobila nagrado 
Prešernovega sklada za skladateljsko delo  
v minulih dveh letih.

Njene skladbe so bile izvedene na 
pomembnejših festivalih v tujini in 
doma (BBC Proms, Bienale Newyorške 
filharmonije, Slavnostne igre v Salzburgu, 
Ultraschall (Berlin), Young Euro Classic 
(Berlin), Glasbeni dnevi v Kasslu, Musica 
Viva (München), Positionen (Frankfurt), 
Pomlad v Heidelbergu, Takefu festival …) 
ter na koncertih po vsem svetu z različnimi 
orkestri in ansambli (Newyorška 

filharmonija, Berlinski filharmoniki, 
ansambli Intercontemporain, Modern, 
Scharoun, Mosaik, Aleph, London 
Sinfonietta, Pihalni kvintet Slowind  
in drugi.

Unsuk Čin (roj . 1961)

Unsuk Čin je poleg Isanga Yuna najbolj 
prepoznavno korejsko glasbeno ime v 
okoljih zahodne glasbene umetnosti. Po 
študiju pri Györgyju Ligetiju je ostala v 
Nemčiji in v kompleksnost, nadzorovani 
kaos evropske sodobne glasbe nenehno 
prinaša melodični navdih ter izrazito 
barvno oblikovanje glasbe. Njena dela 
so toplo sprejeli tako vodilne zasedbe za 
sodobno glasbo kot veliki poustvarjalci 
klasične glasbe. Za Violinski koncert je leta 
2004 prejela Grawemeyerjevo nagrado 
in zbudila zanimanje širokega občinstva, 
skladbo pa je izvedel tudi odlični Christian 
Tetzlaff. Leta 2007 je izvedbo doživela 
njena prva opera Alica v čudežni deželi, 
naročilo Opere v Los Angelesu. Lani je 
Unsuk Čin prejela prestižno Sibeliusovo 
nagrado Fundacije Wihuri.

Isabel Mundry (roj . 1963)

Skladateljica se je po študiju 
kompozicije, muzikologije, umetnostne 
zgodovine in filozofije v Berlinu gibala v 
srednjeevropskem prostoru; izpopolnjevala 
se je pri Hansu Zenderju v Frankfurtu, 
delovala v Parizu, na Dunaju, učila v 
Frankfurtu in Zürichu, danes pa je 
profesorica kompozicije v Münchnu. 
Zlasti v nemškem kulturnem prostoru je 
prepoznavna in cenjena skladateljičina 
estetika zvoka trenutka – glasbo gradi 
iz kompleksno, večplastno oblikovanih 
zvočnih dogodkov, enot različnih dolžin, v 
katerih odzvanjajo slojeviti zvočni pojavi. 
Pri tem je vselej pozorna na časovno 
in prostorsko predstavo zvoka. Ali kot 
nekje zapiše: „Če slišim zvok z zaprtimi 
očmi, si predstavljam prostor. Če vidim 
prostor, se začnejo razvijati zvoki.“ Poleg 
Predelav Dufaya se je Isabel Mundry v 
svojem ansambelskem opusu še nekajkrat 
ustvarjalno odzvala na glasbo preteklosti, 
predvsem v dveh ciklusih Non mesuré, v 
katerih sodobno zvočno domišljijo prepleta 
z vplivom del Louisa Couperina.
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Michael Jarrell (roj . 1958)

Skladatelj, rojen v Ženevi, je tam študiral 
pri Ericu Gaudibertu in pozneje deloval 
pod mentorstvom Klausa Huberja in med 
drugim na pariškem IRCAMu. Sam je 
sprva predaval na Dunaju, od leta 2004 
pa je profesor kompozicije v Ženevi. V 
njegovem opusu izstopajo koncertantna 
dela. Leta 2001 je za Salzburški festival 
napisal klavirski koncert z naslovom  
Abschied, koncert za flavto in orkester…
un temps de silence… je leta 2007 
krstno izvedel Emmanuel Pahud z 
Orkestrom Romanske Švice in Heinzom 
Holligerjem, med naslednjimi deli pa sta 
bili še Nachlese III za klarinet, violončelo 
in orkester ter Emergences (Nachlese VI), 
koncert za violončelo, napisan za Jeana-
Guihena Queyrasa. Jarrell veliko pozornost 
namenja tudi operi. Komorni operi 
Cassandre (1994) ter operi Galilei (2006) 
je letos jeseni dodal novo operno delo 
Bérénice za Pariško nacionalno opero.

Georgi Dimitrov (roj . 1989)

Mladi ameriški skladatelj Georgi 
Dimitrov je trenutno doktorski študent 
kompozicije na Univerzi v Severni 
Kaliforniji. Svojo glasbo opisuje kot 
humorno, med največje ustvarjalne uspehe 
pa šteje komorno opero Maximus za 
kvartet glasbil, sopran, bariton in bas, pri 
čemer pevci igrajo po več vlog. Zgodba se 
odvija v bližnji prihodnosti in predstavi 
protagonista, ki mu življenje povsem uniči 
kazen za napačno parkiranje.

Sabrina Schroeder (roj . 1979)

Kanadska skladateljica v instrumentalno 
igro v svojih skladbah vnaša lastne 
električne naprave, predvsem pretvornike, 
ki izkoriščajo taktilno stanje zvočnih 
vibracij ter razširjajo in ojačijo zven glasbil. 
Sodeluje z nekaterimi vidnimi zasedbami, 
kot sta Kvartet JACK in Mednarodni 
ansambel za sodobno glasbo ICE, sama 
pa je aktivna v skupinah skladateljev 
in izvajalcev, s katerimi predstavlja tako 
komponirano kot improvizirano glasbo. 
Družbenost svojega razumevanja glasbe 
usmerja tudi v glasbene projekte z 
mladostniki, odrinjenimi rob družbe,  
v zaporih in drugih ustanovah.

Rebecca Saunders (roj . 1967)

Rebecca Saunders je na Univerzi 
v Edinburgu študirala violino in 
kompozicijo, leta 1991 je izpopolnjevanje 
nadaljevala pri Wolfgangu Rihmu v 
Karlsruheju in nato ponovno v Edinburgu 
pri Nigelu Osbornu. Od takrat kot 
svobodna umetnica živi in dela v Berlinu. 
V poznih devetdesetih se je hitro uveljavila 
predvsem v nemškem prostoru, a je do 
danes postala ena osrednjih skladateljic 
z mnogimi izvedbami po Evropi in tudi 
drugod po svetu, v zadnjih letih lahko 
njena dela vse pogosteje slišimo tudi  
v Sloveniji. 

Glasba Rebecce Saunders je del premika 
v kompozicijski filozofiji zadnjih desetletij, 
premika od konstrukcije k epistemologiji, 
k zaznavi glasbenega zvoka. Njena dela se 
odvijajo kot previdno nanašanje zvočnih 
prvin v polje tišine. Gradivo počasi bliža, 
osvetljuje. Gre za glasbo, ki se ne zapira  
v lastne zakonitosti in spoznavne sisteme, 
ampak izhaja iz empatije do pozornega 
poslušalca. S premislekom o zaznavi 
se zdi povezana celostna predstavitev 
skladateljičinih del, ki v zadnjih letih 
vsebujejo uporabo prostora in koreografijo.

Prostorske lastnosti izvedbenih prostorov 
je posebej intenzivno izkoriščala v 
prostorskih kolažih za komorne zasedbe 
chroma I–XX (2003–2017), Stasis, Stasis 
Kollektiv (2011–2016) in v prostorski 
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instalaciji za ansambel Yes (2017). Skladbo 
Fury II v izvedbi Ansambla Modern je 
pred kratkim koreografiral Emanuel Gat. 
Rebecca Saunders v zadnjih letih posebno 
pozornost namenja koncertantnim delom, 
kot so violinski koncert Still (2011), 
tolkalski koncert Void (2014) ali koncert za 
trobento Alba (2015).

Matthias Pintscher (roj . 1971)

V Nemčiji rojeni Pintscher je skladatelj 
in dirigent ter eno osrednjih imen sodobne 
glasbe 21. stoletja. „Skladati sem začel 
preprosto iz navdušenja nad simfoničnim 
orkestrom kot glasbilom,“ je razložil med 
svojim prvim obiskom pri nas. „Pri 
petnajstih sem dobil priložnost za delo s 
svojim mladinskim orkestrom. Lahko sem 
delal s svojim orkestrom in se zares dotaknil 
zvoka, orkestrove zvočne materije. Naslednji 
korak je bil, da sem se želel zapisati temu 
zvoku, in tako sem začel skladati.“ Kmalu je 
s svojim delom navdušil ugledne umetnike, 
kot so Claudio Abbado, Hans Werner 
Henze, Helmut Lachenmann, Pierre 
Boulez in Peter Eötvös, njegov glavni 
mentor. Z opero Thomas Chatterton je 
prvič navdušil svetovno glasbeno javnost, 
sledila pa je uspešna skladateljska pot 
iskanja občutljivo oblikovanega zvena in 
gibkih gest. Leta 2012 je oblikoval Festival 
Slowind in prav v tistem času prevzel 
vodenje Ansambla Intercontemporain, 
hkrati pa je glavni dirigent Akademije 
Festivala v Luzernu. Ob orkestrski glasbi 
v Pintscherjevem opusu izstopa poseben 
odnos do godal, kot ga zaslišimo v 
violinskem koncertu Mar‘eh, v koncertu za 
violončelo in orkester Refleksije na Narcisa, 
skladbi Tenebrae za violo, ansambel in 
elektroniko. Osrednji del njegove komorne 
glasbe pa predstavljajo godalni kvarteti.

Elliott Carter (1908–2012)

Leta 2008, ko je Carter praznoval 100 
let, je Heinz Holliger zapisal: „Zame 
je glasba Elliotta Carterja eden zadnjih 
izvirnih čudežev, ki nam jih daje naš zatohlo 
globaliziran in urejen svet.“ Poslušanje 
Carterja v 21. stoletju pomeni vrnitev v 
tisto duhovno okolje prejšnjega stoletja, 
ki je še omogočalo skladateljev celovit 
pogled na glasbeni fenomen, pogled, ki 
je nepopustljivo strog, zavrača prehitre 
sklepe, ne meni se za poenostavitve, je 
pa tudi skrajno empatičen. Intelektualno 
zahteven, trmast v svoji drži je Carter rad 
ponavljal naslednje: „Ne morem razumeti 
priljubljenosti tiste vrste glasbe, ki bazira na 
ponavljanju. V civilizirani družbi ničesar 
ni treba povedati več kot trikrat.“ V dolgem 
in bogatem življenju je Carter izkusil 
celotno 20. stoletje. Tudi glasbeno, saj 
je bil sopotnik prvih velikih ameriških 
skladateljev; v Parizu je študiral z Nadjo 
Boulanger in za nekaj časa prevzel 
neoklasicističen slog. 

V štiridesetih in petdesetih je našel 
somišljenike v prebujenem modernizmu, 
ki je v glasbi razklenil hierarhijo 
harmonij, melodij in pulza ter razprl polje 
neomejenih možnosti. Carter je tu lahko 
razvijal glasbene parametre v različnih 
plasteh in se v tej tonski kompleksnosti 
približal kompleksnosti izkušnje 
človeškega bivanja v kompleksnem 

obdobju zgodovine naše vrste. Temeljito 
izkušnjo poslušanja te glasbe je Festival 
Slowind ponudil leta 2011, ko je bil Carter 
v središču programa in ko smo lahko v 
živo slišali njegove stare mojstrovine, pa 
tudi vitalno novejšo glasbo. Takšna dela 
je ustvarjal še naprej, tudi v zadnjem letu 
svojega življenja.
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Iannis Xenakis (1922–2001)

Vzporedno zanimanje za glasbo in 
arhitekturo je odločilno zaznamovalo 
ustvarjanje Iannisa Xenakisa. Študij obeh 
področij v Atenah je prekinila druga 
svetovna vojna, v katero je vstopil kot član 
grškega odporniškega gibanja. Po hudi 
poškodbi ob koncu vojne – izgubil je vid 
na eno oko – se je umaknil v Pariz, kjer 
je nadaljeval študij glasbe pri Arthurju 
Honnegerju, Dariusu Milhaudu in nato  
na konservatoriju pri Olivieru Messiaenu. 
V tem času je srečal znamenitega arhitekta 
Le Corbusiera ter se pridružil njegovemu 
biroju. Tam je zasnoval Philipsov paviljon 
za Svetovno razstavo leta 1958, ki je 
bil za glasbo pomemben kot kraj prve 
predstavitve Varèseove Elektronske poeme 
in Xenakisove granularne kompozicije 
Concret PH na enajstih različnih sistemih 
zvočnikov. Konkavne oblike paviljona je z 
glissandi pretvoril v zvočne oblike skladbe 
Metastaseis, predvajanje elektroakustične 
glasbe na velikem številu prostorsko 
razporejenih zvočnih sistemov pa v 
potopitveno izkušnjo elektroakustičnih, 
multimedijskih del iz sedemdesetih 
(Legenda o Eeru, Persepolis, Politopi). 

Xenakis je bil eden največjih 
kritikov serializma, saj naj bi proizvajal 
nerazpoznavno zmes not v različnih 
registrih. Razvil je samosvoj sistem 
stohastične glasbe, ki hierarhične tonske 

strukture izpeljuje iz različnih modelov 
verjetnosti. Tu je v svoje skladanje vpeljal 
računalniške izračune. Poznejša dela sledijo 
dialektiki glasbenikovega občutka in 
teoretskega računalniškega pristopa, kamor 
vstopa razkošen univerzum Xenakisovih 
znanj in zanimanj, med katerimi 
najdemo vseprisotno grško mitologijo, 
poseben odnos do narave ali vplive glasbe 
jugovzhodne in vzhodne Azije. Glasbeni 
svet te Xenakisove širine, ki se širi v 
utopične razsežnosti, danes verjetno še ni 
dokončno dojel. 

Vito Žuraj (roj . 1979)

Skladatelja Vita Žuraja odlikujejo 
izrazno močne ter skrbno izdelane 
kompozicije, ki mnogokrat vsebujejo 
tako scenske elemente kot tudi možnosti 
razporeditve zvoka po prostoru in so 
glasbenikom pisane na kožo. V kratkem 
času so se Žurajeve kompozicije prebile na 
najvidnejše koncertne odre in pomembne 
festivale, v izvedbah vrhunskih sestavov, 
kot so Orkester newyorške filharmonije, 
Škotski simfonični orkester BBC, 
Ansambel Modern, Klangforum Wien, 
Ansambel Intercontemporain in Komorni 
zbor RIAS.

Tudi v sezoni 2018/2019 se obetajo 
praizvedbe, ki s svojimi koncepti in 
tematiko zahajajo izven meja glasbene 
umetnosti: Za Vokalni ansambel in 
Simfonični orkester Jugozahodnega 
nemškega radia (SWR) nastaja na besedilo 
Aleša Štegerja skladba Der Verwandler, 
ki obravnava življenje alkimista Johanna 
Friedricha Böttgerja, izumitelja evropskega 
porcelana. Pri novi skladbi Hors d’oeuvre 
že sama zasedba priča o nenavadnosti 
koncepta: za kuharja-performerja in 
orkester je napisana skladba, ki jo bo 
junija 2019 praizvedel Simfonični orkester 
Zahodnonemškega radia (WDR) pod 
taktirko Petra Rundla, skupaj s kuharskim 
zvezdnikom Danielom Gottschlichom. 

Leta 2016 je Vito Žuraj prejel 

skladateljsko nagrado Claudia Abbada, 
ki jo podeljuje Karajanova akademija 
Berlinskih filharmonikov; za to priložnost 
napisana kompozicija Alavó je bila 
praizvedena na turneji v Berlinu, Parizu 
in Luzernu. Vito Žuraj je tudi prejemnik 
skladateljske nagrade mesta Stuttgart in 
nagrade Prešernovega sklada. Od leta 
2016 naprej je profesor za kompozicijo in 
glasbeno teorijo na ljubljanski Akademiji 
za glasbo.
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Beat Furrer (roj . 1954)

Beat Furrer se je rodil v Schaffhausenu 
v Švici in se v tamkajšnji glasbeni šoli učil 
klavirja. Po selitvi na Dunaj (1957) je na 
Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo 
umetnost študiral dirigiranje pri Otmarju 
Suitnerju in kompozicijo pri Romanu 
Haubenstocku Ramatiju. Leta 1985 je 
ustanovil Klangforum Wien, ki ga je 
vodil do leta 1992, z ansamblom pa je še 
danes povezan kot dirigent. Po naročilu 
Dunajske državne opere je zložil svojo 
prvo opero Die Blinden. Njegova druga 
opera Narcissus je bila prvič izvedena na 
festivalu Štajerska jesen v Graški operi leta 
1994. Leta 1996 je bil rezidenčni skladatelj 
Festivala v Luzernu. V Gradcu so leta 2001 
krstno izvedli njegovo glasbenogledališko 
delo Begehren, v Zürichu leta 2003 opero 
invocation, v Donaueschingenu pa leta 
2005 zvočnogledališko delo FAMA. 

Jeseni leta 1991 je Furrer postal profesor 
kompozicije na Visoki šoli za glasbo 
in upodabljajočo umetnost v Gradcu. 
Kot gostujoči profesor kompozicije je 
med letoma 2006 in 2009 deloval na 
Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Frankfurtu. Z violinistom 
Ernstom Kovacicem je ustanovil ‚impuls‘, 
mednarodni ansambel in skladateljsko 
akademijo za sodobno glasbo. Leta 2004 
je prejel Glasbeno nagrado mesta Dunaj 
in 2005. postal član Akademije umetnosti 

v Berlinu. Za skladbo FAMA so mu 
leta 2006 na Beneškem bienalu podelili 
Zlatega leva. Leta 2010 je bilo v Baslu 
krstno izvedeno glasbenogledališko delo 
Wüstenbuch. Njegova zadnja opera La 
Bianca Notte po besedilu Dina Campane 
je bila pomladi leta 2015 krstno izvedena 
v Hamburgu. Trenutno sklada novo opero 
Violetter Schnee na libreto Vladimirja 
Sorokina in Händla Klausa. 

Od osemdesetih let je Beat Furrer 
ustvaril širok razpon del, od solističnih 
in ansambelskih do orkestrskih in 
zborovskih. Znan je po tenkočutnem 
raziskovanju človeškega glasu v odnosu 
do instrumentalne zvočnosti. Leta 2014 je 
prejel Veliko avstrijsko državno nagrado 
in v letošnjem letu še glasbeno nagrado 
sklada Ernst von Siemens za življenjsko 
skladateljsko delo.

Enno Poppe (roj . 1969)

Enno Poppe je eden najzanimivejših 
dirigentov in skladateljev, ki v obeh 
vlogah prepriča kot velik individualist. 
Zaradi svoje dirigentske tehnike je iskan 
interpret najkompleksnejših sodobnih 
partitur. Jasnost, analitičnost pregleda 
nad razvojem gradiva in gradacijami v 
glasbenem delu učinkovito uresničuje tudi 
v lastnih skladbah. O tem pravi: „Pri delu 
z motivi in temami me posebej zanima 
to, da lahko prepoznamo in opazujemo 
mutacije materiala; kako je ustvarjena mreža 
povezav.“ Njegovo glasbo odlikuje poseben 
humor. 

Kompozicijo in dirigiranje študiral na 
Visoki šoli za umetnost v Berlinu, med 
drugim pri Friedrichu Goldmannu in 
Gösti Neuwirthu. V nemški prestolnici je 
nato študiral zvočno sintezo, v Karlsruheju 
pa algoritmično kompozicijo. Redno 
dirigira ansamblom Klangforum Wien, 
Musikfabrik, Resonanz in Mosaik, ki ga 
vodi že dvajset let. Sklada za vse vrste 
zasedb, pri čemer v ansamble in komorne 
zasedbe pogosto vključuje elektroakustične 
elemente, samplerje in druga novejša 
zvočila. Eden od viškov njegovega 
dosedanjega dela je opera IQ (2011/2012), 
ki umetniško naslavlja nekatera ključna 
vprašanja naše vrste v 21. stoletju, kot 
je človeška kognicija v odnosu do novih 
tehnoloških dognanj. 

Vinko Globokar (roj . 1934)

Prva leta glasbenega življenja so 
Globokarja soočila s celovito glasbeno 
izkušnjo, z vsem, kar pomeni biti 
glasbenik. Kot deček je nastopal po 
francoskih delavskih naseljih, pozneje je 
igral v jazzovskih orkestrih, zanje skladal, 
aranžiral, z njimi nastopal v plesnih 
dvoranah, jazzovskih klubih in kabaretih; 
snemal je filmsko glasbo, spremljal 
operetne pevce, igral je v pihalni godbi in 
se razvil kot improvizator. Marsikaj od 
tega je pozneje odmevalo v njegovih delih 
in nikjer v njegovem opusu ne najdemo 
mesta, ki bi delovalo kot suh akustični 
eksperiment, kot le raziskava glasbenega 
problema. Iz njegovih del vedno silijo živi 
glasovi, ki so glasbeni zvoki in so vzkliki 
človeka, ki se je znašel v divjem 20. stoletju. 

Pozavno je študiral na Pariškem 
nacionalnem konservatoriju, nato še 
kompozicijo in dirigiranje pri Renéju 
Leibowitzu, kontrapunkt in fugo pri 
Andreju Hoderju, izpopolnjeval pa se 
je pri Lucianu Beriu. Razvil je nove 
trobilske tehnike in dosegel virtuozno 
igro, pa tudi prepričljivost izvedbe in s 
tem spodbudil, da so za pozavno dela 
poleg Beria in Leibowitza napisali še 
Maurizio Kagel, Heinz Holliger, Karlheinz 
Stockhausen in drugi. Pozneje ga je 
razvoj trobilske igre pripeljal do povezav 
govora, jezika in glasbe, njegova prva 
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skladateljska misel pa je do danes ostala 
razmislek o družbi, o svetu. V triptihu 
Emigranti (1982‒1985) se je spopadel z 
avtobiografsko problematiko izseljenstva, 
v vokalnoinstrumentalni skladbi Množica, 
moč in posameznik (1995) je razgrnil 
silovita trenja znotraj družbenih plasti 
in razredov, v delu Orkester (1974) pa je 
premišljeval družbenopsihološka dogajanja 
med glasbeniki in hkrati načel ustaljeno 
razmerje med glasbeniki in občinstvom. 
Vsa ta stara vprašanja in Globokarjevi 
ustvarjalni odgovori nanje tudi leta 2018 
niso izgubili ne aktualnosti ne ostrine.

Lojze Lebič (roj . 1934)

Kot član skladateljske skupine Pro 
musica viva je Lebič soustvarjal ključna 
leta slovenskega glasbenega modernizma 
po drugi svetovni vojni. Prek srečanj s 
somišljeniki in seznanjanjem z aktualnim 
dogajanjem v mednarodnem prostoru je 
izoblikoval lastno ustvarjalno držo, ki jo 
zaznamuje želja po celovitosti; ohranil 
je spoznanja modernističnih iskanj, jih 
soočil s staro in najstarejšo glasbo, z 
glasbenimi arhetipi, oblikoval je izraz v 
razponu med mogočno zvočno silovitostjo 
in zadržanostjo, meditativnostjo. 
Skozi ta razmerja Lebič v svoja dela 
pretaplja življenjske modrosti in trdno 
humanistično držo. Zato iz njegovih 
del žari svetovljanska modernost, vtis 
lokalne, slovenske duhovne antropologije 
in občutljivost za motrenje duhovne 
dediščine preteklih kultur in civilizacij. Del 
celovitega zaobjemanja glasbenega pojava 
je tudi Lebičeva izvajalska izkušnja. 

Na začetku šestdesetih let je vodil 
Akademski pevski zbor Tone Tomšič, z 
njim na koncertih uveljavljal sodobnejše 
sporede, na gostovanjih pa predstavljal 
slovenske zborovske stvaritve. Celo 
desetletje (1962–1972) je bil nato še stalni 
umetniški vodja in dirigent Komornega 
zbora RTV Ljubljana. Analitično 
pristopanje do glasbe je mladim bližal  
kot profesor dirigiranja in metodike 

dela v ansamblih na Pedagoški 
akademiji v Ljubljani in kot profesor za 
glasbenoteoretske predmete na Oddelku 
za muzikologijo Filozofske fakultete 
v Ljubljani. Vsestranski Lebičev opus 
med drugim vsebuje simfonično glasbo 
(Korant, Nicina, Queensland Music, Glasba 
za orkester Cantico I in Cantico II in 
druga), komorna, ansambelska, zborovska 
in vokalnoinstrumentalna dela ter vedno 
aktualno scensko delo Fauvel'86. Lojze 
Lebič je redni član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (SAZU), inozemski 
član Kraljeve flamske akademije in dopisni 
član Hrvaške akademije znanosti in 
umetnosti.

Urška Pompe (roj . 1969)

Urška Pompe je na ljubljanski Akademiji 
za glasbo diplomirala iz kompozicije v 
razredu Daneta Škerla, podiplomski študij 
pa nadaljevala v Budimpešti (kompozicija, 
komorna igra in solfeggio) in pozneje v 
Baslu (kompozicija). Izpopolnjevala se 
je še na vrsti mojstrskih tečajev uglednih 
mentorjev, med katerimi kot posebej 
vplivne omenimo Györgya Kurtága, 
Helmuta Lachenmanna in Jonathana 
Harveyja. Od leta 1997 je predavateljica 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Njen 
skladateljski opus ni obsežen in njene 
skladbe ne prinašajo številnih tonov, so 
pa skladbe in njihovi akustični pojavi 
izbrušene stvaritve. Pogosto izhaja iz 
poezije in z zamejenimi zvočnimi sredstvi 
ustvarja krhke, a pomenljive napetosti, 
podobno kot nas lahko poezija le z nekaj 
zlogi in besedami močno pretrese, se 
nas dotakne. Je skladateljica miniaturnih 
gest, filigranov, ki jim v svoji pogosto tihi, 
prosojni glasbi pušča dovolj zvočnega 
prostora. Zato jo najpogosteje slišimo kot 
avtorico del za manjše komorne zasedbe 
in solističnih del, podoben način nizanja 
barv in ustvarjanja napetosti med drobnimi 
niansami pa najdemo tudi med redkimi 
deli za orkester (skladbi Near in Šir, ki 
združujeta zven saksofona in orkestra). 
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Larisa Vrhunc (roj . 1967)

Je skladateljica s širokim razgledom 
po sodobni glasbeni krajini, a s previdno 
zgrajenim izrazom. Lahko bi rekli, da v 
svojem homogenem, radikalno osebnem 
glasbenem bistvu skriva spektralne 
barve, lachenmannovske obravnave 
instrumentalnega šuma, zanimanja za 
zvočnost, podobno tisti iz elektroakustične 
glasbe, strogo preračunavanje proporcev,  
v bežnih obrisih pa tudi refleksije pretekle 
glasbe. Njena glasba se odvija kot igra 
krhkih, ritmično pogosto razdrobljenih 
tonov, zastrtih šumov, skrbno izbranih barv, 
previdno zloženih v miniaturne postavitve. 
To ni preobložena glasba in osredotoča 
se le na bistveno. Zato v opusu Larise 
Vrhunc ni veliko simfonične glasbe, opazni 
pa sta Hologram (2001) in Med prsti zven 
podobe II (2011). Izhaja iz komornega 
zvena in načina poustvarjanja, ki omogoča 
pravo zvočno okolje za njeno poetično 
glasbo tihega pletenja in plastenja in na 
drugi strani pravo predanost glasbenikov. 
S Slowindom sodeluje že od prvega 
festivala leta 1999, ko je za Slowind 
napisala skladbo Celo, sledila pa je vrsta 
prvih predstavitev skladateljičinih del Na 
robu tišine (2007), Fabula (2012), Grajska 
(2013), And if not (2015) in Navpično 
(2015). Zadnja leta ob festivalih pripravlja 
delavnice z gostujočimi skladatelji in 
interpreti. 

Šolala se je na visokošolskih glasbenih 
ustanovah v Ljubljani, Ženevi in Lyonu 
ter na številnih mednarodnih mojstrskih 
tečajih. Je redna profesorica za teorijo 
glasbe na Oddelku za muzikologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je 
nedavno doktorirala z disertacijo Vplivi 
spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko 
ustvarjalnost zadnjih desetletij in o tej temi 
izdala še znanstveno monografijo. Matej Bonin (roj . 1986)

Po študiju kompozicije pri Urošu Rojku 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani in 
Beatu Furrerju na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost v Gradcu, Matej 
Bonin raziskuje, širi in poglablja svoje 
skladanje. Med vidnejše dosežke tega 
raziskovanja sodi simfonični prvenec 
Cancro, ki je s posnetkom Simfoničnega 
orkestra RTV Slovenija in dirigenta 
Georgea Pehlivaniana leta 2015 postalo 
izbrano, prvouvrščeno delo na mednarodni 
skladateljski tribuni Rostrum, kar prej ni 
uspelo nobenemu slovenskemu skladatelju. 
Priznanju je sledilo naročilo nove skladbe 
za švedski ansambel Norbotten NEO, ki 
je lani izvedel Boninovo delo Shimmer 
(2016). Skladba je sprožila nadaljnja 
raziskovanja v novi smeri in oktobra 
letos je Ansambel Modern izvedel 
že šesto skladbo tega cikla, Shimmer 
VI (2018). Še en kontinuiran proces 
predstavlja Gymnastics Of Non/Sense, v 
katerem je v treh različnih inkarnacijah 
skladbe združeval odlične interprete in 
improvizatorje, hkrati pa vključil vizualno 
podobo in zvočno tematiziranje poezije 
Karla Hmeljaka. Pomembno mesto v 
njegovem ustvarjanju predstavljajo zanj 
tudi sodelovanja s plesnimi koreografi 
(Mirjam Klebel, Ireno Tomažin, Tomažem 
Simatovičem). 

Glasba Mateja Bonina gradi na 
znanjih klasične kompozicijske tradicije, 
z različnimi mediji naslavlja sodobno 
življenjsko izkušnjo, s kompozicijskimi 
prijemi se odziva na zvočno identiteto 
digitalne dobe, predvsem pa ta glasba  
in njen avtor ostajata osebna in iskrena.
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Jera Petriček Hrastnik

Jera Petriček Hrastnik je svoje glasbeno 
izobraževanje začela z učenjem flavte, ki 
so se ji kmalu pridružili violina in tolkala, 
kasneje pa še klavir in petje. Že vse 
življenje poje v zborih, trenutno je članica 
Zbora Arnolda Schönberga in Zbora 
koncertnega združenja Dunajske državne 
opere. Po končanem Konservatoriju za 
glasbo in balet v Ljubljani je diplomirala 
iz francoskega ter ruskega jezika in 
literature na ljubljanski Filozofski 
fakulteti (2010), dve leti kasneje pa iz 
orkestrskega dirigiranja na Akademiji za 
glasbo pri Milivoju Šurbku. Leta 2014 je 
začela študirati na Univerzi za glasbo in 
upodabljajočo umetnost na Dunaju. Kot 
mezzosopranistka je prejela tretjo nagrado 
na tekmovanju iz samospeva 20. stoletja 
Petyrek-Lang leta 2015. V času študija je 
na Dunaju dirigirala orkestru Pro Arte, 
Komornemu orkestru Univerze za glasbo 
in uprizarjajočo umetnost, Komorni 
filharmoniji Webern in Orkestru Tehniške 
univerze, pri katerem je spomladi 2018 
delovala kot asistentka. 

Leta 2017 je ustanovila Slovenski 
komorni orkester Dunaj, ki povezuje 
uveljavljene slovenske glasbenike in 
slovenske študente glasbe na Dunaju, 
pomemben cilj orkestra pa je tudi 
izvajanje glasbe slovenskih skladateljev.  
V septembru 2018 je orkester izvedel 

koncert sodobne glasbe na Dunaju  
v Centru Arnolda Schönberga, in sicer  
z deli Nine Šenk in Schönbergovo  
Suito, op. 29. 

V jeseni 2018 je prvič dirigirala 
Orkestru in Zboru Slovenske 
filharmonije ter postala asistentka 
zborovskega direktorja Dunajske  
državne opere.

Oskar Laznik

Oskar Laznik je z igranjem saksofona 
začel leta 1996 v glasbeni šoli Hrastnik 
pri prof. Vanju Tomcu. Na Srednji 
glasbeni in baletni šoli v Ljubljani je 
uspešno maturiral v razredu prof. Dejana 
Prešička. Šolanje je nadaljeval v razredu 
prof. Matjaža Drevenška na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani, kjer je s posebno 
pohvalo diplomiral leta 2010. Leta 2012 je 
zaključil podiplomski študij na Visoki šoli 
za glasbo in ples v Kölnu pri prof. Danielu 
Gauthieru in prejel naziv Magister glasbe. 
Je zmagovalec številnih tekmovanj ter 
prejemnik Škerjančeve nagrad Srednje 
glasbene in baletne šole Ljubljana 
za izjemne zasluge pri umetniškem 
uveljavljanju šole ter Prešernove nagrade 
Akademije za glasbo v Ljubljani za 
izvedbo Koncerta Larsa-Erika Larssona z 
orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana. 

Na njegov repertoarju najdemo tako 
standardna dela za saksofon kot tudi 
transkripcije del iz obdobij baroka, 
klasicizma in romantike. Kot solist in 
komorni glasbenik je nastopil na mnogih 
festivalih. Veliko pozornosti posveča 
tudi sodelovanju s skladatelji in širjenju 
repertoarja za saksofon. Leta 2016 je s 
tolkalcem Simonom Klavžarjem izdal 
svojo prvo zgoščenko, ki vsebuje dela  
Nine Šenk, Mateja Bonina, Uroša Rojka  
in Vita Žuraja.

Od septembra 2012 je profesor 
saksofona in komorne glasbe na 
Konservatoriju za glasbo in balet 
Ljubljana. Vodi tudi mojstrske tečaje  
na različnih univerzah.
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Miha Haas

Miha Haas izhaja iz glasbene družine. 
Klavir je študiral pri očetu Hinku, 
Dubravki Tomšič-Srebotnjak ter pri 
Aleksandru Madžarju. Dodatno se je 
izpopolnjeval na mojstrskih tečajih za 
klavir, historično izvajalsko prakso ter 
komorno glasbo. 

Kot solist ali član različnih komornih 
ansamblov je nastopil v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, 
Avstriji, Italiji, Nemčiji, Belgiji, na 
Nizozemskem, Švedskem, Norveškem, 
v Veliki Britaniji ter v ZDA. V zadnjem 
obdobju nastopa predvsem kot član 
klavirskega tria Isontius ter v različnih 
komornih zasedbah.

Pedagoško deluje na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kjer poučuje predmete 
klavirska literatura, klavirski duo ter 
komorna igra. Kot gostujoči profesor je 
predaval na Glasbeni akademiji v Zagrebu, 
na Akademiji za glasbo in upodabljajočo 
umetnost v Gradcu, na Univerzi 
Indiana (Pennsylvania, ZDA) Srednji 
glasbeni šoli Varaždin, na mednarodni 
konferenci EPTA 2016 v Reykjaviku, na 
mednarodni konferenci EPTA na Malti, 
na Mednarodnem klavirskem forumu na 
Rodosu v Grčiji ... 

Njegovi članki na temo historične 
izvajalske prakse ter akustičnih vidikov 
klavirskega zvoka so izšli v več revijah,  

med drugim v slovenski (VirKla) ter v 
angleški strokovni pianistični reviji (Piano 
Journal). Je član izvršnega odbora Društva 
klavirskih pedagogov Slovenije EPTA. 

 

Mak Grgić

Mak Grgič, ki ga je New York Times 
opisal kot „domiselnega, nadarjenega in 
izrazno izjemno močnega“, Washington 
Post pa kot „kitarista, na katerega moramo 
biti pozorni“, je inovativen kitarist, čigar 
repertoar sega vse od avantgardnih del 
in filmske glasbe do velikih klasikov 
kitarskega kanona, zgodnje glasbe, popa, 
jazza in še dlje. Njegov zadnji album 
Cinema Verismo, ki ga je izdala založba 
Marquis Music, vključuje tako klasične 
kompozicije uporabljene v filmih kot 
transkripcije glasbe pisane posebej za film.

Izdal bo nove plošče pri z grammyjem 
nagrajeni založbi MicroFest Records ter pri 
založbi Naxos, sodeloval bo tudi s prvim 
violončelistom losangeleške filharmonije, 
Robertom DeMainom, ter losangeleškim 
skladateljem Andersonom Aldenom pri 
snemanju zgoščenke gamelanske glasbe.

Mak je do nedavnega užival rezidenco 
mladega umetnika pri organizaciji za 
komorno glasbo Da Camera Society 
in je soustanovitelj skupine DC8, Da 
Camerinega ansambla za sodobno glasbo, 
ki ga je L. A. Times označil kot „navdihujoč 
dodatek v sferi sodobne glasbe v Los 
Angelesu“.

Sodeloval je z glasbeniki, kot so Martin 
Chalifour (koncertni mojster losangeleške 
filharmonije), Robert DeMaine, Jay 
Campbell, Joshua Roman, The Assad 

Brothers, Ashley Bathgate (čelistka 
ansambla Bang on a Can All-Stars),  
John San-t’Ambrogio (nekdanji prvi  
čelist simfoničnega orkestra v St. Louisu), 
Paul Vasile in Stephen Ackert (oba orgle), 
tolkalec Ian Rosenbaum ter kitarist in 
skladatelj Nejc Kuhar, s katerim je Mak 
posnel svoj debitantski album String 
Modulations, katerega izid sta podprla 
RTV Slovenija in Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije.

Skupaj s flamenko kitaristom Adamom 
Del Montejem tvori Duo Deloro, v zasedbi 
FretX Duo pa se skupaj z Danielom 
Lippelom, ustanovnim članom Ansambla 
ICE, posveča izvajanju nove glasbe za 
kitarske due.

Rojen je v Ljubljani, kitaro pa je 
študiral na Konservatoriju Elly Basic v 
Zagrebu pri priznanem mojstru Anteju 
Čagalju, diplomiral je pri Alvaru Pierriju 
na Univerzi za glasbo in upodabljajočo 
umetnost na Dunaju. Pred kratkim je 
dokončal doktorski študij glasbe na 
Univerzi v Južni Kaliforniji kot študent 
Williama Kanengiserja in Scotta Tennanta, 
članov Kitarskega kvarteta iz Los Angeles. 
Med študijem je deloval tudi kot asistent 
profesorja Briana Heada, umetniškega 
vodje GFA, vodilnega združenja za 
klasično kitaro v ZDA.

Danes poučuje na Univerzi Mount St. 
Mary’s v Los Angelesu, je umetniški vodja 
festivala za interdisciplinarne umetnosti 
M.A.R.S. ter zagrebškega Mednarodnega 
kitarskega festivala. V sklopu dobrodelnih 
aktivnosti deluje kot mentor pri Fundaciji 
Bosana, ki zbira in daruje sredstva 
študentom v Bosni in Hercegovini.
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Kvartet JACK

Po mnenju dnevnika Boston Globe so 
člani Kvartet JACK visoko cenjeni „super 
heroji v svetu nove glasbe“, Washington Post 
jih je označil za nenadomestljivi kvartet 
za sodobno glasbo, „ki združuje brezhibno 
muzikanstvo, intelektualno drznost in 
brezkompromisno predanost.“

Kvartet JACK je prejemnik nagrade 
Martin E. Segal, ki jo podeljuje Lincoln 
Center, nagrade Trailblazer za novo 
glasbo in nagrade CMA/ASCAP za drzne 
programe. Nastope v najpomembnejši 
svetovnih koncertnih odrih, kot so dvorana 
Carnegie Hall (ZDA), dvorana Wigmore 
(Velika Britanija), IRCAM (Francija), 
Kölnska filharmonija (Nemčija), Festival 
v Luzernu (Švica) in dvorana Suntory 
( Japonska),  so pospremili navdušeni odzivi 
kritike. 

Osredotočajo se zlasti na izvajanje 
nove glasbe. Zaradi tega tesno sodelujejo 
s skladatelji, kot so John Luther Adams, 
Chaya Czernowin, Simon Steen-Andersen, 
Caroline Shaw, Helmut Lachenmann, 
Steve Reich, Matthias Pintscher in 
John Zorn. Na njihovih koncertih bodo 
premierno izvedena dela Dereka Bermela, 
Cenka Ergüna, Rogerja Reynoldsa, Tobyja 
Twininga in Georga Friedricha Haasa.

So neprofitna organizacija, zavezana 
poustvarjanju, naročanju novih del in 

promociji nove glasbe za godalni kvartet. 
Vsako poletje dva tedna preživijo na 
festivalu za sodobno komorno glasbo 
New Music on the Point v Vermontu, kjer 
poučujejo mlade glasbenike in skladatelje.  
So rezidenčni umetniki na številnih 
univerzah in glasbenih šolah po ZDA.

Klemen Leben

Harmonikar Klemen Leben se je udeležil 
številnih tekmovanj doma in na tujem, kjer 
je praviloma posegal po najvišjih mestih. 
Kot najtehtnejše velja omeniti prve nagrade 
v Castelfidardu, Pulju in Klingenthalu.

Nagrade in ugodne kritike strokovne 
javnosti so mu odprle vrata na koncertne 
odre uglednih prizorišč in festivalov 
v Evropi in severni Ameriki. Tako je 
muziciral v okviru eminentnih festivalov, 
kot so Salzburške slavnostne igre, Zagrebški 
bienale, Dolga noč glasbe na Dunaju, 
Festival umetnikov harmonike Kragujevac, 
Ljubljanski festival in na uglednih 
prizoriščih, kot so Cankarjev dom, Hrvaški 
glasbeni zavod, Helsinški glasbeni center, 
Koncertna hiša v Berlinu, Semperoper 
v Dresdnu, Gewandhaus v Leipzigu, 
Festspielhaus Baden-Baden, Waldbühne  
v Berlinu, KKL Luzern in Haus für Mozart 
v Salzburgu.

Kot solist je nastopil z orkestri, kot so 
Komorni orkester Kammersymphonie 
Berlin, Praška filharmonija, Filharmonija 
Baden-Baden, Simfonični orkester RTV 
Slovenija, Komorni godalni orkester 
Slovenske filharmonije itd. ter igral pod 
dirigenti, kot so Christian Thielemann, 
Marco Armilliato, Ville Matvejeff, Michael 
Sanderling, En Shao in drugi.

Trudi se za uveljavitev harmonike kot 
koncertnega glasbila in v ta namen sodeluje 

s priznanimi domačimi in tujimi skladatelji 
(Kalevi Aho, Tošio Hosokava, Lojze Lebič, 
Georg Katzer, Matthias Pintscher, Nina 
Šenk …).

Sledi njegovega glasbenega udejstvovanja 
je moč najti tudi v obliki posnetkov v 
arhivih domačih in tujih radijskih in 
televizijskih hiš. Med mnogimi odličnimi 
kritikami velja omeniti besede akademika 
Lojzeta Lebiča „Poustvaritev je bila pravi 
sijaj“ in solistični recital na 28. Zagrebškem 
bienalu, kjer je harmonika solistično 
zazvenela prvič v 54-letni zgodovini 
tega elitnega festivala za sodobno glasbo. 
„Izjemen koncert“ je bil izpostavljen kot 
„najboljši trenutek“ celotnega Bienala.

Poleg poustvarjanja pa se Leben 
udejstvuje tudi na področju improvizacije 
in skladanja. Piše za raznorazne zasedbe, 
njegove skladbe so bile izvedene doma in  
na tujem. Novembra 2013 je s skladbo 
Formula magica na skladateljskem 
tekmovanju preArt v Baslu osvojil tretjo 
nagrado.
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Aleksander Gabryś

Kontrabasist in skladatelj Aleksander 
Gabryś je nagrajenec številnih 
tekmovanj, tako za skladatelje kot tudi za 
poustvarjalce. Bil je štipendist fundacije 
Ernst von Siemens ter Društva prijateljev 
festivala Varšavska jesen. Na tem festivalu 
je tudi debitiral s teatralno skladbo Deus 
Irae (2002). Deluje kot solist v orkestrih in 
komornih ansamblih, kot so Klangforum 
Wien, Ansambel Modern, pre-art 
solisti, Collegium Novum iz Züricha, 
Musikfabrik, Avstrijski ansambel za novo 
glasbo, Ansambel Aventure, X-Quartett 
ali MW2. Že od leta 2001 je ključni član 
Ansambla Phœnix iz Basla, predsednik 
‘free-group’ studia, za multimedijo in 
para-dramatično eksperimentalno igro, 
in ustanovni član Poljskega združenja 
kontrabasistov. 

Nastopil je na koncertnih odrih v New 
Yorku, Moskvi, Buenos Airesu, Saõ Paulu, 
pogostokrat na Beneškem bienalu, Majskih 
igrah in festivalih Ultraschall (Berlin) ter 
Wien Modern (Dunaj). Mnogi skladatelji 
so zanj napisali skladbe, naj omenimo 
Piotra Radka, Edwarda Bogusławskega, 
Jevgenija Iršaija, Thomasa Kesslerja, 
Ryszarda Gabryśa, Krzysztofa Knittela, 
Michela Rotha, Nicolasa Tzortzisa, 
Arama Hovhanissyana, Thomasa Wallyja. 
V skladbi Angelus Novus III (déja-vu/
entendu) Helmuta Oehringa je nastopil 

kot solo kontrabasist in pripovedovalec, 
prav tako je leta 2017 sodeloval pri izvedbi 
njegove opere AscheMOND or The Fairy 
Queen. 

V njegovem umetniškem oposu najdemo 
solistična dela za kontrabas, komorno in 
računalniško glasbo neoekspresionistične 
avantgarde in algoritmični rejv s tendenco 
para-dramatičnega. Po njegovem bo 
prihodnost multimedijska, večplastna 
povezava vseh medijev v novo obliko 
življenja: homo electronicus. 

Pri založbi DUX Records je izšla 
njegova zgoščenka Bassolo s poljsko in 
zahodnoevropsko sodobno glasbo za 
kontrabas.

Katrien Baerts

Belgijska sopranistka Katrien Baerts 
ni znana le po izrazitem in senzibilnem 
glasu, temveč tudi po globoki in iskreni 
interpretaciji. 

V sezoni 2018/2019 je nastopila 
na Salzburških slavnostnih igrah z 
ansamblom Klangforum Wien, s katerim 
je izvedla delo Begehren Beata Furrerja.  
Z vlogo Pamine (Čarobna piščal) bo 
debitirala v Nizozemski operi. Na 
koncertnih odrih bo z Zahodnonemškim 
radijskim orkestrom v Kölnu izvedla 
skladbo Lonely Child/Osamljen otrok 
Clauda Viviera, z Filharmoničnim 
orkestrom iz Liègea Beethovnovo Scensko 
glasbo za Goethejevo tragedijo Egmont in 
z Bruseljsko filharmonijo Dutilleuxovo 
Le temps l ’horloge/Čas in ura. Poslušalci 
ji bodo lahko prisluhnili na koncertih 
komorne glasbe in recitalih v Belgiji in 
na Nizozemskem. Z Bergovimi Sedmimi 
zgodnjimi pesmi in Maeterlinckovimi pesmi, 
ki jih je uglasbil Zemlinsky, bo v družbi 
Het Collectief nastopila tudi v bruseljski 
Palači lepih umetnosti – Bozar. 

V Državni operni hiši v Amsterdamu 
je debitirala s produkcijo Lulu, v 
Concertgebouwu je premierno izvedla 
Loevendiejevo opero Vzpon Spinoze 
(Clara), pela je naslovno vlogo v 
Zuidamovi operi Suster Bertken. Bila je 

Micaela (Carmen),  Amina (Mesečnica), 
Despina (Così fan tutte), Gospa 
Wordsworth (Albert Herring) … Bila je 
polfinalistka Tekmovanja kraljice Elizabete.

Študij je zaključila pri akademiji 
Nizozemske državne opere in magistrski 
študij iz petja in violine na Kraljevem 
konservatoriju v Bruslju. Fo
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Drumartica

Slovenski tolkalni duo Drumartica sta 
leta 2006 ustanovila Simon Klavžar in 
Jože Bogolin. Po zmagi na prestižnem 
tekmovanju za tolkala v Luksemburgu 
(IPCL 2009) sta koncertirala v ZDA, 
Rusiji in po Evropi na prizoriščih, kot so 
gledališče Eremitaž v Sankt Peterburgu, 
dvorana Carnegie v New Yorku, Auditorio 
de Tenerife in Berlinska filharmonija.

Simon Klavžar in Jože Bogolin sta sprva 
tolkala študirala na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani, nato pa na Visoki šoli za glasbo 
in gledališče v Münchnu, kjer je bil njun 
mentor tolkalska legenda Dr. Peter Sadlo, 
ter v Frankfurtu na Visoki šoli za glasbo.

Drumartica je od leta 2006 koncertirala 
v ZDA, Španiji, Rusiji, Luksemburgu, 
Italiji, Nemčiji, Avstriji, Švici, Srbiji, 
Sloveniji, na Hrvaškem in Japonskem. 
Poslušalci po vsem svetu radi prihajajo 
na koncerte v izvedbi Drumartice zaradi 
sproščenega vzdušja, glasbe za vsak okus in 
energičnih pa tudi prefinjenih izvedb. 

Drumartica je prejemnica Prešernove 
nagrade Univerze v Ljubljani, druge 
nagrade in nagrade poslušalcev na 
tekmovanju IPCL 2009 v Luksemburgu 
in prve nagrade na mednarodnem 
tekmovanju za tolkala PENDIM 2009 
v Bolgariji. Duo je tudi prejemnik prve 
nagrade na mednarodnem tekmovanju za 
komorno glasbo Salieri-Zinetti v Veroni 

leta 2012 in tretje nagrade na istem 
tekmovanju 2011, nagrade publike na 
tekmovanju za komorno glasbo Almere 
2011 na Nizozemskem in nagrade publike 
na koncertu Musical Olympus v dvorani 
Carnegie v New Yorku leta 2011. 

Drumartica je v letih 2010 in 2012 v 
Ljubljani organizirala tolkalni festival 
Xylodrum, od leta 2014 pa sta Bogolin 
in Klavžar umetniški vodji abonmaja 
klasične glasbe Metabonma na Metelkovi. 
Člana dua sta profesorja tolkal na 
Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani, predavala pa sta tudi na Univerzi 
Western v Washingtonu (Bellingham, 
ZDA), Univerzi Furman (Greenville, 
ZDA), Konservatoriju Salerno (Italija) 
ter na tolkalskih festivalih na Hrvaškem 
(Samobor), v Španiji (Galicija, Tenerife, 
Granada) in Sloveniji (OrkesterKamp 
Bovec, MIO …). 

Prva CD plošča dua, Drumartica I, je 
izšla leta 2012. Sponzorji Drumartice so 
podjetja Adams (Nizozemska), Innovative 
Percussion (ZDA) in Manic Drum 
(Slovenija).

Maria Pönicke 

Sopranistka Maria Pönicke je študirala 
petje na Visoki šoli za glasbo v Detmoldu, 
kjer je diplomirala v razredu prof. Larsa 
Woldta; trenutno zaključuje magistrski 
študij petja na ljubljanski Akademiji 
za glasbo v razredu prof. Pije Brodnik. 
Že med študijem je nase opozorila s 
solističnimi vlogami v pomembnih 
vokalnoinstrumentalnih delih (Händlov 
oratorij Mesija, Božični oratorij in različne 
kantate Johanna Sebastiana Bacha, 
Pergolesijeva Stabat Mater, Mozartovi 
Figarova svatba in Čarobna piščal ter Tajna 
poroka Domenica Cimarose). 

Posveča se tudi izvajanju nove glasbe, 
kjer so bile s strani strokovne javnosti 
opažene izvedbe opere Der Kaiser von 
Atlantis (V. Ulmann) s Komornim 
orkestrom iz Detmolda pod vodstvom 
Alfreda Pearla in solo kantata za glas, 
posneti glas in posnetek Philomele 
ameriškega skladatelja Miltona Babbita.

Steven Loy

V Sloveniji delujoči dirigent Steven 
Loy je znan po svojih natančnih in drznih 
izvedbah. Popolnoma predan sodobni 
glasbi je v Ljubljani ustanovil ansambel 
Neofonía, katerega umetniški vodja je in s 
katerim je v Sloveniji prvič izvedel mnoga 
pomembna dela poznega 20. in zgodnjega 
21. stoletja, najbolj odmevno na festivalu 
Predihano v Cankarjevem domu. 

Redno koncertira in snema tako sodoben 
kot tudi bolj tradicionalen repertoar z 
Orkestrom Slovenske filharmonije in 
Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, 
sodeluje pa tudi z manjšimi zasedbami, kot 
so Komorni godalni orkester Slovenske 
filharmonije, Slovenski tolkalni projekt, 
skupina MD7 (s katero je krstno izvedel 
več kot 70 del) in Slowind. Kot gostujoči 
dirigent je nastopil z Ansamblom 
Experimental eksperimentalnega 
studia Jugozahodnega nemškega 
radia (SWR, Freiburg), Orkestrom 
nove glasbe (Katowice. Poljska), 
Filharmoničnim orkestrom ‘Mihail 
Jora’ (Bacau, Romunija), Simfoničnim 
orkestrom Savaria (Szombatheley, 
Madžarska), Simfoničnim orkestrom 
Miskolc (Madžarska) in filharmonijo v 
Brasovem (Romunija). Njegovo glasbo je 
izvajal Orkester slovenske filharmonije. 
Na ljubljanski Akademiji za glasbo je 
sokoordinator Studia za sodobno glasbo, 
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kjer vodi ansamble sodobne glasbe 
in poučuje izvajanje sodobne glasbe, 
zahtevnejše ritmične tehnike pri predmetu 
Polifona ritmična gibanja ter komorno 
glasbo.

Diplomiral je iz dirigiranja (pariški École 
Normale du Musique, Državna univerza 
v Georgii) in kompozicije (Umetniška 
univerza v Philadelphii, Akademija za 
glasbo v Ljubljani). Udeležil se je tudi 
mnogih mojstrskih tečajev pri znanih 
dirigentih, kot so Péter Eötvös, Helmuth 
Rilling, Jorma Panula, Lothar Zagrosek 
(Accademia Chigiana v Sieni), Jean-Marc 
Burfin, Zoltán Peskó in Jurij Simonov.

Klangforum Wien

Štiriindvajset glasbenikov iz desetih 
držav uteleša umetniško idejo in osebni 
pristop, katerih namen je ponovno 
vzpostaviti v umetnosti nekaj, za kar 
se zdi,  da je tekom 20. stoletja izginilo – 
postopoma, skoraj nenamerno –; dati glasbi 
prostor v lastnem času, v prihodnosti in v 
središču družbe, ki jo ustvarja, komponira 
in jo želi poslušati.

Vse od prvega koncerta, ki so ga izvedli 
še pod imenom Združenje za akustično 
umetnost (Societé de l ’Art Acoustique) pod 
taktirko ustanovitelja Beata Furrerja v 
liechtensteinski palači, je Klangforum pisal 
glasbeno zgodovino. Premierno so izvedli 
okoli 500 novih del, posneli so več kot 70 
zgoščenk, prejeli zavidljivo število nagrad 
in odličij, izvedli več kot 2000 koncertov 
v najeminentnejših koncertnih dvoranah 
v Evropi, Ameriki, na Japonskem ter 
sodelovali na uveljavljenih festivalih.  
V letih delovanja so navezali pomembne in 
prisrčne umetniške povezave z dirigenti,  
s skladatelj, solisti, z direktorji in predanimi 
programskimi vodji. Vse to je vplivalo na 
oblikovanje Klangforumovega jáza.

Ansambel želi njim lastne tehnike in 
oblike glasbenega izražanja prenašati na 
mlajšo generacijo glasbenikov in skladateljev. 
Leta 2009 je Univerza za upodabljajočo 
umetnost v Gradcu kar celotnemu 
Klangforumu dodelila naziv 'profesor'.

Člani ansambla na vsakomesečnih 
srečanjih razmišljajo o definiciji umetniške 
volje in poti kolektiva. V glasbi izražajo 
sami sebe, svoje značilnosti in zavedanje 
o svojem prispevku za sedanjost in 
prihodnost. 

In tako kot umetnost sama, tudi 
Klangforum Wien s pomočjo svojega 
znanja in neprestanega raziskovanja, 
skrbi za boljši svet. V trenutku, ko stopijo 
na oder, glasbeniki vedo, kaj je tisto 
najpomembnejše: vse. Eros in brezpogojna 
vera v to, kar je pomembno, delata njihove 
koncerte tako edinstvene. 

Sylvain Cambreling, Friedrich Cerha in 
Beat Furrer so izvrstni glasbeniki, ki jih je 
Klangforum soglasno nagradil s častnim 
članstvom. V sezoni 2018/2019 je prevzel 
vlogo njihovega dirigenta Bas Wiegers. 

Kdorkoli bi želel zvedeti še kakšen 
podatek več o ansamblovi zgodovini, 
datumih in dejstvi, je vljudno vabljen  
na ogled njihovih spletnih strani  
www.klangforum.at.

Klangforum Wien igra s prijazno podporo 
banke ERSTE BANK.
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Slowind

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

Pihalni kvintet Slowind je bil 
ustanovljen pred štiriindvajsetimi 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, 
Vito Žuraj, Ivan Fedele, Tošio Hosokava, 
Nina Šenk, 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 redno gostuje na nekaterih 
najpomembnejših prizoriščih sodobne 
glasbe: Ars Musica Bruselj, Bienale Bern, 
Klangspuren Innsbruck, New Music 
Concerts Series Toronto, Contempuls Praga, 
Théâtre Dunois Pariz, Beneški bienale, 
Zagrebški glasbeni bienale, festival Ars 
Nova radijske postaje Jugozahodnega 

nemškega radia (SWR) Stuttgart in 
Mednarodni glasbeni festival Takefu 
( Japonska). 

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 je bila dvajset let 
namenjena Festivalu Slowind.

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, Ivan Fedele, 
Brice Pauset) se pridružuje vse večje število 
tujih ansamblov za sodobno glasbo, člani 
slovenskih simfoničnih orkestrov ter 
uveljavljene komorne skupine in pevski 
zbori. Letošnji Festival Slowind je že 
dvajseti po vrsti. In hkrati zadnji.

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. 

www.slowind.eu
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Organizator:
Glasbeno društvo Slowind 

Organizacijski partner:
Slovenska filharmonija 

 

Organizatorji Mednarodne glasbene delavnice  
SLOWINDOVIH DVAJSET:

Larisa Vrhunc

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete 

Univerza v Ljubljani    

Slovensko muzikološko društvo  
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Program Glasbenega društva Slowind programsko sofinancira 
Mestna občina Ljubljana. 

S prijazno podporo fundacije  
Ernst von Siemens Musikstiftung.

20. Festival Slowind 2018 so omogočili:

Ernst von Siemens Musikstiftung

Inotherm 

Alukönigstahl 

Ansambel Klangforum Wien 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije  

Društvo slovenskih skladateljev –  
partner pri naročanju notnih materialov. 

Silič in sinova 

Boštjan Pavletič (Rostfrei)

Eventim

Medijska partnerja: 

RTV Slovenija – Program Ars                                                                       Radio Študent

Klangforum Wien igra s prijazno podporo 
banke ERSTE BANK. Prevodi v slovenščino:

Primož Trdan
Matej Šarc

Mateja Kralj
Avtor besedil:

Primož Trdan (če ni drugače navedeno)
Jezikovni pregled:

Mateja Kralj
Oblikovanje:

Boštjan Pavletič – Rostfrei
Tisk:

LUART 
Fotografi:

Judith Schlosser
Izabela Lechowicz

Jutta Jelinski
Claudia Hansen

Christoph Bösch
Beowulf-Sheehan
Mankica Kranjec

Andrej Grilc
Klaus Meyer
Jaka Babnik

Odgovorni urednik:
Matej Šarc

Ljubljana, oktober 2018
Naklada: 1500 izvodov
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