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Luka Juhart & Uroš Rojko • Kryštof Mařatka
• Luis Fernando Rizo-Salom • Petra Strahovnik • Luis Andriessen •
Tobija Hudnik • Primož Ramovš

Cenjeno občinstvo!
V nenavadnih in zahtevnih razmerah brsti nova Slowindova pomlad, že
7. po vrsti. Zaokrožena celota dvajsetih jesenskih Slowindovih festivalov
je za nami, vendar nova glasba na naših odrih živi dalje – v naših štirih
pomladnih dogodkih in z novim ciklusom Forum nove glasbe, ki mu s
skupnim koncertom simbolično predajamo plamenico.
Slowindova pomlad 2020 je v znamenju mladeničev. Poleg vrste mladih,
slovenskemu občinstvu večinoma neznanih avtorjev z vsega sveta, ki jih
bomo predstavili na skupnem koncertu s Forumom nove glasbe, so tu
še trije Slovenci, ki se predstavljajo s samostojnim glasbenim večerom.
Najmlajši, Tobija Hudnik, je komaj stopil na skladateljsko pot, vendar je
že opozoril nase. Nagrajenec Prešernovega sklada Luka Juhart je v zreli
ustvarjalni dobi, a se izvajanju, komponiranju, poučevanju in promoviranju
sodobne glasbe predaja z vnemo in energijo mladeniča. In končno – tu je še
poklon večnemu mladeniču, nemirnemu vrelcu slovenskega modernizma,
Primožu Ramovšu, čigar 100. obletnico rojstva bomo praznovali v letošnji
koncertni sezoni.
Dragi ljubitelji sodobne glasbe, ne dovolímo, da nas neugodne razmere
ustavljajo na naši poti! Morda se nam ob pripravljanju sodobnih projektov
zdi, da je jarem neprijeten in voz težak, ampak spomnimo se, da je občutek
po koncertih vedno znova pomladen.
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TOREK, 24. NOVEMBER OB 20.00,
SPLETNI PRENOS
LUKA JUHART & UROŠ ROJKO

Uroš Rojko
VOX

Luka Juhart – akordeon, skladatelj
Uroš Rojko – klarinet, skladatelj

Luka Juhart
Unleashed
Luka Juhart
hrUP
Uroš Rojko
Monolog padlega angela
Uroš Rojko
Quasi neoliberamente
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Uroš Rojko, Luka Juhart, muzika
Uroš Rojko je bil najprej klarinetist, nato
se je preusmeril v skladanje, zdaj pa že dalj
časa ponovno nastopa tudi kot klarinetist,
interpret svojih in redkeje drugih del. Luka
Juhart je začel kot akordeonist, odigral
je celo vrsto nove glasbe in se soočal z
neštetimi idejami drugih skladateljev,
preden se je odločil zapisati svoje. Začel
je s skladbo za akordeon solo, a danes
piše za najrazličnejše zasedbe. Oba sta
vešča improvizacije, glasbene dejavnosti,
ki glasbenika, izšolanega za popolno
izvrševanje in zapisovanje glasbe, postavi
pred novo vrsto tveganja. V improvizaciji
je glasbenik odvisen od ključne, a
tolikokrat zapostavljene glasbene veščine –
poslušanja.
Specializacija je v glasbo pripeljala
neslutene tehnične perfekcije in jo
spremenila v navidezen predmet, izdelek,
ki ga projektira, izdeluje, izboljšuje
in distribuira natančno postavljen
mehanizem. A to ni tisto, kar se nam
daje v predanem poslušanju glasbe. Kar
sprejemamo ob poslušanju dobrega
glasbenega nastopa, je zvočni tok,
dogajanje glasbe, to je pojav, v katerem ni
nič deljivega in kjer matematika odpove.
V srečanju skladatelja, ki tudi aktivno
muzicira in instrumentalista, ki glasbo
tudi zapisuje, je nek višek nad seštevkom
obojega, presežek glasbenega smisla.
To žari iz glasbe Uroša Rojka in Luke
Juharta. Prvo srečanje dveh glasbenikov na
odru je bila izvedba skladbe Vox leta 2004.
Takrat sta se soočila glasbenika, sposobna
zamišljanja in izvrševanja zahtevne,
globoke glasbene snovi, a tudi prilagajanja,
improvizacije. Srečala sta se skladatelj, ki
ga kliče njegovo glasbilo in interpret, ki
bo nekoč videl nujo v tem, da skladbi Vox
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zapiše nadaljevanje, neuradni drugi stavek,
skladbo Unleashed. Skladbi sta dopolnjujoči
si nasprotji. Vox zazveni iz bistvenega, iz
enega samega tona, iz diha, ki mu sledi
glas, nakar se tej stalnici, prvinski osi,
pridružujejo novi zvočni nanosi. Unleashed
se ne gradi iz glasu, ampak iz izdiha,
ne iz zvena, marveč šuma. Ta je najprej
neokrnjen, nato pa šum ust, šum glasbil in
šum listov z notami posrka divje vrtinčenje.
Pri Rojku in Juhartu ne gre preprosto
za to, da igrata in pišeta glasbo, saj bi
to pomenilo, da je med njima in glasbo
razdalja, da je glasba od njiju ločen
predmet operacij. Sta glasbenika, ki
glasbita, muzika, ki muzicirata. Tu se velja
zateči k široki terminologiji, s katero se
lahko izrekamo o muziki in prav nam
prideta izraz občutljivega muzikologa
Christopherja Smalla musicking ali pa
star francoski musiquer, ki samostalnika
music in musique spremenita v glagola in
čudovito objemata snovanje, igranje in
poslušanje glasbe.
Hkrati pa sprijemanje glasbenih vlog,
ki v vsakodnevnem dojemanju ostajajo
ločene, povezovanje izvajanja, skladanja
in poslušanja glasbe pogosto pelje tudi v
povezovanje glasbe in družbe, umetnosti
in sveta. O tem priča že primer glasbenika,
s katerim sta si Juhart in Rojko tako
ali drugače blizu – Vinka Globokarja,
v skladatelja preobraženega pozavnista,
državljana sveta, sveta, ki ga v svojih
nenehno kritično opazuje. Juhart vsaki
skladbi doda skrbno izbrano poezijo, v
Unleashed distopičnega Srečka Kosovela,
pesnika, ki je v dvajsetih letih 20. stoletja
napovedoval prihod ‚krize vseh kriz‘, ‚smrt
Evrope, kakor razkošne kraljice v zlatu‘,
Quasi neoliberamente pa je ena bolj očitnih
Rojkovih izjav kritičnega glasbenega
državljana. Ne more biti naključje, da sta

glasbenika po izstopu iz družbeno odrejene
vloge skladatelja in izvajalca pogledala še iz
glasbe same.
Uroš Rojko: VOX (2001)
Skladba VOX za klarinet in koncertno
harmoniko ‚išče‘ stik z najintimnejšo
notranjostjo človeškega bitja. Skrajna
redukcija materiala, osredotočena na sam
izvor, na osnovni ton in njegov spekter,
je nujna predpostavka za prebujanje
adekvatnih vibracij. Dialog med človeškim
glasom in njegovim odzvanjanjem v
akustični cevi instrumenta (klarineta),
vzpostavljanje občutljive komunikacije
z akordeonom, uporaba zgolj peščice
specifičnih zvočnih učinkov, tehnik igranja
in prijemov, pri čemer improvizacijski
momenti niso izključeni, skušajo voditi
poslušalčevo zavest v stanje skrajne
notranje zbranosti.
Skladba je nastala leta 2001 po naročilu
mesta Digne-les-Bains (Francija), kjer sta
jo leto kasneje krstila znameniti švicarski
akordeonist, komponist in arhitekt, eden
od utemeljiteljev moderne koncertne
harmonike, prof. Hugo Noth ter avtor.
Uroš Rojko
Luka Juhart: Unleashed (2015)
Moja pesem
Srečko Kosovel
Moja pesem je eksplozija,
divja raztrganost. Disharmonija.
Moja pesem noče do vas,
ki ste po božji previdnosti, volji
mrtvi esteti, muzejski molji,
moja pesem je moj obraz.

Luka Juhart: hrUP (2013)
Kam lezem
Tomaž Šalamun
Proč s svojimi tacami
nobeden se me ne bo več
prijemal
noben recept
noben pakt
nobene umazane flanele
z nobenim kavljem
me ne dobite več ven
z nobeno slamico
Uroš Rojko
Monolog padlega angela (2006)
Polklarinet je skladatelj (iz)našel z
raziskovanjem svojega glasbila, klarineta
pri snovanju dela Tongen (1986). Nastane
tako, da odstranimo zgornjo polovico
glasbila in ustnik pritrdimo na spodnjo.
Polklarinet ima nenavadno, netemperirano
tonsko zalogo, igra se z desno roko, s
prosto levo pa lahko zapiramo in odpiramo
odmevnik in spreminjamo intonacijo ter
izvabljamo različne efekte. Igranje brez
ustnika še bolj predrugači zven v cevi
polklarineta in omogoča izrabo glasbila
s petjem, govorom, tolkalskimi učinki in
drugimi tehnikami, ki jih je za trobila
razvil Vinko Globokar. Eno od svojih
posnetih improvizacij na polklarinet je
Rojko uporabil kot osnovo skladbe, ki se
je v letih skozi vrsto na pol improviziranih
izvedb izkristalizirala kot Monolog padlega
angela, notiran leta 2013. Leta 2017 je
skladbo razširil v delo Aufs Maul geschaut,
verzijo Monologa z živo elektroniko.
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Uroš Rojko
Quasi neoliberamente (2016)
JAZ! JAZ!
Jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz,
jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, ICH!
I, I, I, I, io! __ I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I!
Jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz, jaz! __ Jaz! Jaz!
Še več! Še več! __ Več! Več! __ Še več! Še več!
Vse! Vse! Vse! Vse! __ Še! Še! __ Več! Več! Več! Več!
Vse! Vse! Vse! Vse! Vse! Vse! __ Vse! Vse! Vse!
Še več! Še več! __ Vse! Vse! Vse! Vse!
Jaz! Jaz! Jaz! __ Vse! Vse! Vse! Vse! Vse!
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TOREK, 10. NOVEMBER OB 20.00,
SPLETNI PRENOS
FORUM NOVE GLASBE

Kryštof Mařatka (roj. 1972)
hipnoza / hypnozy (2006)
za pihalni kvintet
Luis Fernando Rizo-Salom (1971–2013)
Štiri pantomime za šest glasbenikov /
Quatre Pantomimes pour Six (2013)
Petra Strahovnik (roj. 1986)
Bistvo / Essence
za ansambel
Svetovna premiera,
naročilo Foruma za novo glasbo (2020)
Luis Andriessen (roj. 1939)
Delavski sindikat / Workers Union (1975)

12

Pihalni kvintet Slowind
Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot
Neofonía
Lara Šalamon – flavta
Jure Robek – basovski klarinet, klarinet
Jože Rošer – rog
Simon Klavžar – tolkala
Jože Bogolin – tolkala
Marjan Peternel – čembalo, čelesta
Klemen Leben – akordeon
Matjaž Porovne – violina
Roberto Papi – viola
Katarina Leskovar – violončelo
Gašper Livk – kontrabas
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Kryštof Mařatka (roj. 1972)
hypnozy / hipnoza (2006)
za pihalni kvintet
Mařatka je skladatelj mnogih
zanimanj, med katerimi je tudi
združevanje glasbeno prastarega
in sodobnega. Je strasten zbiratelj
tradicionalnih pihal, zlasti čeških in
moravskih, pogosto ga navdihuje ideja
o obračanju k začetkom človekove
umetnosti, glasbe in govora. Na temo
vživljanja v prazgodovinske zametke
glasbe je ustvaril trilogijo orkestrskih
del, v Hipnozi pa se srečamo z bolj
posrednim uresničevanjem ideje o stiku
starega in novega. Zdi se, da je skladatelj
univerzalnost dveh zvočnih svetov
dosegel z igro zvenov, šumov in ritmov. V
partituri omenja učinek alikvotnih tonov,
enkrat podoben japonskemu šakuhačiju,
drugič avstralskem didžeriduju, hkrati
pa gre vedno za sodoben način razvijanja
pihalskih barv, pogosto v mikrotonalnih
okvirih.
Mařatka se je enega osrednjih
izzivov skladanja za pihalni kvintet,
način uporabe goste zvočnosti petih
pihal, lotil tako, da v vsakem od petih
stavkov razvije zvene na podlagi
materiala izbranega glasbila kvinteta.
Vsak stavek v partituri uvede epigraf,
ki napove vzdušje. Prvi stavek se odvija
okrog flavtinega tona e, vodilo pa je
»čistost in spokojnost zvoka flavte, drugi
instrumenti izvajajo kratke, slovesne
sekvence.« V drugem stavku, pred katerim
skladatelj napove »močne resonance rogov
v prostoru«, cel kvintet učinkuje kot
okrepljen, transmutiran signal roga.
Skercozen tretji stavek se razvije v divjo
igro, ali, po skladateljevih besedah, v
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»vznemirjena zaklinjanja fagota in flavte,
progresivno naraščanje, ki dobiva značaj
dvoboja med oboo in drugimi instrumenti.«
V četrtem stavku »tiho zvočno alkimijo«
tkejo flavta, rog in zlasti klarinet. Fagot
se vrne kot solist v zadnjem stavku, pri
čemer njegovo ekstatično linijo obarvajo
še druga glasbila.
Luis Fernando Rizo-Salom
(1971–2013)
Quatre Pantomimes pour Six / Štiri
pantomime za šest glasbenikov (2013)
Delo je navdihnilo nemo gledališče,
poznano kot pantomima. Tu pantomimik
sam v katerikoli situaciji pooseblja
različne like. Belo naličen obraz je
nevtralna maska, ki omogoča malodane
neopazno prehajanje med liki. V svoji
skladbi sem želel bolj kot predstaviti en
značaj, poustvariti situacije, v katerih
glasba nosi v zvočno snov zavita
sporočila. Tako kot pantomimik brez
da bi se zatekal h govoru, le s kretnjami
izraža idejo, sam tu uporabljam
zvočne ‚geste‘: zvok je seveda podoben
pantomimi, je jezik z zmožnostjo
prenašanja emocij, občutkov in idej.
Za mimika je to predstavljanje rezultat
poglobljenega študija simbolike človeških
gest. Sam sem opravil primerljivo delo,
le da z glasbo, ki deluje na podoben
način: uporabljam glasbene geste in jim
dodeljujem simboliko, navdihnjeno z
izvenglasbeno idejo. Tako sem oblikoval
štiri ‚zvočne pantomime‘, od katerih se
vsaka odvije v določenem kontekstu,
s kontrastnimi odseki, ki nakazujejo
na prelome, povezane s spremembami
značajev.

Prva pantomima z naslovom
Lux prikliče sanje, želje, ideale, vse
neotipljivo. Stavek je usmerjen v
skupno prizadevanje, utelešeno v igro
instrumentalistov, ki skupaj sodelujejo
v iskanju idealov, te pa predstavlja tok
prepletenih visokih zvokov.
Drugi del Soočenje temelji na
razdrobljenosti takšnega skupinskega
dojemanja, ki se sooči z utrjevanjem in
soočanjem identitet posameznikov. Na
odru se pojavita dve strani, nasprotujeta
si godalni in pihalni trio, ki se
izmenjujeta v formalnih blokih. Godala
tu obravnavam tolkalsko, v kompleksni
polifoni teksturi, za pihala pa so značilni
togo odigrani toni unisonih ritmičnih
figur.
Lamento predstavlja meditativni
moment. Gre za adagio, navdihnile pa
so ga transilvanske pogrebne pesmi, ki
jih je v drugem stavku Koncerta za klavir
in ansambel uporabil že György Ligeti
(kateremu se tu poklonim).
Četrti stavek z naslovom Beatbox
Rap izbruhne v zabavo, igro, predajanje
igrivemu stanju. Navdihnil me je seveda
beatbox, ta vokalna praksa, s katero lahko
en sam človek z glasom posnema različna
glasbila, vključno s tolkali. To nalogo
dodelim basovski flavti, ki kot glavno
glasbilo skrbi za melodije, tolkala in
spremljavo.
Luis Fernando Rizo-Salom

15

Petra Strahovnik (roj. 1985)
Bistvo / Essence
za ansambel
Svetovna premiera, naročilo
Foruma za novo glasbo, 2020
Po dolgem obdobju raziskovanja
neobičajnih zvočnosti in izvajalskih
tehnik, uporabe različnih predmetov,
sprva naravnih, nato pa stiroporastih
resonatorjev, plastičnih cevi ali preparacij
z redkimi zemeljskimi magneti in po
obdobju prebujenega zanimanja za
elektroakustično glasbo, se je v zadnjih
letih skladateljica intenzivno soočila s
sodobnimi uprizoritvenimi praksami,
s performansi in integracijo teh v
glasbeno izvedbo. Na ta način krepi
svoje prepričanje, da je za prepričljivost
glasbenega dela, ki odkriva novo zvočnost,
novo senzibilost ali redko načeto temo,
odločilnega pomena aktivna soudeležba
glasbenikov in nenazadnje tudi poslušalcev.
O novi skladbi Bistvo (Essence) med
drugim piše:
»Glasbeni material skladbe se pojavlja
iz ene same frekvence, ki se s časom,
predanostjo, akcijami in sodelovanjem
glasbenikov odpre in nas organsko
pripelje do ‚vmesnega‘ prostora. Koncept
‚vmesnosti‘ v performativni umetnosti
pomeni ustvarjanje prostora med
performerji, v katerem vsak izpostavlja
svoj material brez naracije in drugih
prijemov komornega gledališča. S tem
konceptom ustvarjam minljiv prostor, ki
ga lahko začasno naselijo glasbeniki in
občinstvo. Glasbeniki tudi dobesedno
ustvarjajo prostor s tem, ko se postavijo
okrog občinstva in s tem poslušalcu
približajo ustvarjalni proces. Glasbeno
gradivo je oblikovano eksperimentalno,
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minimalistično, vsebina je nepredvidljiva.
Iskanje glasbenega gradiva, iz katerega se
skladba razvija, se dogaja v mikrotonalnem
svetu okrog glavne frekvence. Kako
in s čim se lahko določena frekvenca
okrepi, brez da bi ji dodajali moč in
kako lahko odigrana akcija vpliva na
barvo in atmosfero? Ključni so navdih,
bistvo človeškega bitja, iskanje sebe, biti
ti, opazovati in povezati se z drugimi,
biti razsvetljen. Na koncu ne bi smelo
biti razlike med nastopom in resničnim
življenjem. Bodi tu, zdaj. Poveži se.«
Luis Andriessen (roj. 1939)
Delavski sindikat / Workers Union (1975)
za katerokoli glasno skupino glasbil
Sklicevanje na skladateljske sodobnike
in predhodnike ni preprosto dejanje,
saj se s prevzemanjem glasbenih gest
nekega avtorja prenese tudi del njegovih
umetniških, osebnih in družbenih
prepričanj, njegovega miselnega sveta. Ko
je Ligeti v Treh skladbah za dva klavirja
v goste povabil estetiko Steva Reicha, je
v resnici tudi pustil odprto vrsto vprašanj
o razmerju ameriške repetitivne glasbe
do popularne in na drugi strani do visoke
glasbene kulture, o nerazrešenih dilemah
Reichove uporabe posnetka iz pričevanj
o policijskem nasilju nad temnopoltim
prebivalstvom v skladbi Come out (1966),
močnega vpliva jazzovske glasbe ali
prevzemanja tehnik bobnarjev iz Gane
v skladbi Bobnanje (Drumming, 1971).
Letos je fotografinja Val Wilmer objavila
spomine na srečanje z Reichom v začetku
sedemdesetih let, na katerem ji je dejal, da
je njun skupni znanec eden redkih črncev, s
katerimi se je sploh še mogoče pogovarjati

in da črni Američani postajajo trapasti, kar
njegov odnos do lastnih vplivov postavlja
v težavno luč. Reich se je v zgodovinskem
obdobju gibanja za državljanske pravice
temnopoltih skliceval na prvine afriške
in afroameriške kulture, toda na način
enostavnega črpanja sredstev, ki odmišlja
družbene in kulturne povezave, ob tem pa
je razvil vprašljiva osebna stališča.
V sredini sedemdesetih let se je na
Reichovo glasbo referiral tudi Loius
Andriessen, toda s pomembno razliko –
če je Reich glasbo z različnih delov sveta
v svoja dela pretapljal v obliki očiščenih
slogovnih vplivov, je Andriessen glasbo
ameriških avtorjev repetitivne glasbe, pa
tudi jazzovskih glasbenikov, apropriiral
v dela z jasno družbeno in politično
izjavo, ki jo je težko ločiti od družbenih
gibanj šestdesetih let. V tistem času se
je postopno odpovedal modernističnim
tehnikam in skladanju za tradicionalne
zasedbe, kot je simfonični orkester. Pozneje
se je spominjal te geste: »Takrat smo
razvijali precej radikalne teze, kot na primer
to, da so orkestri pomembni le za kapitaliste
in založbe in da obstaja zelo močen političen
razlog, da jih zavračamo. Pravzaprav še
danes verjamem, da to drži. Bili pa so vseeno
tudi glasbeni razlogi. Iskal sem nek drug
zvok, zvok, ki bi imel opraviti tako z jazzom,
kot s klasično avantgardo.«
Prepričan, da se vpeljevanje nove
sporočilnosti ne more uveljaviti brez
prenove izvajalske prakse, je leta
1972 ustanovil ansambel z imenom
De Volharding. Ena od zgodnjih in
najpomembnejših skladb, ki jih je izvajal
ansambel, je Delavski sindikat iz leta
1975, skladba za nedoločeno zasedbo
glasnih glasbil, ki tematiko delavskih bojev,
širjenja političnih idej in širših vprašanj o

družbenih odnosih nanaša tako v napeto
zvočno podobo, kot v način izvedbe. Ta
je hkrati skrajno discipliniran in zelo
svoboden. Tonske višine so poljubne in
so nakazane le zelo približno, ritem pa
je strogo določen. Tako kot družbena
skupina, ki se mora vseskozi boriti za svoje
pravice, morajo biti tudi svobodni člani
zasedbe tesno povezani in organizirani
v svojem delovanju. Ali kot je skladatelj
zapisal nekaj let pozneje: »Tako kot
v političnem delovanju, tudi to delo
uspe samo v primeru, da vsak glasbenik
igra s prepričanjem, da je njegov delež
bistvenega pomena.« Andriessnu je tako
uspelo razrešiti aporijo politične glasbe –
dilemo, kako družbeno noto ali direktno
politično idejo izraziti z zvočno igro, ki je
dovolj kompleksna, da zadosti obrtniški
in notranji glasbeni logiki, a hkrati
dovolj pritegne poslušalca, da mu uspe
posredovati umetnikov nagovor in ugovor.
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Tobija Hudnik: locating.liminalities

TOREK, 8. DECEMBER 2020 OB 20.00,
SPLETNI PRENOS
LOCATING.LIMINALITIES
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preformance za zvok, gib in luč

Sodelujoči:
Brina Kren - altovski saksofon
Lenart De Bock - tenorski saksofon
Oskar Longyka - violina
Pascal Jachow - kontrabas
Tobija Hudnik - kitara, klavir, orlge
Stella Ivšek - mapirana zvočno-reaktivna
video projekcija

locating.liminalities
Podoba stvarjenja – Bog, oblečen,
obdan s sumničavimi angeli, ki ga držijo,
na oblaku draperij, letečem po nebu. S
kazalcem leve roke pritiska na angelovo
ramo, medtem ko s celim telesom sledi
iztegnjeni, napeti desni roki, usmerjeni
proti Adamu – prvemu človeku. Ta sedi
na zemeljski gmoti; sloneč, razpuščen, gol,
levo roko ima naslonjeno na koleno v smeri
proti Božji – ni napeta, ne iztegnjena,
temveč kot da bi ravnokar naučila držati se.
Stvarjenje pa se ne odvija v zgoraj
opisani podobi, temveč v praznini, kjer
se kazalca iztegnjenih rok ne stakneta.
V prostoru med njima, kjer ni naslikana
nobena podoba; ni poka, ni materije,
ni svetlobe, ni iskre, ni božjega daha,
ni zemeljske gmote. Pa vseeno ne
izkusimo praznine – nekaj je tam, nekaj
neupodobljivega: morda predpogoj za
stvarjénje; stvarjénje samo?
Podobe stvarjenja nam ostajajo neznane,
ne zaradi pomanjkanja le-teh, temveč
zaradi njihovih neupodobljivosti. Zato
Michelangelo ne naslika stvarjenja samega,
temveč nekaj povsem drugega, stvarjenje
pa uspe tako mojstrsko upodobiti z, čemur
bi lahko rekli, božjo pomočjo.
locating.liminalities je preformance za
zvok, gib in luč, ter je nastal po naročilu
7. Slowindove pomladi 2020, ter bo na
Slowindovi pomladi 2020 doživel krstno
izvedbo.
Ukvarja se s prepoznavanjem in
ustvarjanjem osebnih ter kolektivnih
prehajanj.
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TOREK, 15. DECEMBER OB 20.00,
SPLETNI PRENOS
HOMMAGE À PRIMOŽ RAMOVŠ
ob 99. obletnici skladateljevega rojstva (1921–1999)

Primož Ramovš
Preludij in fuga
za orgle
Primož Ramovš
Ekspanzija
za flavto solo
Primož Ramovš
Pihalni kvintet
Primož Ramovš
Syrigma
za kljunaste flavte
Primož Ramovš
Tokata
za orgle

Pihalni kvintet Slowind
Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot
Una Košir – kljunaste flavte
Tomaž Sevšek – orgle
Slovenski tolkalni projekt – SToP
Barbara Kresnik
Davor Plamberger
Matevž Bajde
Tomaž Lojen
Franci Krevh

Primož Ramovš
Simpozij
za tolkala
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Ramovševa glasba je v slovenski
tr adiciji ena najbolj izr azito
instrumentalnih, z velikim veseljem je
pisal za najrazličnejša glasbila in njihove
kombinacije, pa vendar so ga v življenju
nenavadno močno spremljali aerofoni,
njihov zven, valovanje zračnega stolpca.
Tu imajo posebno mesto orgle, na katere
je igral, improviziral po ljubljanskih
cerkvah, že pred drugo svetovno vojno
pri šolskih mašah v Križankah, pozneje
pa največ pri frančiškanih, v stolnici,
pri sv. Petru in uršulinkah. Zanj so
bile prvo, najpopolnejše glasbilo:
»Zelo rad igram na orgle, mikajo me,
uživam v orgelskem plenu zaradi
barvitosti celotnega instrumenta. To je
moj prvi in poglavitni užitek, drugi pa
je barvno prelivanje registrov, njihove
kombinacije.« Ko se je s sedmimi leti
začel učiti klavir, si je bolj želel igrati
trobento. Pozneje je ob kompoziciji je
želel študirati orgle, a zanje ni prišel na
vrsto, prav tako ni mogel priti do oboe,
štiri leta pa je študiral rog, igral
v orkestru Akademije za glasbo in
s kolegi izvajal tudi svoj Kvartet za
rogove iz leta 1939. Pozneje, od začetka
osemdesetih dalje, je pogosto skladal za
kljunasto flavto, glasbilo sina Klemena
Ramovša – od Concerta à becco za
kljunasto flavto (1980) do ene zadnjih
skladb, Robbovega vodnjaka za kljunasto
flavto, zvončke in ksilofon (1998).
Glasbo za pihalne kvintete ali trie
je ustvarjal tako rekoč vse življenje in
kvintet Slowind je leta 2002 temu delu
opusa namenil celotno ploščo. Ramovš
je svoj Prvi pihalni kvintet napisal leta
1937 za zaključek tretjega letnika višje
stopnje konservatorija, kjer je študiral
pri Slavku Ostercu. Kvintet je z obse-
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žno razdelano sonatno obliko, kratkim
počasnim stavkom v pesemski obliki
in dovolj zanimivim rondojem zgledno
študentsko delo, ustreza pravilom dobre
skladateljske obrti, a je hkrati več kot
to. Z osterčevskim dodajanjem disonanc
pomeni zgodovinsko sled prehoda od
glasnega zagovornika sodobne glasbe
v Osterčevi osebi k še glasnejšemu
praktiku modernizma, kar je Ramovš
postal v šestdesetih letih. Ramovševa
študijska skladba plaho kaže tudi
v skladateljevo prihodnost,
v navdahnjeno pastoralnost neoklasicističnih partitur iz petdesetih let ali
v značilne skrajne kontraste, ki so začeli
privlačevati mladega skladatelja.
V začetku petdesetih let, v času nastanka orkestrske uspešnice Sinfoniette,
je ustvaril diptih, ki je neobaročen le po
osnovni oblikovni potezi ter bolj sledi
Ramovševemu motu »zmeraj naprej
in nikdar nazaj!« Preludij in fuga za
orgle (1951) se iz quasi improvizacijskega preludija hitro prevesi v fugo z
dvema temama, od katerih prevladuje
prva s svojih šestnajstinskim gibanjem.
Naslednjega leta je napisal še en tak
diptih, Preludij in fugo za tolkala, tem
glasbilom pa se je bolje posvetil v sredini sedemdesetih let. Takrat je poleg
Epizode (1974) in Diagrama (1976) zložil še Simpozij (1974) za tolkala, skladba, ki se razrašča iz kontrastnih zvenov
in šumov tolkal in njihovih različnih
materialov v mogočno zaključno gradacijo. Ramovša je izjemno veselila tudi
ta druga družina glasbil s tokratnega
programa – enega leta študija tolkal na
Akademiji za glasbo se je v pogovoru
z Borutom Loparnikom spominjal:
»V glavnem smo igrali timpane, ampak

druge instrumente tudi. Ksilofon
na primer. Kakšne uspehe sem žel s
ksilofonom! Nismo še imeli takšnega kot
danes, s klaviaturo, bil je še stare vrste, v
obliki trapeza. Torej, grozno hitro mi je šlo
spod rok.«
Tokata za orgle (1960) je nastala v še
enem pomembnem letu Ramovševega
iskanja lastnega in sodobnega zvoka,
v času prvega obiska Varšavske jeseni: »Poljska dela so mi odprla nov svet:
resnično likvidacijo tonalnosti, popolnoma
nov instrumentacijski barvni svet, docela
nov harmonski svet, akorde, ki jih še nikoli
nisi slišal, popolnoma nov formalni svet.
Varšava mi je pokazala sintezo, napredek
na vseh območjih hkrati, vzporedno v
zvoku, obliki, harmoniji, instrumentaciji,
barvah.« Poleg poljskega sonorizma je
Ramovš preizkušal tudi druge tehnike,
v Ekspanziji za flavto solo (1963) dodekafonijo. Takrat že vse prej kot nov
kompozicijski postopek mu je odprl
možnost, da je v kromatično razprtih, a
natančno definiranih tonskih prostorih,
našel možnost, da ekspresivnost usmeri
drugam, v druge parametre, v fantazijsko delo z zvokom flavte, njenim vzpenjanjem od tihih izpihov k predirnim
viškom. V skladbi Syrigma za kljunaste
flavte (1984), napisani za tri različice
tega glasbila in interpreta Klemena
Ramovša, je bil skladatelj že dolgo povsem svoboden v odnosu do tehnik, sloga, na končni točki svojega iskateljskega
procesa. Pozni Ramovš se lahkotno giblje med registri, med skrajnimi vzdušji,
med frekvenčnimi nižinami in viški,
uživa v teh ekstremih kot orglavec, ki
hitro menja registre in prisluškuje spremembam v akustični podobi. Syrigma
je rod ptic v družini čapelj, vendar pa se

zdi jasno, da je skladatelj s svojo iznajdljivostjo tu prekašal naravne pevce.
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Interpreti

Komponisti

Luka Juhart se je v mednarodnem
prostoru uveljavil kot eden najvidnejših
interpretov na akordeonu, še posebej na
področju sodobne glasbe, kjer to glasbilo
postaja vse zanimivejše. Pri igranju
sodobne glasbe predvsem razvija svojo
strast do zvoka. S svojim glasbilom sproža
presunljiv hrup in obarva fine tonske
nianse, v vsaki skladbi se posveti do
potankosti, a se ne boji z avtorji stopiti
v ustvarjalni dialog in poiskati najboljši
učinek muzike – zato je pri domačih in
tujih skladateljih iskan interpret. Sam ali
v različnih zasedbah je do danes pripravil
vsaj 70 krstnih izvedb novih del. Redno in
vse tesneje sodeluje z Urošem Rojkom, v
nenehnem ustvarjalnem stiku pa je tudi z
Vinkom Globokarjem. Globokarjevemu
zahtevnemu in redko izvajanemu Dialogu
o zraku je s številnimi izvedbami vdahnil
novo življenje in kot skladateljeva prva
izbira za part akordeona sodeloval v dveh
skladateljevih poznih monumentalnih
delih, Radiografiji romana in Exilu št. 3.
Nemški skladatelj visoko kompleksnih del
Claus-Steffen Mahnkopf je primernega
interpreta za domala neizvedljivo skladbo
deconstructing accordion po več letih
našel prav v Juhartu. Prodoren avstrijski
skladatelj Thomas Larcher ga prav tako
redno vključuje v svoje praizvedbe. V
zadnjem času je Juhart razvijal daljša,
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Luka Juhart (roj. 1982)

kontinuirana sodelovanja z domačimi
glasbeniki – z Boštjanom Gombačem
je izvajal dela slovenskih skladateljev za
njun duo, ki izstopa z vsestranskostjo
glasbenikov in njuno sposobnostjo
improvizacije. Kar pa velja tudi za delo
s skladateljem in klarinetistom Urošem
Rojkom. Njuna plošča s posnetki glasbe
za akordeon in klarinet je izšla pri eni
najuglednejših založb s področja sodobne
glasbe NEOS.
Od leta 2013, ko je kot izvajalec in
avtor na Festivalu Slowind predstavil svoj
prvenec hrUP, tudi sklada. Eden osrednjih
dosežkov je delo Unleashed (2015),
napisano za njegov duo z Uroešm Rojkom.
Koncertni posnetek Juharta in Rojka je
na 65. Mednarodni skladateljski tribuni
Rostrum 2018 v Budimpešti dosegel
uvrstitev Unleashed med ‚priporočena dela‘,
kar je do sedaj uspelo le redkim slovenskim
skladateljem.
Je izredni profesor na Akademiji za
glasbo v glasbo v Ljubljani, kjer poleg
svojega razreda za akordeon vodi katedro
in Studio za sodobno glasbo. S Studiem
pomaga širiti in poglabljati pogled v
različne smeri nove glasbe. Za svoje delo
na Akademiji za glasbo je Luka Juhart
leta 2015 prejel Svečano listino za izjemne
pedagoške in raziskovalne dosežke
Univerze v Ljubljani. Sam je študiral je na
Državni visoki šoli za glasbo v nemškem
Trossingenu v razredu prof. H. Notha, h
kateremu je odšel po opravljeni Glasbeni
gimnaziji v Mariboru pri prof. A. Lorberju.
Podiplomski študij je v mojstrskem
razredu prof. S. Hussonga na Visoki šoli za
Glasbo v Würzburgu zaključil leta 2008.
Leta 2020 je Luka Juhart za umetniške
dosežke v zadnjih treh letih prejel Nagrado
Prešernovega sklada.

Uroš Rojko (roj. 1954)
Uroš Rojko se je kot skladatelj uveljavil
v času in prostoru, za katerega se zdi,
da ni omogočal razvoja trdnih identitet.
Pospešeno zbliževanje sveta, zgoščanje
komunikacije, kopičenje starega in
novega znanja so tudi v glasbi sodobnih
skladateljev napravili množico, manj
pregledno kot kdaj koli prej. Uroš
Rojko se je tu znašel med utrjenostjo,
tradicionalnostjo domačega okolja in tedaj
mednarodno sprejeto etiko iskanja novega,
med muzikantstvom juga in konstrukcijo
severa. Kljub drugačnim pričakovanjem se
ni nikoli odločil ne za eno in ne za drugo
skrajno možnost, ni se zavezal enemu
samemu načinu skladanja.
Uroša Rojka je po študiju klarineta in
uspešnem začetku poustvarjalne kariere
poškodba roke, pa tudi radovednost vodila
v študij kompozicije pri Urošu Kreku na
Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa
leta 1983 h Klausu Huberju v Freiburg in
leta 1986 k Györgyu Ligetiju v Hamburg.
Med zgodnjimi uspehi so bile
nagrade za Godalni kvartet št. 1, nagrada
Förderungspreis mesta Stuttgart (1984)
in prva nagrada natečaja Alban Berg na
Dunaju (1985), za Tongenesis je prejel
Nagrado Evrope (Premio Europa, 1985) in
Kompozicijsko nagrado sklada Gaudeamus
(1986), s skladbo Inner Voices je na

Dunaju dobil Mednarodno kompozicijsko
nagrado, nagrajeno delo so v okviru
festivala Wien Modern izvedli Dunajski
simfoniki s Claudiem Abbadom (1991),
doma pa Nagrado Prešernovega sklada
(1988), nagrado natečaja Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije (2003) in
Župančičevo nagrado (2012). Od leta
2015 je izredni član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. Pomembna so
bila tudi zgodnja pojavljanja na sporedih
Glasbenih dnevov v Donaueschingenu
(1988), graškega Musikprotokolla (1988,
1990), ali berlinskega Glasbenega bienala
(1997).
Sklada v vseh zvrsteh, je eden
najvidnejših avtorjev nove glasbe za
akordeon, blizu mu je živa elektronika in
redno izvaja projekte z Eksperimentalnim
studiem SWR, s komorno opero David,
citre in meč, izvedeno z ansamblom
Aventure in komornim zborom Antona
Weberna v Freiburgu in Ljubljani, je
stopil tudi v smeri glasbenega gledališča.
Med novejšimi projekti izstopajo naročila
ansambelskih skladb Ansambla Modern
in Festivala Slowind ter skupno delo
Gravitational waves z Iris ter Schiphorst
za 164-članski orkester, izvedeno v
Birminghamu in Londonu na BBC
Proms. Po naročilu festivala ECLAT 2018
v Stuttgartu, je v soavtorstvu z Iris ter
Schiphorst nastala še skladba Jeder (Vsak)
za kontrabasovski klarinet, veliki orkester,
video in semple.
Trenutno živi in deluje med Berlinom,
Dunajem in Ljubljano, od leta 1995 je
profesor za kompozicijo in glasbeno
teorijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Dejaven je na glasbenih seminarjih in
delavnicah, kot gostujoči profesor je
predaval na Visokih šolah za glasbo
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v Gradcu, Trossingenu, Stuttgartu,
Hannovru, Krakowu in Baslu, Berlinski
umetniški univerzi UdK in Univerzi
Antona Brucknerja v Linzu. Kot skladatelj
in kot pedagog se zavzema za odprt
ustvarjalni diskurz, s svojim pedagoškim
delom v Ljubljani pa je odločilno vplival
na seznanjanje slovenskih glasbenikov
z mednarodnim dogajanjem v sodobni
glasbi.

Kryštof Mařatka (roj. 1972)

Luis Fernando Rizo-Salom (1971–2013)

Petra Strahovnik (roj. 1986)

Poleg skladanja za različne zasedbe, od
številnih orkestrskih del do solističnih
del, ki jih pogosto sam izvaja kot pianist,
Mařatka tudi dirigira, improvizira,
povezuje literaturo Karla Čapka, Franza
Kafke, Daniila Harmsa … in svojo glasbo
v melodrame, s posebnimi programi bliža
klasično glasbo mlajšim poslušalcem,
zbira in raziskuje tradicionalna glasbila ter
ustvarja filme.
Radovedna, iščoča osebnost tega
vsestranskega ustvarjalca se kaže tudi v
njegovih delih, ki načenjajo teme, povezane
z navdušenjem nad vesoljem (Astrophonia,
koncert za violino, godala in klavir, 1998–
2002), bližnje in oddaljene ljudske glasbe,
ali izvorov glasbe, kjer izstopa trilogija del
Vábení, ritual prazgodovinskih fosilov za
zbor in orkester (2011), Otisk, paleolitsko
najdišče predinstrumentalne glasbe
za orkester (2004) in Zvěrohra, zbirka
človečnjaških klicev za sopran in orkester
(2008). Vrsta drugih del ta radovedni
glasbeni duh vodi v bolj abstraktne zvočne
svetove. Iz filmskega opusa omenimo From
Your Life (2016) zgodbo o skladateljevi
družini, dedku Josefu Mařatku, kiparju,
Rodinovemu učencu in očetu Zdeněku
Mařatki, ki je preživel zahtevne postaje 20.
stoletja.

Po diplomi iz kompoziciji v domači
Kolumbiji je Luis Fernando Rizo-Salom
študiral še na Pariškem konservatoriju
pod mentorstvom Emmanuela Nunesa in
se izpopolnjeval še na IRCAM. Zvočno
občutljivost je iskal z elektroakustičnimi
tehnikami, a je – kot se zgodi z mnogimi
skladatelji – po odhodu iz studia in avdio
programa s še večjo subtilnostjo skladal
za glasbila. Poleg Štirih pantomim za šest
glasbenikov iz njegovega opusa izstopajo
še orkestrska stvaritev Fabrica de fabulas
(2005), Big Band za violo in elektroniko
(2005) in ansambelsko delo El Juego
(2011).
Leta 2011 je bil francoski prvak v
jadralnem zmajarstvu, a se je dve leti zatem
pri tem športu smrtno ponesrečil.

Petra Strahovnik je umetnica, ki odločno
sledi lastni viziji. Od najzgodnejših
študijskih let raziskuje nestandardne načine
uporabe glasbil in zvočil, preizkuša različne
umestitve izvedb v koncertne prostore,
premišlja nagovarjanje poslušalca, ki v
skladateljičini glasbi sreča teme eksistence
v sodobnem svetu, anomalijah tega sveta,
duhovnosti, posebnosti človeškega bitja,
vedno znova pa drzne in posebne zvočne
svetove.
Po diplomi iz kompozicije na Akademiji
za glasbo v Ljubljani pod mentorstvom
Uroša Rojka je z najvišjo možno oceno
zaključila magistrski študij kompozicije
pod mentorstvom Petra Adriaansza ter
Martijna Paddinga na Nizozemskem in še
specializacijo iz elektronske glasbe. Leta
2018 je po naročilu Simfoničnega orkestra
RTV Slovenija ustvarila delo Prana za
veliki orkester, ki so ga na 66. mednarodni
skladateljski tribuni Rostrum izglasovali za
izbrano delo celotnega izbora predlaganih
del, kar se prej še ni zgodilo skladbi
slovenskega skladatelja. Živi in deluje na
Nizozemskem, kjer je tesno povezana z
vrhunskimi interpreti za sodobno glasbo.
Z ansamblom Modelo62 je zasnovala
projekt z naslovom Mental DisOrders, ki se
je odvil z vrsto performativnih dogodkov,
zaokrožil pa se je letos z zaključkom opere
BalerinanirelaB.
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Rojka, Svetovnih glasbenih dnevih (2015),
na Festivalu sodobne glasbe Sonemus v
Sarajevu (2017) ter skupaj z Orkestrom
za novo glasbo v Dvorani Poljskega
nacionalnega radijskega simfoničnega
orkestra v Katovicah (2019).

Louis Andriessen (roj. 1939)

Neofonía

Steven Loy

Louisov oče Hendrik Andriessen je
bil skladatelj in njegov prvi učitelj, na
skladateljsko pot pa je stopil tudi starejši
brat Jurriaan. Louis Andriessen je v
mladosti sprejemal tako totalni serializem
kot eksperimentalne glasbene metode,
a je v obeh smereh postopno prepoznal
vrsto družbenega elitizma. Prepričala ga je
repetitivna glasba ameriških skladateljev,
ki jo je pričel predelovati na povsem lasten
način. Rezultat je bila glasba, v kateri bi
lahko prepoznali odgovor evropskega
umetnika na ameriške repetitivne
skladateljske tehnike: je občutno bolj
disonantna, strukturno kompleksnejša,
dramaturško gostejša in, kot pravi sam
Andriessen, tudi bolj zemeljska, fizična,
nasprotno z ameriškim vzorom, ki ima bolj
‚kozmičen‘ zvok. Poleg tega je nanj močno
vplival Stravinski, navdušil pa ga je tudi
jazz, ki ga je nekajkrat izrecno vključil v
svoja dela (O Jimmyju Yanceyju, 1973).
Andriessnov značilen zvok s
poudarjenimi pihali in vključevanjem
električnih kitar je pustil sled tudi v
ansamblu, poimenovanem po njegovi
skladbi Vztrajnost (De Volharding, 1972).
Po približno desetletju je zapustil skupino
in zložil vrsto pomembnih del za druge
zasedbe, kot sta Čas (De Tijd, 1980/81) ali
Snov (De Materie, 1984–88).

Komorni ansambel Neofonía sestavljajo
slovenski glasbeniki, ki že deset let
domačemu občinstvu vztrajno predstavljajo
tako raznolikost glasbe, ustvarjene v
zadnjih 60-ih letih, kot čisto nove zvočne
pokrajine. Neofonío vodi dirigent Steven
Loy, ki je z ansamblom že od vsega začetka
(2010) skupaj s Cankarjevim domom
soustvarjal cikel sodobne glasbe Predihano.
Ansamblovi koncertni sporedi so vedno
odsev konceptualnega premisleka: tako
so na uvodnem koncertu cikla Predihano
prvič v Sloveniji predstavili estetiko
spektralnega gibanja (Murail, Saariaho,
Hurel, Haas, Dalbavie) in prvo polovico
monumentalnega dela Gerarda Griseya
Akustični prostori, s čimer so poželi izredno
pozitivne odzive kritikov in poslušalcev.
Leta 2014 so se s številnimi
prvimi slovenskimi izvedbami poklonili
Györgyju Ligetiju in njegovim študentom.
Štiri leta kasneje so koncert posvetili Ivanu
Cankarju, program se je na različne načine
navezoval na pisateljevo zapuščino. Enako
uspešni so bili tudi s serijo koncertov
v Galeriji ŠKUC (2015, 2016), kjer
so z neformalnim vzdušjem in nizom
solističnih koncertov uspeli privabiti novo
in tudi mlajšo publiko. Gostovali so na
Mednarodnem bienalu sodobne glasbe
v Kopru (2012, 2014, 2016, 2018), na
koncertu posvečenemu 60. letnici Uroša

Dirigent Steven Loy, ki se je ustalil v
Ljubljani, si je ugled prislužil s svojimi
natančnimi in zavzetimi izvedbami.
Je predan podpornik sodobne glasbe
ter utemeljitelj in umetniški vodja
ljubljanskega ansambla Neofonía, s
katerim je prvič v Sloveniji izvedel mnoga
pomembna dela poznega 20. in zgodnjega
21. stoletja, in sicer med letoma 2010 in
2018 predvsem v sklopu cikla nove glasbe
Predihano v organizaciji Cankarjevega
doma. Pri sodobnem in tradicionalnem
orkestrskem repertoarju redno sodeluje s
Slovensko filharmonijo in Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija ter manjšimi
zasedbami, kot so Komorni godalni
orkester Slovenske filharmonije, Slovenski
tolkalski projekt StoP, ansambel MD7, s
katerim je predstavil več kot 70 svetovnih
premier, in Slowind. S Simfoničnim
orkestrom RTV Slovenija je leta 2018
zagnal in dirigiral prvi koncert serije
Odkritja26, ki predstavlja sodobno
orkestrsko glasbo na Radiu Slovenija.
Bil je gostujoči dirigent mnogih zasedb
za novo glasbo, kot so Klangforum
Wien, Ensemble Experimental
Eksperimentalnega studia SWR iz
Freiburga, Orkester za novo glasbo iz
Katowic in Neuverband iz Basla. Kot
gost je dirigiral simfoničnim orkestrom v
Romuniji in na Madžarskem.
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Steven Loy je tudi predan pedagog
in sokoordinator Studia za novo glasbo
na Akademiji za glasbo v Ljubljani,
kjer dirigira ansamblu za novo glasbo
in poučuje izvajalske prakse v sodobni
glasbi. Vodi tudi tečaj Polifona ritmična
gibanja in je mentor za komorno glasbo.
Diplomiral je iz dirigiranja (École
normale de musique v Parizu, Georgia
State University) in kompozicije
(University of the Arts Philadelphia,
Akademija za glasbo v Ljubljani). Aktivno
je sodeloval pri mojstrskih tečajih pri
znamenitih dirigentih, kot so Péter
Eötvös, Helmuth Rilling, Jorma Panula,
Lothar Zagrosek, Jean-Marc Burfin,
Zoltán Peskó in Jurij Simonov.

Tobija Hudnik (roj. 1999)

Primož Ramovš (1921–1999)

Tobija Hudnik je kitarist, skladatelj in
multimedijski umetnik, ki živi in deluje
v Berlinu. Je avtor in vodja različnih
projektov (unidad.salgan, Eqilibrium as
insta_bility, Blumomat, about a change ...)
ter redno sodeluje z že uveljavljenimi
mednarodnimi glasbeniki, kot so Dré
Hočevar, Volker Schlott, Anton Feinig,
Klemens Marktl ...
Trenutno je redni študent Jazz instituta
v Berlinu, vzporedno pa se izobražuje na
področjih sodobnih umetniških praks,
kompozicije in filozofije. V letu 2019/20
je bil dejaven predvsem kot vodja skupine
unidad.salgan, mednarodnega ansambla
za raziskovanje in izvajanje improvizirane
glasbe, ter umetnik v rezidenci programa
Mladi raziskovalci III. Zavoda .abeceda.
V sklopu slednjega je na odrih že
uveljavljenih domačih festivalov predstavil
številna avtorska dela. Je štipendist
Mestne občine Ljubljana in prejemnik
Zoisove štipendije.

Kot zadnji učenec Slavka Osterca je
mladi Ramovš ponotranjil smeri evropske
glasbe iz prve polovice 20. stoletja, ki
jih je v člankih, kritikah in polemikah v
tridesetih letih promoviral njegov učitelj.
Po diplomi pri Ostercu na ljubljanski
Akademiji za glasbo (1941) je študij
nadaljeval pri sicer tradicionalnejšem
Vitu Fraziju v Sieni (1941) in v Rimu pri
Alfredu Caselli (1941–1943). Osterčev
in Casellin vpliv je izpopolnil v vrsti
briljantnih neoklasicističnih partitur iz
petdesetih let, a vpliv prvega profesorja
je bil bržkone tudi v tem, da je Ramovša
pošiljal dalje v njegovih iskanjih novega
in lastnega. Ob svojem rednem delu
arhivarja v biblioteki SAZU je, večinoma
v nočnih urah, ustvarjal svoj obsežen opus
v vseh instrumentalnih zvrsteh, skladal
je solistična dela, dela za najrazličnejše
komorne kombinacije glasbil, izjemen niz
solističnih koncertov in več simfoničnih
del, ki jih za glasbo na Slovenskem
razumemo kot prelomna. Ramovšev
skladateljski prelom se je zgodil na
Varšavski jeseni, kje je v glasbi poljskih
kolegov odkril odgovore na lastna glasbena
vprašanja. Tako kot je bil vesel vsakega
instrumentalista, ki ga je prosil za novo
delo, je Ramovš podpiral in spremljal
mlajše skladateljske kolege, ki so se

zbrali v skupino Pro musica viva. Duh
šestdesetih let je prezrcalil v Simfonijo 68
(1968), v kateri je ambiciozno podal svoje
stališče glasbenika, ki se radikalno sooča
z radikalno zvočnostjo, je pri tem igriv
in ohranja misel na svoje mesto v svetu.
V skladbo je vnesel vsaj toliko svojega
ustvarjalnega nemira, kot nemira takratne
globalne in domače družbe, študentskih,
pacifističnih in drugih gibanj. Da mu
glasba ne predstavlja izključno zvočne igre,
čeprav je v tej igri neizmerno užival, da
imajo napete tonske zgostitve in pomirjena
zvočna stanja lahko tudi psihološko, celo
nazorsko ozadje, je Ramovš ponovno
pokazal leta 1991. Marca je skladatelja,
ki je takrat praznoval 70-letnico, tedanji
premier Lojze Peterle spodbudil, da je ob
bližajoči se osamosvojitvi ustvaril novo
delo. Junija je bila skladba z naslovom
Per Aspera ad Astra – Od trnja do zvezd
končana. Ramovš je pred izvedbo ob koncu
leta zapisal: »Sicer pa, ali je komentar sploh
potreben? Saj naslov sam dovolj pove. Vse
drugo pa je prepuščeno glasbi, njenemu
svetu, njeni izpovedni govorici.« Ramovš
je ostal eden najbolj samosvojih slovenskih
skladateljev. Ko se je modernistični vihar
proti koncu sedemdesetih let v globalnem
smislu polegel, sam ni umiril svojega
skladanja. Redni član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti je postal 1983. Tega
leta je za življenjski opus prejel Prešernovo
nagrado, leta 1988 pa je postal častni član
Slovenske filharmonije.

33

Foto: arhiv SToP

Foto: Jana Jocif

komorni glasbenik se intenzivno posveča
glasbi za različne instrumente s tipkami od
pozne renesanse do glasbene avantgarde
20. stoletja. V zadnjih letih je koncertiral
na več znanih zgodovinskih orglah po
svetu.

Tomaž Sevšek Šramel

Una Košir

Slovenski tolkalni projekt – STOP

Tomaž Sevšek Šramel je na Visoki
šoli za glasbo v Freiburgu študiral orgle
pri Zsigmondu Szathmaryju in čembalo
pri Robertu Hillu. V okviru izmenjave
se je dodatno izobraževal na Eastman
School of Music v Rochestru (ZDA)
in tam študiral pri Davidu Higgsu in
Arthurju Haasu. Je trikratni prejemnik
prve nagrade na Tekmovanjih mladih
slovenskih glasbenikov in prejemnik druge
nagrade na Evropskem tekmovanju mladih
orglavcev leta 1998 v Ljubljani. Leta 2002
je zmagal na severnoameriškem izbornem
tekmovanju za Mednarodno orgelsko
tekmovanje Calgary, leta 2003 pa je bil
finalist Mendelssohnovega tekmovanja v
Berlinu.
Soustanovil je komorni ansambel za
staro glasbo musica cubicularis in zavod
Harmonia Antiqua Labacensis. Poučuje
orgle in čembalo in je aktiven organizator
glasbenega življenja. Več let je bil strokovni
tajnik Tekmovanj mladih slovenskih
glasbenikov (TEMSIG) in predsednik
Slovenskega orgelskega društva. Uspešno
koncertira doma in v tujini (Nemčija,
Avstrija, Italija, Nizozemska, Španija,
ZDA). Redno nastopa z Orkestrom
Slovenske filharmonije in Komornim
godalnim orkestrom Slovenske
filharmonije. Kot koncertni solist in

Flavtistka Una Košir je leta 2018
zaključila magistrski študij kljunaste flavte
na ljubljanski Akademiji za glasbo pri prof.
Mateji Bajt in za svoj magistrski koncert
prejela diplomo s posebno pohvalo, summa
cum laude. Redno se izpopolnjuje na
seminarjih za kljunasto flavto in komorno
igro (K. Lugmayr, A. Brown, P. van
Heyghen, H. M. Stiegler, S. Scholz …),
v času študija pa je prejela tudi več zlatih
priznanj na državnih in mednarodnih
tekmovanjih; med drugim na Tekmovanju
mladih slovenskih glasbenikov 2016 zlato
plaketo, prvo nagrado in posebno priznanje
za osvojenih 100 točk. Redno nastopa v
slovenskem ansamblu kljunastih flavt Le
Phénix in v Duu Jocif-Košir. Leta 2014
je na mednarodnem kongresu v Rimu
pridobila pedagoško diplomo Willems.
Poučuje kljunasto flavto, glasbeno uvajanje
in solfeggio na Glasbenem centru Edgar
Willems v Ljubljani.

Skupina slovenski tolkalni projekt
(krajše SToP) deluje od leta 1999.
Tolkalce je združila želja po komornem
muziciranju, izvajanju kakovostnih skladb
ter raziskovanju novih zvokov tolkal. Tako
na zanimivih, predvsem pa ritmičnih
koncertih predstavljajo celo paleto
klasičnih, etnoloških in drugih tolkal (kar
lahko pomeni tudi kuhalnice, posode,
igrače, avtomobilske zavore, cevi, loparje za
namizni tenis, žoge, žeblje, kladiva, sode,
piščalke, raglje …).
Odprtost glasbenim vplivom in novim
idejam vodi akademske tolkalce, zbrane v
skupini SToP, v zanimive projekte. Njihova
sposobnost in želja po izvajanju strogo
klasične glasbe, lastnih skladb, pa tudi
sodobne elektro-akustične tolkalne glasbe,
potrjujeta edinstvenost skupine v Sloveniji
in tujini. Skupina je za svoje delo leta 2013
prejela Župančičevo nagrado, leta 2014 pa
nagrado Prešernovega sklada.
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Slowind
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Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Paolo Calligaris – fagot
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Pihalni kvintet Slowind je bil
ustanovljen pred šestindvajsetimi leti
(1994). 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).
Jesen 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. Dvajseti Festival Slowind je bil
hkrati tudi zadnji.
Na domačem prizorišču je ansambel
v zadnjih letih še okrepil svojo dejavnost
na področju slovenske glasbe in v
pomladansko-jesenskem času pričel prirejati
glasbeni festival z naslovom Slowindova
pomlad in z njim zapolnil vrzel, ki je nastala
ob slovesu Festivalov Slowind.
Festivalske sporede 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.org
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