8. SLOWINDOVA POMLAD
OXYGENATED
PERFLUOROCARBONS
[25. maj—7. december 2021]

2. koncert
LOWBb BASSOON CLUSTER
Sobota, 29. maj 2021
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
PROST VSTOP, PCT protokol
(Spoštovanje pogoja PCT je v odgovornosti obiskovalca,
ki se udeleži javne kulturne prireditve.)

SPLETNI KONCERT na www.slowind.org

2. koncert
LOWBb BASSOON CLUSTER
Spored:
Vincenzo Toscano
Prosopon
Marco Betta
Madrigal
Claudio Leonardi
Divertimento, op. 92
Daniele Venturi
Four by Four

Giorgio Mandolesi – fagot, fagottino
Alessio Pisani – fagot, kontrafagot
Massimo Ferretti Incerti – fagot
Maurizio Barigione – fagot, fagottino

Gioacchino Rossini
Largo al factotum
odmor
Carla Magnan
Il Magnifico Cannocchiale
Giovanni D’aquila
In The Unsymmetrical Garden
Carlo Galante
Ance Oscure
Hoagy Carmichael
Stardust
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Vincenzo Toscano
Prosopon

Claudio Leonardi
Divertimento, op. 92

Starogrško besedo prosopon (obraz, maska, oseba ...) so v grškem gledališču uporabljali tudi za specifične maske, s katerimi so označevali starost, prikaz zgodbe
dramske osebe ter prevladujoče čustvo –
strah, bes, sovraštvo, obup, veselje ...

Bridek, melodičen in tudi živahen,
na trenutke lahkoten Divertimento,
op. 92 je skladba, ki 'učinkuje'.
Člani Low Bb Bassoon Cluster
so zapisali:
»Napisal jo je naš prijatelj, bivši kontrafagotist Teatra San Carlo in profesor
na Konservatoriju San Pietro a Majella.
Pred kratkim je Maestro Leonardi žal
preminil. Za Divertimento vedno najdemo prostor na naših koncertnih sporedih, saj nas gane vsakič, ko ga izvajamo.«

Marco Betta
Madrigal
Delo Madrigal, posvečeno ansamblu
Low Bb Bassoon Cluster, je refleksija
na sonično arhitekturo glasbene oblike
iz 16. stoletja, starodavne oblike, ki si jo
prikličemo v spomin brez teksta, je nekakšno notranje jezero, v katerem note
– osnutki poetične naracije – kot sence
verzov oblikujejo narativni ritem, melodijo, glasbene povezave, harmonije.
Uvodna glasbena figura se prične z eno
samo noto, ki se progresivno širi z manjšimi variacijami, se počasi razvija, kot
rastline vzpenjalke.
»Želel sem na novo začrtati staro in
pomembno glasbeno obliko, da odkril
njene korenine, veje, liste in popke/brstiče.«
Vsake toliko časa se v kompoziciji pojavijo melodije, brezčasni relikti materiala,
ki so ga navdihnili mediteranska glasbena kultura, fragmenti sicilijanskih pesmi
in akordov, kot podobe antične brezčasne
konstrukcije.
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Daniele Venturi
Four by Four
V kompoziciji sem prečistil različne
kompozicijske in izvajalske tehnike,
ki jih srečamo v delih glasbene avantgarde prejšnjega stoletja, kot so npr.
hkratna raba zvokov, ki jih izvajalec
ustvari s pomočjo jezička, in tistih, ki jih
ustvari z lastnim glasom, obsežna raba
mikrotonalne glasbe in posameznih ali
mnogovrstnih harmonij. Medtem ko
eksperimentiranje z novimi izvajalskimi
tehnikami predstavlja 'jedro' kompozicije, istočasno skladatelj nenehno išče
določene zvočnosti, s pomočjo različnih
vrst dušilcev, ki jih združuje z uporabo
precej zapletenih ritmov, za katere je
skladatelj dobil navdih pri petju
Pigmejcev.
V mozaiku zvokov vsak glasbenik postane alter ego svojega instrumenta v neprekinjenem preizkušanju dih jemajočih
zvočnih akrobacij.

Gioacchino Rossini
Largo al factotum
Largo al factotum je kavatina Figara iz
druge scene prvega dejanja Rossinijeve
opere Seviljski brivec iz leta 1775. Zahtevna baritonska arija je hkrati tudi ena
najpopularnejših.

Carla Magnan
Il magnifico canocchiale
Nekoč je Upanje za vsakega smrtnika
izdelalo čudoviti teleskop. Ena stran
teleskopa nesorazmerno poveča objekt, skozi drugo vse izgleda majhno in
oddaljeno. Če posameznik gleda skozi
teleskop na enem koncu, jasno vidi prihodnost; če uporabi drugo stran, jasno
vidi preteklost. (Iz Il cannocchiale della
speranza Luigija Fiacchija).
Il magnifico canocchiale je navdihnil drugi
stavek Vivaldijevega Koncerta, F. VIII 30.
Preteklost in prihodnost skladbe, gledano skozi navidezni teleskop, se zdita na
čase fokusirani ali zamegljeni, odvisno
od uporabe leč. Ni omejitev v številu
ponovitev, čeprav se te lahko v praksi
nadaljujejo in spreminjajo, vse dokler
to dovoljuje ločljivost teleskopa: robovi
se zabrišejo in prvotni izgled postaja
predrugačen ali popolnoma izgine.

Giovanni D’Aquila
The unsymmetrical garden
Prostor v mislih, v katerem se navidezne
simetrije premikajo po različnih tirnicah, kratke bližnjice, za katere se zdi,

da vsaka po svoje vodijo do iste točke,
se nikoli ne stikajo z obliko, formo in
projekcijo, ki se nenehno deformira; žive
meje na cvetju rišejo preproste figure,
podobne, a nikoli identične. Grmičevje
je v pravilnih linijah, toda v oblikah, ki
se vedno razlikujejo ena od druge: žuboreči potoček se izteka v majhno jezero,
ki je skoraj okroglo. Vsak drevored, vse
poti so podobni, a se vedno razlikujejo
med seboj. Poslušalcu se predstavljajo
na enak, nespremenljiv način.

Carlo Galante
Anceoscure, 'piccolo divertimento'
Dve natančno opredeljeni in kontrastni
glasbeni zamisli tvorita izhodišče tega
dela, njuna stalna, a spreminjajoča se
postavitev pa določa njegovo obliko.
Prvo idejo/zamisel(temo?), precej ritmično in ostro, igra fagot v najvišjem
registru, kjer je tember šibek in kot da
bi bil steklen; hitre triole, precej poudarjene in skorajda jazzovske, se lomijo
v drugi zamisli: močne, olesenele in
akordne; zvenijo skoraj kot koral, v katerem zvočna globina instrumenta daje tej
temi skrivnostni in hieratični občutek.
Dve 'naravi' dela se izmenjujeta in
'prepirata', vendar se po malem spreminjata in preoblikujeta druga drugo.
V osrednjem delu se 'koral' preoblikuje
v vrsto več polifonično-kontrapunktnih
kombinacij, pri čemer je ritmični kontinuum prve teme nekakšen protisubjekt.
Vrnitev k izhodiščni temi, sicer dokaj
spremenjeni, delo hitro pripelje k koncu.
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Foto: arhiv Low Bb Bassoon Cluster

Low Bb Bassoon Cluster
Fagot. Njegovi zgodovina, repertoar,
didaktika. Inovacije.
Repertoar LowBb Bassoon Cluster sestavljajo originalne skladbe ter predelave skladb za to nevsakdanjo zasedbo. Za
obogatitev repertoarja tesno sodelujejo s
sodobnimi skladatelji, nenehno raziskujejo nove zvoke in možnosti, zvočnosti.
Z novimi deli in ponovnem odkrivanju
že napisanih del, promovirajo najmenjšega v družini fagotov – fagottina. Veliko pozornost posvečajo tudi tradiciji in
zgodovini, k temu nedvomno pripomorejo njihova znanja na področju izvajalskih praks na historičnih instrumentih.
LowBb Bassoon Cluster redno organizirajo in vodijo mednarodne mojstrske
tečaje.

Giorgio Mandolesi je solo fagotist Pariškega orkestra, profesor modernega in
historičnega fagota na ZHdK-Zurcher
Visoki šoli za umetnost v Zürichu in
profesor za tradicionalni fagot na Pariškem konservatoriju za glasbo in balet
Kontrafagotist Alessio Pisani je profesor na Konservatoriju 'N. Paganini'
v Genovi.
Massimo Ferretti Incerti je prvi fagotist
v Teatru Comunale di Bologna.
Maurizio Barigione je kontrafagotist
in fagotist v Orkestru Teatra Massimo
v Palermu, profesor fagota na Konservatoriju 'A. Scontrino' v Trapaniju in
historičnega fagota na Konservatoriju
'V. Bellini' v Palermu.
Več na o kvartetu najdete na:
www.lowbbbassooncluster.com
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Program Glasbenega društva Slowind programsko sofinancirata
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna obËina Ljubljana.

