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1. koncert
DRUMS AND DRUMMERS

Spletni koncert
torek, 25. maj 2021
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

ob 19.15 – spletni predkoncertni pogovor  
z moderatorjem dr. Gregorjem Pompetom  
in nastopajočimi

George Crumb (roj. 1929)
Idila za pogubljene | An idyll  
for misbegotten
za flavto in 3 tolkalce

Alojz Ajdič (roj. 1939)
Noč ... pogled v nebo 
za flavto in tolkala

Giacinto Scelsi (1905–1988)
Hyxos 
za flavto in tolkala
 
André Jolivet (1905–1974)
Suite en concert 
za flavto in tolkala

Steve Reich (roj. 1936)
Glasba za pet parov lesenih palčk

Aleš Kacjan – flavta 
Špela Cvikl – tolkala 
Matevž Bajde – tolkala 
Franci Krevh – tolkala 
Barbara Kresnik – tolkala 
 
Metod Tomac – dirigent 
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George Crumb (roj. 1929)
Idila za pogubljene | An idyll  
for misbegotten
za flavto in 3 tolkalce

Crumba glasbena zgodovina pogosto 
postavlja na začetke postmodernizma in 
gotovo gre za vplivnega avtorja, ki je s 
kritičnim premislekom modernističnih 
tehnik in širšim pogledom v preteklost 
ter v druge kulture zaznamoval glasbo 
zadnje polovice stoletja. Čeprav sklada-
telj trga vezi s strogim modernizmom, 
pa je prelom z modernizmom le po-
vršinski. Crumb z značilnim mirom, 
zbranostjo, osredotočenostjo svoje glasbe 
na najbolj bistveno nasprotuje globlji 
dediščini, večstoletni filozofiji zahodne 
umetne glasbe – njen materializem, 
osredotočanje na pomen gradiva in na 
metodologijo nadomešča s tem, da v 
glasbo vrača močnejšo duhovnost, bolj 
kot tehniko ceni naravo, bolj kot spek-
takel izvedbe zasleduje ritualno naravo 
glasbe. 

Takšno je tudi delo Idila za pogublje-
ne (An Idyll for the Misbegotten) iz leta 
1985. V glasbeno refleksijo zajema 
položaj sodobnega zahodnega človeka 
v odnosu do širšega konteksta, odnosu 
do planeta in zgodovine. V komentar je 
zapisal, da je pogubljenje v naslovu po-
vezano s položajem človeške vrste, ki je s 
svojim odnosom do narave postala mo-
narh umirajočega sveta. Nov razmislek 
odnosa do narave ga je vodil do najbolj 
prvinskih glasbil, flavte in tolkal. Z zgo-
dovinsko referenco, citatom Debussyje-
vega dela Syrinx za solistično flavto je 
spomnil na skladatelja, ki se je oziral v 

naravo in k Vzhodu, kar je dopolnil še z 
delcem poezije pesnika Sikong Šuja iz 8. 
stoletja. V navodilo za izvedbo skladbe 
je zapisal nenavadno, domala neure-
sničljivo, a vsebinsko močno navodilo: 
»Moja Idila se najbolje sliši od daleč, 
iznad jezera, ob mesečini avgustovskega 
večera.«

Alojz Ajdič (roj. 1939)
Noč ... pogled v nebo 
za flavto in tolkala

Crumbovo skladbo smo v Ljubljani 
prvič slišali leta 1997, na skladateljevem 
gostovanju, ki ga je vodila tolkalka ter 
muzikologinja Amy Lynn Barber. Tiste-
ga leta pa je za njo in za flavtista Aleša 
Kacjana novo delo zložil Alojz Ajdič. 
Skladatelj je delo Noč … pogled v nebo 
oblikoval v svoji značilni zavezanosti 
klasičnim pravilom, gradnji z motivi 
in kontrasti na eni strani in barvitosti 
glasbil na drugi. Tako se ta nokturno za 
flavto in tolkala giblje med epizodami 
zasanjanosti, refleksije, počasnega izvija-
nja melodij iz tišine in med ritmičnimi 
izbruhi, prebujenimi udarci, gibanjem. 

Giacinto Scelsi (1905–1988)
Hyxos 
za flavto in tolkala

Podobno kot Crumb, tudi Giacinto 
Scelsi presega svoj zgodovinski kontekst, 
obdobje evropskega modernizma v drugi 
polovici 20. stoletja – ta okvir je presegal 
že z raziskovanjem vloge improvizaci-
je pri skladanju, poglabljanjem v zven 
enega samega tona, z ustvarjanjem, od-
maknjenim od vrelišč novega v sodobni 
glasbi in tudi s svojevrstno mistiko. 
Hyxos je zložil leta 1955 in je zgodnje 
delo, v katerem pa se že zaslišijo pozor-
nost do življenja vsakega tona, quasi im-
provizacijska gradnja skladbe v epizodah 
in obredni vtis glasbil. Hyxos je sicer 
grški izraz, ki pomeni »vladarji tujih de-
žel«, označuje pa Hikse, slabo poznano 
ljudstvo, ki se je okrog leta 1650 pr. n. št. 
za približno stoletje naselilo v Egiptu.

André Jolivet (1905–1974)
Suite en concert 
za flavto in tolkala

Jolivet je bil skladatelj mnogih zanimanj. 
Leta 1929 je poslušal prvo francosko 
izvedbo Amerik (Ameriques) Edgarda 
Varèsa, ki ga je povsem prevzela. Postal 
je Varèsov edini evropski učenec in po-
zneje tudi dober prijatelj. Pod njegovim 
vplivom je začel premišljeno skladati 
tudi za tolkalske zasedbe – delo Cérémo-
nial za šest tolkalcev, posvečeno Varèsu, 
je Slowindov festival predstavil leta 
2009. Ne glede na zanimanja za nova 
glasbila in tehnike, pa je Jolivet želel 
obnoviti starodaven, prvinski pomen 
glasbe, pomen glasbe iz dobe, v kateri 
je veljala za čarobno, za izraz svetega v 
človeški skupnosti. 

Suite en concert za flavto in tolkala iz leta 
1965 je skladateljev neuradni drugi kon-
cert za flavto. Naročil ga je Jean-Pierre 
Rampal, za katerega je Jolivet leta 1949 
že napisal Koncert za flavto in godala. 
Po mnogih izvedbah si je Rampal za-
želel nove skladbe in nastala je glasba, 
ki odseva omenjene skladateljeve ideale 
– flavta in tolkala posredujejo občutek 
prvinske zvočnosti, ki pa jo Jolivet z ne-
navadnimi ritmi in poglobljeno zvočno 
rabo tolkal pretaplja v sodobnejšo este-
tiko.  
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Steve Reich (roj. 1936)
Glasba za pet parov lesenih palčk

Skladatelji ameriške repetitivne oziro-
ma minimalistične smeri so posegli v 
ustaljene načine ustvarjanja glasbe na 
mnogih ravneh. Poleg najočitnejšega 
– popolne redukcije materiala na pona-
vljajoče se kratke module in odpovedi 
razvoju, teleologiji glasbe – so močno 
spremenili tudi vlogo skladatelja. Po 
vzoru rock ali jazz zasedb so sestavljali 
in vodili lastne ansamble, za katere so 
skladali in v njih tudi igrali. Steve Reich 
je študiral bobne, a se na poti k jazzovski 
karieri preusmeril v skladanje. Za svojo 
zasedbo Steve Reich and Musicians 
je leta 1972 na evropski turneji zložil 
skladbo, ki jo lahko igrajo tolkalci pov-
sem brez opreme, ki jih običajno obre-
menjuje na gostovanjih – Glasbo ploska-
nja (Clapping Music) in njeno izvedbo 
je navdahnil nastop plesalcev flamenka 
ob spremljavi ploskanja. Leto pozneje 
je nastalo še delo Glasba za pet parov 
lesenih palčk (Music for Pieces of Wood), v 
katerem je Reich uporabil priročna tol-
kala, uglašene palčke. Glasbeniki nanje 
igrajo ponavljajoče se module, ki pa v 
treh odsekih postajajo postopno krajši. 
Podobno kot Terry Riley v skladbi V C 
(In C), se je tudi Reich kot izkušen glas-
beni praktik zavedal, da je glasbenikova 
intuicija lahko včasih pomembnejša 
od skladateljeve zamisli in tolkalcem v 
skladbi omogoča, da sami določajo šte-
vilo ponavljanj modulov.  
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2. koncert
LOWBb BASSOON CLUSTER

Sobota, 29. maj 2021
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Vincenzo Toscano 
Prosopon 

Marco Betta
Madrigal

Claudio Leonardi
Divertimento, op. 92 

Daniele Venturi
Four by Four 

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 

Giorgio Mandolesi – fagot, fagottino 

Alessio Pisani – fagot, kontrafagot

Massimo Ferretti Incerti – fagot 

Maurizio Barigione – fagot, fagottino 
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Vincenzo Toscano
Prosopon

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 prevladujo-
če čustvo – strah, bes, sovraštvo, obup, 
veselje ...

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/br-
stiče.« 
Vsake toliko časa se v kompoziciji poja-
vijo melodije, brezčasni relikti materiala, 
ki so ga navdihnili mediteranska glasbe-
na kultura, fragmenti sicilijanskih pesmi 
in akordov, kot podobe antične brezča-
sne konstrukcije.

Claudio Leonardi
Divertimento, op. 92 

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 kon-
trafagotist Teatra San Carlo in profesor 
na Konservatoriju San Pietro a Majella. 
Pred kratkim je Maestro Leonardi žal 
preminil. Za Divertimento vedno najde-
mo prostor na naših koncertnih spore-
dih, saj nas gane vsakič, ko ga izvajamo.«

Daniele Venturi
Four by Four 

V kompoziciji sem prečistil različne 
kompozicijske in izvajalske tehnike,  
ki jih srečamo v delih glasbene avant-
garde 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‘ kompozi-
cije, 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 jemajo-
čih zvočnih akrobacij.

Gioacchino Rossini
Largo al factotum

Largo al factotum je kavatina Figara 
iz druge scene prvega dejanja Ros-
sinijeve 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 pri-
hodnost; 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, gleda-
no 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 tirni-

cah, 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: žubo-
reči 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 obli-
ko. 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 poudar-
jene in skorajda jazzovske, se lomijo v 
drugi zamisli: močne, olesenele in akor-
dne; 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 spremi-
njata in preoblikujeta druga drugo.  
V osrednjem delu se ‚koral‘ preoblikuje 
v vrsto več polifonično-kontrapunktnih 
kombinacij, pri čemer je ritmični konti-
nuum prve teme nekakšen protisubjekt. 
Vrnitev k izhodiščni temi, sicer dokaj 
spremenjeni, delo hitro pripelje k koncu.



15

Vinko Globokar (roj. 1934)

Discours VII  
za trobilni kvintet 
 
Monolit  
za flavte
 
Atemstudie  
za oboo
 
Discours VIII  
za pihalni kvintet 

 

3. koncert
MONOLIT 
V sodelovanju s Slovensko filharmonijo

torek, 21. september 2021
ob 20.00 
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

Trobilni kvintet Contrast
Gregor Turk – trobenta
Blaž Avbar – trobenta
Jože Rošer – rog
Žan Tkalec – pozavna
Uroš Vegelj – tuba

Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa

Slowind
Aleš Kacjan – flavta
Matej Šarc – oboa
Jurij Jenko – klarinet
Metod Tomac – rog
Leonardo Calligaris – fagot (k. g.)
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ka, marveč prostorsko, saj tubistu nameni 
mesto na odru, ostale štiri glasbenike pa 
razporedi med občinstvo. Štirje glasbeni-
ki se med izvedbo tudi premikajo ter se 
zberejo na odru šele za razigran zaklju-
ček. 
V Diskurzu VII se 'spregovarjanje' odvi-
ja prek različnih strategij. V sam glasbeni 
material najmočneje posega pet črk: F, 
R, E, U, D. Vsaka črka omogoča pet 
načinov pretvorbe v zvok (F na primer 
lahko pomeni ton f, tehniko flatterzunge 
oziroma frullato, zvok pihanja …), kar 
na koncu ustvari 25 enot glasbenega 
gradiva. Tuba kot izpostavljeno glasbilo 
predstavi to gradivo, ostala štiri glasbila 
pa podajajo komentarje. Drugi način 
prehajanja govora v skladbo je navodi-
lo izvajalcem, da v svojo igro predelajo 
besedila na temo ljubezni, narave, upora 
in trpljenja. Tako razstavljeni glasovi 
priimka utemeljitelja psihoanalize, kot v 
zvoku interpretirana besedila ne omo-
gočajo razumevanja, na drugačen način 
pa se semantiki odpove še ena besedilna 
plast, tubistovo izgovarjanje nerazu-
mljivega besedila, ki se začne s »SIBIL 
SATI SIBIL SATI O ILADOR MUSIC 
TALUZE ODALINE ELIODENKIL 
TANSOGOUR E ABILOR TU FALI 
RADOUR SIBIL«.

Če so gibi, premiki in geste glasbenikov, 
predpisani v partituri Diskurza VII, za 
Globokarja del instrumentalnega gle-
dališča, pa se izvedba Diskurza VIII za 
pihalni kvintet z zametki scene, mimike 
in govora že bliža tistemu, čemur sam 
skladatelj pravi glasbeno gledališče. Glas-
beni oder previdno prehaja v gledališke-
ga, kar lahko izvajalci po želji poudarijo z 
osvetlitvijo v obliki kroga. Partitura vse-

buje opis situacij, kot so na primer: »Dva 
se srečata in ne govorita istega jezika«, »Pet 
tujcev je zaklenjenih v dvigalo«, »Eden od 
njiju želi nekaj povedati, a si v zadnjem 
momentu premisli in molči«. Glasbeniki 
situacije uporabijo le za oblikovanje di-
hanja, ki s tem postane izjemno komple-
ksna izvedbena kategorija. V določenih 
delih skladatelj določi položaje in gibe na 
odru, ki ponovno ne razkrivajo dramske 
logike in le še krepijo nevidno psiholo-
ško dramo med glasbeniki.

Globokarjevi Diskurzi so na eni strani 
dediči govornih kompozicij, uporabe 
govora v skladateljski praksi, ki so jo 
po nekaterih zgodovinskih zgledih, 
denimo Kurta Schwittersa od petdese-
tih let dalje gojili Stockhausen, Ligeti, 
Kagel in drugi avantgardisti. Hkrati je 
tu tudi zgled Beriovega cikla Sekvenc, ki 
v vsaki skladbi usmerja in ostri pogled 
na določeno glasbilo. Po drugi strani pa 
se zdi, da se Globokarjeve razprave o 
glasbilih in glasbi v tem ciklu izraščajo 
iz njegove lastne izkušnje glasbenika, 
jazzerja, improvizatorja, interpreta zah-
tevnih novih del, iz izkušnje na odru, v 
situaciji skupinske izvedbe, v odnosu do 
občinstva, iz spraševanja, kako uporabiti 
glasbilo za učinek v določeni situaciji. 
V tem spraševanju izgine omejitev na 
čisti ton in konvencionalno igro, razgubi 
se meja med glasbenikom in glasbilom, 
med glasbenim in medčloveškim, vzklik, 
telesna gesta postaneta spontani orodji. 
Globokar je v Diskurzih kljub premišlje-
nim konceptom in natančnim skladatelj-
skim ravnanjem še vedno tudi muzikant 
na sledi presenetljivim domislicam.

Razprave o glasbi in glasbilih

Osem skladb v ciklu Diskurzi (Discours 
II–IX) izhaja iz Globokarjevega razisko-
vanja še neizkoriščenih instrumentalnih 
tehnik, ki se je začelo na sredi šestdesetih 
letih in se po nekaj desetletjih črpanja še 
nepoznanih zvočnosti s samimi načini 
igre nadaljevalo s pogostejšo obdelavo 
instrumentalnih zvočnosti z rabo žive 
elektronike. Globokar je pri razmisleku 
o inovacijah izhajal iz svojega glasbila, 
pozavne in iz preprostega dejstva, da so 
med vsemi glasbili trobila najbolj nepo-
sreden podaljšek človeškega telesa. Pri 
večini pihal se med zvenečim zračnim 
stolpcem in glasbenikom nahaja listič iz 
trsa, trobilci pa oblikujejo zvok že v ustih, 
zato so instrumenti najmočneje pove-
zani s človeškim glasom. Ko glasbenik 
v glasbilo spusti svoj glas, tega podaljša 
in razširi, hkrati pa glasbilo napolni z 
divjim krikom, »skruni njegov čisti zven, 
ga približa življenjski resničnosti«.

V Diskurzu II za pet pozavn je leta 1968 
poizkusil z glasbili, različnimi razširjeni-
mi tehnikami in dušilci ustvariti zvene, 
podobne tistim iz govora, leto starejši 
Diskurz III za pet oboj pa nekoliko zasu-
ka pristop k problemu, saj gre za glas-
beno interpretacijo Baudelairove pesmi 
Sorodnosti skozi natančno sledenje fone-
tični strukturi besedila. Nastanek skladbe 
je spodbudil oboist Heinz Holliger, ki 
je nato Globokarja prosil, da prispeva še 
skladbo za zbirko dvanajstih tematsko 
razporejenih etud različnih skladateljev, 
s katero je želel predstaviti sodobne 
načine igranja na oboo. Globokarjeva 
tema je bil dih in v skladbi Atemstudie 
mora oboist s pomočjo krožnega dihanja 

v daljših odsekih vzdrževati neprekinjen 
zvok, ideja kontinuuma pa se nadalju-
je tudi pri uporabi glasu – interpret z 
oblikovanjem samoglasnikov z jezikom 
med igranjem, ritmičnim izgovarjanjem 
soglasnikov, petjem, ustnimi šumi, z vdi-
hi in izdihi ustvarja kontrapunkt oboi in 
z intenzivnostjo sega do svojih telesnih 
omejitev. Zlitje instrumenta in glasu v 
enovit zvočni kontinuum se dogodi tudi 
v skladbi Monolit iz leta 1976. V tem 
času je Globokar tudi formalno opravljal 
instrumentalne in vokalne raziskave 
kot vodja oddelka na IRCAMu, pari-
škem inštitutu za glasbene in akustične 
raziskave. Flavta ne dopušča krožnega 
dihanja, ostaja pa ideja virtuoznega izko-
riščanja telesnih zmožnosti glasbenika, ki 
mora hitro menjati tri instrumente in ob 
tem ves čas peti.

Diskurzi so do zaključnih skladb ciklusa, 
nastalih ob koncu osemdesetih in v za-
četku devetdesetih let, šli skozi določene 
variacije prvotnega koncepta prelivanja 
govora z igro glasbil. Zlasti izstopajo 
izmiki v instrumentalno gledališče. Iz-
vedba Diskurza V za kvartet saksofonov 
se začne že pred pričakovanim začetkom 
koncerta, saj glasbeniki zaigrajo med 
potjo obiskovalcev do dvorane, jim pred-
vajajo posneta vprašanja, a takoj zatem 
sami s svojo igro 'odgovarjajo' nanje. 
Družbenost in teatralnost zaznamuje 
tudi deli cikla z oznakama VII in VIII. 
Globokar je Diskurz VII zložil za trobilni 
kvintet, v katerem ima tuba v več delih 
solistično izpostavljeno vlogo. A če je 
skladatelj v Diskurzih II in III predvidel 
tudi izvedbo solista z vnaprej posnetimi 
preostalimi parti, pa v Diskurzu VII ne 
uvede časovne ločitve s pomočjo posnet-
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Olivier Messiaen (1908–1992)

Appel interstellaire 
iz Des Canyons aux étoiles.../ 
Iz kanjonov do zvezd …
za rog solo

Blaž Ogrič – rog 

Harawi (Pesem ljubezni in smrti/Chant de l'amour et de la mort)
1. La ville qui dormait, toi | Speče mesto, ti
2. Bonjour toi, colombe verte | O, dober dan, zelena golobica
3. Montagnes | Gore
4. Doundou tchil | Doundou tchil
5. L'amour de Piroutcha | Piroutchina ljubezen
6. Répétition planétaire | Planet se ponavlja
7. Adieu | Zbogom
8. Syllabes | Zlogi
9. L'escalier redit, gestes du soleil | Ponovno povedano stopnišče, kretnje sonca
10. Amour oiseau d'étoile | Ljubezen zvezdna ptica
11. Katchikatchi les étoiles | Zvezde Katchikatchi 
12. Dans le noir | V temi

Barbara Jernejčič Fürst – mezzosopran 
Nina Prešiček – klavir

4. koncert
CHANT DE L‘AMOUR ET DE LA MORT

sreda, 6. oktober 2021
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine 
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tretji pesmi in bližine smrti v peti. Šesta 
pesem s ponavljanji kečuanskih izrazov 
je poskus prenosa ritualnega prizora v 
skladateljev tonski jezik. Slovesu sledi 
ponovno ritmiziranje zlogov in nato 
vzpon ljubimcev iz zemlje k nebesom. 
V zaključnih pesmih se sledi zgodbe 
dokončno zabrišejo, zemeljska ljube-
zen doživi transcendenco v nebesno 
ljubezen, skladateljeva poezija se pre-
da nadrealističnim podobam, ki jih je 
navdahnila tudi slika Seeing is Believing 
(L‘Ile Invisible) slikarja Rolanda Penrosa. 
Glasbeni material s tokatnimi pasaža-
mi in barvitim odzvanjanjem spominja 
na Messiaenovo poznejše delo Mesto v 
višavah (La ville d‘en haut). 

Appel interstellaire (1974)

Messiaen je leta 1971 dobil naročilo za 
skladbo, ki bi obeležila dvestoletnico 
Deklaracije neodvisnosti ZDA. Nasle-
dnja tri leta je skladal orkestrsko delo Iz 
kanjonov do zvezd … (Des canyons aux 
étoiles...), v katerem pa se ni približeval 
ameriški družbi in kulturi, ampak je 
ponovno izbral naravo in se poglobil 
v svoje duhovno razumevanje sveta. Z 
Yvonne Loriod je potoval po ameri-
škem srednjem vzhodu in se še posebej 
navdušil nad barvitimi kanjoni Utaha in 
Arizone. O izkušnji je pisal: »Iz kanjo-
nov do zvezd, torej vzpon iz kanjonov do 
zvezd – in višje, k vstalemu Raju – da 
bi slavil Boga in vse njegove stvaritve. 
Lepote zemlje (kamnin in ptičjega petja) 
in lepote fizičnega in duhovnega neba. 
Zatorej je to predvsem religiozno delo, delo 
ki slavi in premišljuje. Je tudi geološko in 
astronomsko delo.«

Messiaen je v času začetnega snovanja 
velikega dela v spomin prezgodaj umr-
lemu skladateljskemu kolegu Jean-Pi-
erru Guézecu napisal kratko solistično 
skladbo za rog in jo vključil v nastajajoče 
delo kot šesti stavek z naslovom Med-
zvezdni klic (Appel interstellaire). Kratek, 
a zahteven solo deluje kot prehod k 
stavku, ki uzvoči rdeče-oranžne barve 
Messiaenu še posebej ljubega kanjona 
Bryce. Izvajalske zahteve predstavljajo 
tako različne tehnike, skoki v tritonusih 
in drugih nediatoničnih intervalih, pa 
tudi naloga posredovanja vtisa ptičjega 
petja na rogu.

Olivier Messiaen (1908–1992) 
Harawi (Pesem o ljubezni in smrti) 
(1945)

Umetnost Olivierja Messiaena zazna-
mujejo tri velike teme – prva in vse-
prisotna je njegova vera, ki ga je vodila 
v temeljita teološka premišljevanja in 
nenehna nanašanja na svetopisemske 
zgodbe in nauke, nato je tu narava, ki jo 
je odslikaval s pomočjo svojega ornito-
loškega znanja, tretja in nekoliko manj 
prisotna tema pa je ljubezen. Slednjo 
je težko razumeti povsem mimo skla-
dateljeve biografije. Messiaen se je leta 
1932 poročil z violinistko in skladatelji-
co Claire Delbos. Soprogi je leta 1936 
posvetil pomembno delo tega obdobja, 
pesemski cikel Pesmi za Mi (Poèmes 
pour Mi). Claire je ob koncu vojne po 
ponesrečeni rutinski operaciji doletela 
popolna izguba spomina in do smrti leta 
1959 je živela v psihiatričnih ustanovah. 
Messiaen je v tem času spoznal mlado 
pianistko Yvonne Loriod, ki je postala 
njegova redna pianistična partnerka, dve 
leti po Clairini smrti pa sta se poročila. 
V drugi polovici štiridesetih let se je 
Messiaen soočal z nasprotujočimi se 
čustvi, željami in prepričanji ter prav 
v tem času se je ljubezni, razpeti med 
človeškim in kozmičnim redom, inten-
zivno posvečal v trilogiji del, povezanih 
z mitom o Tristanu in Izoldi. Leta 1945 
je zložil pesemski cikel Harawi (Pesem o 
ljubezni in smrti), v katerem arhetipsko 
dvojico ljubezni in smrti, eros-tanatos 
osvetljuje s pomočjo inkovske mitolo-
gije. Leta 1948 je dokončal simfonijo 
Turangalila, monumentalno »ljubezensko 
pesem, himno radosti« in napisal zaključek 

ciklusa, Cinq Rechants (Pet refrenov) za 
dvanajst glasov.
Messiaen je poleg Wagnerja eden redkih 
skladateljev, ki so v svojo glasbo vstopali 
tudi kot literati. Večino besedil svojih 
vokalnih del, tudi libreto opere Sveti 
Frančišek Asiški (Saint François d‘Assise), 
je napisal sam. V pesmih, ki se nasla-
njajo na Tristanov mit, ni želel ponovno 
uglasbiti znane keltske zgodbe o lju-
bimcih, ki ju ljubezenski napoj združi v 
prepovedano zvezo in na koncu pelje v 
smrt. Ohranil je le nastavke fabule, na-
poj se denimo pojavi le v nekaj namigih, 
namesto tega pa je razgrnil razmišljanje 
o ideji fatalne, neustavljive ljubezni, ki 
presega človeško telo in se razrašča v 
kozmične in božanske razsežnosti. 
Evropsko mitologijo je v ciklu Harawi – 
naslov je prevzet po zvrsti tradicionalne 
inkovske glasbe in ljubezenske poezije – 
kombiniral z elementi inkovskih zgodb 
o prepovedani ljubezni ter v nenavaden 
spoj francoskega jezika, nadrealistič-
nih potez in onomatopoij dodal delčke 
tradicionalnega inkovskega kečuanskega 
jezika. Iz pisnih virov je črpal tudi stare 
inkovske napeve, ki jih je prilagodil svo-
jim značilnim tonskim modusom. Tako 
v ciklusu Harawi kljub občasnim ekso-
tizmom Messiaen ostaja zvest svojemu 
glasbenemu jeziku, vključno z elementi 
ptičjega petja.
Uvodna pesem je postavljena v nočni 
mir, ki ga uživata neimenovan mladenič 
in Piroutcha, opevana tudi kot ‚zelena 
golobica‘, pri čemer je golobica tradici-
onalen perujski simbol ljubljene ženske, 
zelena barva pa Messiaenov nadrealisti-
čen dodatek. Sledi jutranji prizor, nakar 
v to idilo posežejo temne barve gora v 
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Na natečaju izbrane  
novitete slovenskih mladih  
skladateljic in skladateljev. 

 
Svoja dela bodo prispevali: 

Samo Vidic

Klara Mlakar

Federica Lo Pinto 

Juraj Marko Žerovnik 

Teja Komar

5. koncert
POMLAD SLOVENSKIH SKLADATELJEV

torek, 7. december 2021 
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine

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

Študenti Studia za sodobno glasbo 
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
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čas na voljo. Upam, da bodo skupaj kaj 
razvili, saj je to ideja projekta – da se 
srečajo, preizkusijo ideje in potem glede 
na izkušnjo kaj uporabijo. To se mi zdi 
zelo pomembno.

Sodelovanje s Slowindom obsega tako 
klasično delo s profesorji kompozicije kot 
pripravo s Studiem za sodobno glasbo, pa 
vendar bi bilo zanimivo izvedeti, kako ta 
na splošno deluje, kako se v Studio vklju-
čujejo skladatelji, gre za poseben način 
mentoriranja in učenja, ki je drugačen od 
obiskovanja individualnih ur pri profesor-
ju? 
Luka Juhart: Mislim, da obstaja razlika. 
Letos smo imeli v Studiu enajst skla-
dateljev, tema je bila ameriška sodobna 
glasba in v svoji nalogi so se morali 
skladatelji na nek način navezovati na to, 
kar smo čez leto spoznavali. To so lahko 
bili grafična notacija, feldmanovsko 
skladanje v blokih, prepariran klavir ali 
karkoli drugega. Izhodišč je bilo veliko, 
želel pa sem tudi, da so vsi, ki so napi-
sali skladbo, morali to argumentirati s 
krajšim tekstom. 
Pri pripravah izvedb sem kritičen do 
izvajalcev in do skladateljev, tako za-
radi kakšne malenkosti, pa tudi zaradi 
pomembnejših razmislekov. Pomemb-
no je, da so kritični tudi interpreti, da 
znajo povedati, kaj je pretežko, kaj se 
da napisati drugače, kje v skladbi lahko 
ponudijo še več energije in dodajo kaj 
izvedbi. V same kompozicijske ideje in 
principe se ne spuščam, ves čas pa dajem 
napotke. Stremim k temu, da so študenti 
zaposleni, da napredujejo, razmišljajo o 
svojem delu. 
Letos so bili vsi skladatelji tudi izvajalci. 

Spodbujal sem jih, naj svoje kompozicij-
sko znanje uporabijo pri interpretacijah. 
Igrali so Living Room Music Johna Ca-
gea in želel sem, da imajo skladbo le za 
skico, da iz katere naredijo svojo zgodbo. 

Če vprašanje usmerimo še k profesorju 
kompozicije – ali mentorji teh skladateljev 
opazite, da dobivajo tudi drugačne izku-
šnje?
Uroš Rojko: Vsi, ki so bili v Studiu, so 
navdušeni in o teh izkušnjah se tudi 
pogovarjamo. Moj študent, ki je napi-
sal skladbo za omenjeni koncert, vezan 
na ameriško skladbo, je edinkrat doslej 
komponiral vse sistematizirano, izu-
mljal je čisto svoje numerične povezave, 
proporce in to koncizno, brez napake, 
kar je težko. To, da imajo skladatelji, vsaj 
tisti, ki sicer ne nastopajo kot instru-
mentalisti, možnost pokukati v materijo 
iz druge perspektive, da so sami del 
izvedbe, je zagotovo dragocena izkušnja. 
Zgodi se povezava med tem, kaj po-
meni nekaj ustvarjati, kaj pomeni nekaj 
poslušati, nekaj igrati in integracija vseh 
teh elementov je gotovo potem veliko 
uspešnejša.

Se vama zdi, da dobijo mladi skladatelji, še 
kot študenti in nato takoj po koncu izobra-
ževanja dovoljšen vstop v profesionalno 
okolje?
Luka Juhart: Mislim, da dobijo veliko. 
Ne poznam akademije, kjer bi imeli 
takšen dostop do profesionalnih kon-
certnih ciklov. Študenti kompozicije, 
ki so bolj ambiciozni, dobijo izvedbo s 
simfoničnim orkestrom ali pa tokrat v 
Slowindovem programu. V času študija 
lahko oblikujejo kar dober vpogled v to, 

Pogovor z Urošem Rojkom  
in Luko Juhartom

Na ljubljanski Akademiji za glasbo lahko 
mladi interpreti in skladatelji od leta 2014 
obiskujejo predmet Studio za sodobno 
glasbo, ki formalizira skrb za izvajalsko 
prakso in teoretičen pregled novejše glasbe-
ne tvarine. Fokusirani tematski večeri, ki 
nastajajo v učnem procesu, osvetljujejo po-
membne skladatelje, smeri v sodobni glasbi, 
spodbujajo ustvarjalnost instrumentalistov 
in mlade glasbenike soočajo z glasbeno 
improvizacijo ter drznim programira-
njem del. Studio, ki ga vodi akordeonist in 
skladatelj Luka Juhart, se je že večkrat vpel 
v koncertne cikle zunaj akademije, prvič 
pa se zbližuje s Slowindovo dejavnostjo. V 
pogovoru, ki se je odvil še pred osrednjim 
delom priprav na večer mladih skladate-
ljev, sta Luka Juhart in Uroš Rojko, ki je 
od leta 1995 profesor kompozicije in po-
memben vir podatkov o sodobnih glasbenih 
tokovih na akademiji, pojasnila zamisel 
tega projekta.
Slowind je natečaj za nova dela mladih 
skladateljev pripravil v drugo. Prvič se je 
to zgodilo leta 2000, ko so nove skladbe za 
pihalni kvintet prispevali Črt Sojar Voglar, 
Brina Zupančič, Danijel Tement, Mihael 
Paš, Vito Žuraj in Tadeja Vulc. Zato se 
kar samo ponuja vprašanje, kako je letošnji 
natečaj drugačen od tistega izpred več kot 
dveh desetletij.

Uroš Rojko: Takrat je Slowind ponu-
dil to možnost mladim skladateljem. 
Profesorji smo se pogovorili, kdo od 
naših študentov bi bil kos nalogi in na-
redili širši nabor. Takrat so se tega lotili 
skladatelji proti koncu študija, tokrat pa 

imamo tudi nekatere, ki so še bolj na 
začetku.
Luka Juhart: Sam se tistega leta ne 
spomnim, ker sem bil še sam študent. 
Tokrat je drugače to, da bodo poleg 
Slowinda na odru ob njih tudi študentje, 
instrumentalisti iz Studia za sodobno 
glasbo. Ker razmišljam bolj matematič-
no, sem imel v mislih pet skladateljev 
in glede na to, da je Slowindovcev pet, 
sem predlagal, da naj imamo pet drugih 
instrumentalistov iz Studia. Če želimo 
imeti manjše zasedbe, se ta kombina-
torika izide tako, da imamo pet kvar-
tetov in vsak izvajalec nastopi v dveh 
skladbah. Uroš, Vito Žuraj in jaz smo si 
zamislili, kako bi dobili zvočno zanimive 
kombinacije in pihalnemu kvintetu smo 
dodali akordeon, tolkala, saksofon, harfo 
in klavir.

Oba sta že skladala za pihalni kvintet, kar 
je lahko zahtevna zasedba, tako zaradi 
določene tradicije te zvrsti, pa tudi zara-
di same zvočne kombinacije glasbil. Je ta 
sistem, ki ste ga postavili, lažji za študente, 
namenoma ne skladajo za tradicionalen 
kvintet?
Luka Juhart: Gre tudi za malenkost 
manjše zasedbe. Nasploh sem prepričan, 
da mora biti ideja pri manjših zasedbah 
bolj izčiščena, kot pa če skladatelji pišejo 
za deset ali več glasbenikov. Sploh mladi 
skladatelji se včasih za velikimi zasedba-
mi tudi malo skrivajo. Lažje je razdeliti 
vsakemu po malo materiala in tako lažje 
vse skupaj izpade solidno, z manjšimi 
zasedbami pa moraš delati na ta način, 
da vsakemu instrumentu ponudiš nekaj 
res pomembnega. Izjemno zanimivo je 
tudi to, da so izvajalci skladateljem ves 
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kako glasbeni sistem funkcionira, kako 
je treba delati in mislim, da je v Ljublja-
ni za to zaenkrat res dobro poskrbljeno. 
Na Akademiji smo prisotni ljudje, ki ves 
čas sodelujemo z lokalnimi umetniki 
in ustanovami ter lahko ves čas išče-
mo možnosti za to, da se študenti v to 
vključijo. Mislim, da so glede tega dobro 
servisirani.
Uroš Rojko: Po drugi strani pa je krog, 
v katerem se gibljemo, manjši kot v 
katerem večjem evropskem mestu. 
Manjkajo informacije, na primer dostop 
do tekmovanj – v današnjem svetu je 
uspeh na tekmovanju nekaj, kar odpira 
vrata naprej. Kar se dogaja v Sloveniji, 
tukaj tudi ostaja. Kulturna infrastruk-
tura je takšna, da kljub digitalni dobi, 
kljub omreženosti Slovenija z Evropo ni 
povezana na način, kot sta Avstrija ali 
Nemčija. Nizozemska je v tem podob-
na – mlade komponiste zelo podpirajo, 
država veliko več vlaga v to področje, 
a je podobnost v tem, da večino tiste-
ga, kar se tam dogaja, tam tudi ostane. 
Kljub vsemu ostajamo pri tej razliki, v 
mentaliteti prostora, kulturni klimi in 
ostalo bo tudi pomembno dejstvo, da 
mora skladatelj, ki želi resno delati, prej 
ali slej oditi v tujino. 
Luka Juhart: S tem se strinjam. Jasno 
je, da v Sloveniji ne moreš preživet kot 
skladatelj klasične glasbe. Ko končaš 
študij, zato ni več heca, takrat si ‚na 
suhem‘ in to je velik problem. Po drugi 
strani, pa opažam, da študenti, ko prično 
s študije, mislijo, da imajo zelo veliko 
časa. Malo se sprostijo in počasi štu-
dirajo, na koncu pa nimajo prav veliko 
pokazati. So študenti, ki so angažira-
ni, ves čas kaj poizkušajo, nabirajo si 

izkušnje, koncerte, kontakte, hodijo na 
tekmovanja, se prijavljajo na razpise, so 
pa tudi nekateri dokaj ležerni, ki nekako 
zaključijo študij in se zelo velikokrat 
pritožujejo, da se pri nas nič ne da, da je 
vse nemogoče. Tu se hitro pokaže, kdo 
ima voljo, vizijo in že takoj na tak način 
deluje. Za takšne me ni strah.
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Spored:

Ruben Radica (1931–2021)              
Litaniae Sanctorum pro Papa Ioanne 
Paulo (2005)

Vito Žuraj (roj. 1979) 
Fired – up (2013)

Tomislav Oliver (roj. 1987)        
Asterion (2016)
za violončelo in komorni ansambel

Ivana Kiš (roj. 1979)
Lamentatione is when grief  
pours out (2019)
 
Berislav Šipuš (roj. 1958)
Četiri pjesme sjećanja (2021)
za štiri solistična glasbila  
in komorni ansambel
 
Krešimir Seletković (roj. 1974)
Abyss (2016) 
za komorni ansambel

Ansambel Cantus (Hrvaška)
Ivan Novinc – koncertni mojster
Ana Batinica – flavta
Branko Mihanović – oboa
Danijel Martinović – klarinet
Žarko Perišić – fagot
Marko Smolčić – fagot
Istvan Matay – fagot
Vedran Kocelj – trobenta
Mario Šincek – pozavna
Marko Mihajlović – tolkala
Hrvoje Sekovanić – tolkala
Mirjana Krišković – harfa
Martin Draušnik, Eva Mach – violina 
Aleksandar Jakopanec – viola 
Jasen Chelfi – violončelo
Zita Draušnik – violončelo 
Antal Papp – kontrabas

Berislav Šipuš – dirigent, umetniški vodja 
 

6. koncert

ponedeljek, 13. december 2021 
ob 20.00
Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine
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Berislav Šipuš (roj. 1958) 
Četiri pjesme sjećanja za štiri  
solistična glasbila in komorni 
ansambel (2021)

Skladba je nastala po naročilu festiva-
la Osorski glasbeni večeri. Zamisel o 
'spominih' se je porodila, ker nas je pred 
nekaj meseci zapustil eden od ustanovi-
teljev Osorskih glasbenih večerov, glas-
benik, pedagog, glasbeni kritik, organi-
zator, diplomat prof. Zlatko Stahuljak.
Odhod še enega človeka, brez katere-
ga si moja generacija težko predstavlja 
Osorske glasbene večere, je sprožil idejo 
o 'spominjanju' tistih, na katerih teme-
lji ta pomemben nacionalni festival, ki 
poleg Glasbenega bienala v Zagrebu že 
skoraj pol stoletja skrbi za hrvaško novo 
glasbo in njeno dediščino.
Četverico sestavljajo Daniel Marušić, 
ustanovitelj festivala in njegova življenj-
ska sopotnica Matilda, potem Zvonko 
Spajić, ki je s svojo družino desetletja 
pomagal ohranjati Osorske glasbene 
večere pri življenju, posebej v nekaterih 
najtežjih trenutkih, nato že omenjeni 
dragi profesor Zlatko Stahuljak, in na 
koncu 'večno mesto' Osor.
Tako so se pojavile kratke zamisli o 
štirih pesmih za štiri glasbila, name-
noma zložene za glasbenike Ansambla 
Cantus. Prva 'pesem' za solistični klavir 
se pojavlja na samem začetku in koncu 
skladbe, zatem dobi svojo, agresivno pe-
sem Es-klarinet, za njim nežno melodijo 
odpoje violončelo, nadaljuje basovska 
flavta z recitativom, krog pa se sklene s 
ponovnim vstopom klavirja ali klaviatu-
re, a tokrat part ni izpisan in ga izvaja/
improvizira skladatelj sam …

Skladba se torej formalno začenja z 
Uvodom, nato se nanizajo nastopi soli-
stičnih glasbil, povezani s tutti muzici-
ranjem ansambla, Coda pa je namenjena 
'gostujočemu improvizatorju' in celemu 
ansamblu, ki z izjemo dveh glasbil 
svobodno posega v glasbeno tkivo 
Finala z gradivom, ki ga imajo v partih 
zapisanega samo kot predlog … glasbe-
ni jezik je vrsta sintaktičnega jezika, ki 
poskuša pomiriti svobodno atonalnost, 
modalnost, pa tudi razširjeno tonalnost, 
elemente glasbenega gledališča, torej 
stroge organizacije glasbenega materiala. 
Vse to pa s skupinsko improvizacijo na 
podlagi mantre, preprostega ostinata 
dodatno začini zaključek skladbe.
Berislav Šipuš

Krešimir Seletković (roj. 1974) 
Abyss (2016)

Skladba se s svojim vzdušjem sprašuje 
o razsežnostih človeškega duha in 
osebnosti, želi zbuditi zavedanje o še 
neraziskanem, na videz nedosegljivem  
in pri tem posega po tehnikah, 
osnovanih na dvanajsttonski glasbi.
Krešimir Seletković

Ruben Radica (1931–2021)               
Litaniae Sanctorum pro Papa Ioanne 
Paulo (2005)

V svoji zadnji skladbi, Litanijah vseh 
svetih za papeža Janeza Pavla je Ruben 
Radica spojil instrumentalno igro, njene 
stare in sodobne vzorce, z močnim du-
hovnim podtonom. Dvodelna tematska 
celica, v kateri se izmenjujejo instru-
mentalne skupine godal in pihal, se 
ponovi 72krat in iz začetne deklamativ-
nosti preide v zaključno gradacijo. Temo 
in njeno postopno variiranje v partituri 
pospremi 72 vrstic molitve, ki se le ob 
zaključku zasliši v glasovih instrumen-
talistov. Tema s svojo dvodelnostjo tudi 
sama spominja na obliko vzklikov v 
molitvi, hkrati pa gre za arhetipski, zlasti 
v afriških glasbenih kulturah moč-
no razširjen model klica in odgovora. 
Skladatelj je osrednjemu dogajanju, nizu 
variacij dodal še tolkalsko plast in s tem 
želel pokazati občutljivost papeža Janeza 
Pavla II. za zunajevropske kulture.
 

Vito Žuraj (roj. 1979) 
Fired – up (2013)

Ena od osredjih podob, ki so se mi med 
skladanjem Fired-Up pojavljale v mislih, 
je bila ideja trenja kot načina vžiga 
nečesa. Tega si nisem predstavljal toliko 
kot netenja ognja, kot 'vžig' verige 
kompleksnih, medsebojno povezanih 
glasbenih struktur, v katerih vsak člen 
sproži naslednjega. Primere trenja sem 
opazoval v različnih vidikih zvočnega 
klesanja, kot na primer v ozkih interva-
lih, kombinacijskih tonih, prekrivajočih 

se ritmičnih vzorcih in v telesnem deja-
nju proizvajanja zvoka.
Vito Žuraj
 

Tomislav Oliver (roj. 1987)          
Asterion (2016)
za violončelo in komorni ansambel

»Ne boš mi verjela Ariadna – reče Tezej.  
– Minotaver se je komajda kaj upiral.«
Jorge Luis Borges

Skladba Asterión za violončelo in an-
sambel je nastala leta 2016 in je posve-
čena čelistu Vidu Veljaku.
Tomislav Oliver

Ivana Kiš (roj. 1979) 
Lamentation is when grief pours out 
(2019)

Glasba je jezik emocij. V tej skladbi 
glasba prevzema čustva, ki jih sama ne 
morem izraziti. Izjemno težko mi je po-
kazati globoka čustva, jokati, kričati, se 
zlomiti, zlomiti nekaj ... Občutek imam, 
da bi jih morala, a ne vem kako. Zato 
sem prepustila glasbilom, da se zlomijo 
namesto mene in to je to. Lamentation 
je neposredna, preprosta skladba brez 
zapletenega filozofskega ozadja, slečena 
do svojega bistva.
Ivana Kiš 
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George Crumb (roj. 1929)
Kompozicijsko znanje je Crumb pri-
dobil na univerzah v Illinoisu in Mi-
chiganu, študiral pa je tudi z Borisom 
Blacherjem na Visoki šoli za glasbo v 
Berlinu. Do upokojitve leta 1997 je sam 
poučeval na znanih ameriških univerzah, 
predvsem na Univerzi v Pennsylvaniji. 
Iz raznolikih zanimanj od tradicionalnih 
kompozicijskih vzorcev do dediščine 
druge dunajske šole je Crumb zgradil 
poseben slog, odprt tako za eksperi-
mente, kot tudi za ljudsko glasbo svoje 
domovine in oddaljenih kultur. 
Z vrsto del z začetka sedemdesetih let se 
je hitro uveljavil kot eden najzanimivej-
ših skladateljev svojega časa. Črni angeli 
za ozvočen godalni kvartet so nastali kot 
odziv na vietnamsko vojno. V skladbi je 
Crumb z močno simboliko, citati in alu-
zijami (Schubertov Kvartet Smrt in dekli-
ca, Dies irae, renesančna glasba) naslikal 
boj med dobrim in zlim, z ozvočenjem 
pa je ojačil sicer komaj slišne zvoke raz-
širjenih godalnih tehnik. Monumentalen 
klavirski ciklus Makrokosmos idejo oja-
čenja prenese na klavir in s tem razkrije 
sicer neslišne detajle – v drobnem zvoč-
nem gibu, izvedenem na klavirju, se prek 
mikrofona in zvočnika razpre pravo malo 
vesolje. Akustične raziskave je dodal 
tudi v pesemski cikel Starodavni glasovi 

otrok na poezijo Federica Garcie Lor-
ce – skladba se začne s petjem v prosto 
zveneče klavirske strune, odvije pa se v 
skrivnostnem sobivanju modernističnih 
glasovnih tehnik in ljudskih zvočnosti. 
Na te načine Crumb v glasbi načenja 
vprašanja o življenju, smrti, ljubezni. 
Sam je nekje dejal: »Glasba se nam 
predstavlja z dvojnostjo misli in intuici-
je. Oglašanje in slišanje glasbe kot glasu, 
kot petja, je skladateljev lirični, intuitivni 
vzgib. Naloga misli pa je, da te vzgibe 
uravnava, kajti glasba je pravzaprav 
sistem razmerij v službi teh duhovnih 
vzgibov.«

Alojz Ajdič (roj. 1939)
Sprva je na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani diplomiral kot klarinetist, nato pa 
je študiral še kompozicijo pri profesorju 
Urošu Kreku. Deloval je tudi kot peda-
gog in ravnatelj glasbenih šol v Kranju 
in Celovcu, po upokojitvi leta 2002 pa 
se je posvetil izključno skladanju. V nje-
govem obsežnem opusu najdemo tudi tri 
simfonije in številna druga simfonična 
dela, opero Brata, postavljeni v čas dru-
ge svetovne vojne, modernistično ostro 
kantato Taborišče Ravensbrück ter vrsto 
komornih in instrumentalnih skladb. Za 
svoje kompozicije je prejel številne na-
grade, tudi nagrado Prešernovega sklada 
za Simfonijo št. 3 za tolkala in simfonični 
orkester (1993). Ajdič tradicionalnemu 
glasbenemu izrazu, v katerem rad razvija 
občutljive melodične linija, previdno, a z 
zanimanjem dodaja novejše slogovne od-
tenke, rabo tolkal v simfoničnem orke-
stru, barvna iskanja v komorni glasbi ali 
sledi minimalizma in repetitivnosti.

Giacinto Scelsi (1905–1988)
V vsakem pogledu skladateljski posebnež 
se je rodil v aristokratski družini, kar mu 
je omogočilo popolno izobrazbo, pa tudi 
potovanja, na katerih je med drugim spo-
znal Jeana Cocteaua in Virginijo Woolf, 
se spoprijateljil s Henrijem Michauxom 
in Salvadorjem Dalijem ter obiskal In-
dijo in Tibet. Kot prvi italijanski sklada-
telj je temeljito spoznal drugo dunajsko 
šolo in dodekafonijo in tudi v Scelsijevi 
pozni glasbi se zasliši vpliv Webernove 
ekonomike, poleg tega pa ga je enako 
močno zaznamovalo tudi spoznavanje z 
glasbeno-duhovnim svetom Aleksandra 
Skrjabina. 
Skladateljev razmeroma obsežen zgodnji 
opus še ne izstopa in estetiko, ki jo danes 
povezujemo s Scelsijem, je začel razvija-
ti po drugi svetovni vojni, na prelomu v 
petdeseta leta. Pred tem je doživel dušev-
no krizo in prestajal naporno zdravljenje, 
iz težav pa je sam našel pot s svojevrstno 
metodo neskončnega zamaknjenega po-
navljanja istega tona na klavirju. Novo 
obdobje prinese glasbo, ki morda več 
dolguje poslušanju enega samega tona v 
izzvenevanju, pa tudi duhovnim in filo-
zofskim iskanjem v modrostih Vzhoda, 
kot dodekafoniji in tradicionalni glasbe-
ni obrti. Postopno je razvil glasbo počasi 
drsečih tonov in zvenov, vodenja majh-
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nih, poltonskih, četrttonskih razlik med 
njimi, subtilnih utripanj in nihanj fre-
kvenc. V tem slogu je zložil pomembna 
dela, kakršna sta Godalni trio (1958) in 
Štiri skladbe za komorni orkester (1959). 
Odnos do zvoka, prepuščanje njegovemu 
zvenenju in umikanju lastnega sebstva iz 
tega zvenenja je Giacinto Scelsi razširil v 
celotno svoje umetniško življenje, saj je 
odklanjal širjenje svojih fotografij in se 
je podpisoval s simbolom kroga in vodo-
ravne črte pod njim. Poleg tega je začel 
svoje komponiranje vezati na improviza-
cije, ki jih je sam snemal, nato pa so jih 
njegovi sodelavci in glasbeniki transkri-
birali v različne zapise. V sedemdesetih 
letih je njegova glasba začela dosegati 
širša občinstva, a je bil to tudi čas, ko je 
počasi prenehal s skladanjem. Scelsijev 
radikalno osebni umik v zven se v zgodo-
vinski retrospektivi izkaže kot del širšega 
gledanja na esenco glasbe, ki so jo v raz-
ličnih zgodovinskih momentih in delih 
sveta začutili skladatelji od Mortona Fe-
ldmana do Luigija Nona, od spektralista 
Tristana Muraila do utrjevalca novejših 
eksperimentalnih poti James Tenneya.

André Jolivet (1905–1974)
Francoski skladatelji, rojeni na začetku 
20. stoletja, so delovali v času napetih 
estetskih sprememb in trenj. André Jo-
livet je sprejemal novosti, a ne za vsako 
ceno. Preizkusil je Martenotove valove, 
zgodnje elektronsko glasbilo, različne 
instrumentalne kombinacije od tolkal-
nih ansamblov do orjaških orkestracij, v 
svojo glasbo pa je vabil vplive tradicijskih 
glasb z različnih delov sveta, literature in 
drugih umetnosti. Hkrati pa je sodelo-
val pri nastanku skupine Mlada Francija 
(La jeune France), ki je opozarjala pred 
pretirano abstraktnimi glasbenimi usme-
ritvami v francoski glasbi, vključno z zelo 
razširjenim neoklasicizmom, člani pa so 
bili tudi Olivier Messiaen, Jean-Yves Da-
niel-Lesur in Yves Baudrier. 
Ob skladateljevi komorni glasbi zlasti 
izstopajo koncertantna dela, v katerih 
je Jolivet znal izkoristiti virtuoznost in 
zven vsakega glasbila, tudi mnogih, ki 
se redkeje pojavijo v solistični vlogi. Kot 
glasbeni direktor v gledališču Comédie-
-Française je pogosto pisal scensko glas-
bo. Leta 1961 je postal profesor kompo-
zicije na Pariškem konservatoriju.

Steve Reich (roj. 1936)
Eden najslavnejših praktikov repetitiv-
ne glasbe je to tehniko v svojih začetkih 
najbolj samosvoje prakticiral v delu z 
magnetofonskimi trakovi, sklenjenimi v 
zanke, v delih It‘s Gonna Rain (1965) in 
Come Out (1966) in s tem odkril čar fa-
znih pomikov, kontrapunkta enakih linij 
v le malenkost različnih hitrostih. Nato 
je ustvaril nekaj zanimivih kontrapunk-
tičnih komornih del, kot je Glasba za 18 
glasbenikov (1974–1976). V tem obdobju 
je tradicionalno občinstvo repetitivno 
glasbo v koncertnih dvoranah pogosto 
celo odkrito zavračalo in med izvedbo 
Reicheve skladbe Štiri orgle (1970) v ne-
wyorškem Carnegie Hallu so poslušalci 
glasno protestirali in zahtevali prekinitev 
koncerta. 
Osemdeseta leta v sodobnih skladatelj-
skih praksah pogosto pomenijo mehča-
nje ostrih robov, zbliževanje ustvarjalcev 
in širšega občinstva, kar  velja tudi za re-
petitivne avtorje. Reich se je v tem času 
spoprijel s pisanjem za veliki simfonični 
orkester in zbor, ko je leta 1984 dokon-
čal Puščavsko glasbo (The Desert Music). 
To glasbo bi lahko označili kot otoplitev 
starejšega ostrejšega repetitivnega sloga, 
a hkrati je šlo tudi za sintezo znanih an-
sambelskih tekstur v novem kontekstu. 
Drugo ključno delo osemdesetih let so 

Različni vlaki (Different Trains, 1988) z 
glasbeno sinhronizacijo muzikalnih la-
stnosti predvajanega govora. 
Reich je med prvo generacijo avtorjev 
repetitivne glasbe morda še najmočneje 
obdržal željo po raziskovanju – refleksi-
jam afriških ritmov ali iskanju posebnih 
učinkov posnetega zvoka je dodajal raz-
iskavo svojih judovskih korenin, instru-
mentalno onomatopoijo zvokov veleme-
sta ali vračanja v orkestrske teksture.
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Vinko Globokar (roj. 1934) 
Do prvih srečanj Vinka Globokarja 
z glasbo je prišlo v njegovih zgodnjih 
otroških letih, ki jih je z družino preživel 
v slovensko-poljski delavski skupnosti v 
francoskem Tucquegnieuxu. Kot otrok 
je začel igrati harmoniko, pel je v zbo-
rih in s štirimi leti prvič nastopil v eni 
izmed tamkajšnjih gledaliških predstav. 
Nekaj let po drugi svetovni vojni se je 
družina vrnila v Slovenijo, kjer je kot di-
jak igral v jazzovskih zasedbah. S štiri-
mesečno štipendijo za študij se je začelo 
njegovo izobraževanje na Nacionalnem 
visokem konservatoriju v Parizu, nato 
je študiral še kompozicijo in dirigiranje 
pri Renéju Leibowitzu, kontrapunkt in 
fugo pri Andréju Hoderju, izpopolnje-
val pa se je pri Lucianu Beriu. 
Razvil je nove trobilske tehnike in do-
segel virtuozno igro, pa tudi prepričlji-
vost izvedbe in s tem spodbudil, da so 
za pozavno dela napisali Luciano Be-
rio, Maurizio Kagel, René Leibowitz, 
Heinz Holliger, Karlheinz Stockhausen 
in drugi. Na eni strani njegovih ume-
tniških raziskav je glasbilo in na drugi 
družba, saj vedno znova v dela prenaša 
sociološka vprašanja in misel na skrajne 
situacije, v katerih so se znašli ljudje v 
divjem 20. stoletju. V triptihu Emigran-
ti (1982‒1985) se je spopadel z avtobio-

grafsko problematiko izseljenstva, ki ga 
spremlja še danes, v enem novejših del 
Eksil 3 – Življenje emigranta Edvarda 
(2014); v vokalno-instrumentalni sklad-
bi Množica, moč in posameznik (1995) je 
razgrnil silovita trenja znotraj družbenih 
plasti in razredov, v delu Orkester (1974) 
pa je premišljeval družbeno-psihološka 
dogajanja med glasbeniki in hkrati na-
čel ustaljeno razmerje med glasbeniki 
in občinstvom. Vsa ta stara vprašanja in 
Globokarjevi ustvarjalni odgovori nanje 
do danes niso izgubili ne aktualnosti, ne 
ostrine.

Olivier Messiaen (1908–1992)
Messiaen je izhajal iz domala nepre-
gledne in živopisne množice vplivov, 
a je iz nje oblikoval izjemno oseben in 
prepoznaven slog. Glasbeno so ga med 
drugim zaznamovali barve in modalnost 
Debussyja, delo z ritmičnimi celicami 
pri Stravinskem, deloma tudi gosta kro-
matičnost Schönberga, vplive pa hitro 
najdemo tudi zunaj zahodne umetne 
glasbe, v indijski glasbi in javanskem 
gamelanu. Zgodaj je začel graditi samo-
svoj teoretičen okvir, ki ga zaznamujejo 
skrbno sistematizirani modusi z omeje-
nimi možnostmi transpozicije, ritmični 
palindromi in prepoznaven čut za barvi-
tost. Melodično so ga najbolj navdiho-
vali ptiči, »največji glasbeniki na svetu«. 
Velja za enega najbolj izrazitih sineste-
tikov med skladatelji, četudi pri njem ni 
šlo za popolno sinestezijo, za dejansko 
vizualno zaznavanje barv ob zvokih, saj 
si je le zelo intenzivno predstavljal bar-
ve tonov in sozvočji. Te prvine je ustvar-
jalno povzel v Kvartetu za konec časa, ki 
ga je krstno izvedel leta 1941 s še tremi 
zaporniki v nemškem koncentracijskem 
taborišču, teoretično pa jih je razgrnil tri 
leta zatem v knjigi Tehnika mojega glas-
benega jezika.
Leta 1931 je postal organist pri cerkvi 
Svete trojice v Parizu, kjer je deloval 

do smrti. Kot dolgoletni profesor har-
monije, analize in kompozicije na Pari-
škem konservatoriju je pustil velik vtis 
na mladi generaciji in med njegovimi 
učenci najdemo tudi Xenakisa, Boule-
za, Stockhausna ter Muraila. S svojimi 
iskanji natančnih sistemov skladanja je 
sodeloval pri pojavu totalne serialne or-
ganizacije, ki so ga do tehničnih in ide-
oloških skrajnosti privedli prav njegovi 
študenti. Sam je nadaljeval skladanje v 
izrazito barvitem slogu, ki vse do po-
znih mojstrovin, kot sta orkestrsko delo 
Iz kanjonov do zvezd … (Des canyons aux 
étoiles...) ali opera Sveti Frančišek Asiški, 
na poseben način uravnava navdih s 
strogostjo, strast s poduhovljenostjo.
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Samo Vidic (roj. 2001)
Glasbeno pot je začel s petjem v zbo-
rih, igranjem v tamburaških orkestrih in 
igranjem violine. Po zaključku osmega 
leta z violino se je odločil, da bo svojo 
pot iskal v kompoziciji in se zato vpisal 
na teoretski oddelek Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana. V času šola-
nja na Konservatoriju je redno pisal pri-
redbe za različne zasedbe, začel je tudi 
s pisanjem svojih, avtorskih skladb in 
vzpostavil svoj odnos do komponira-
nja. Udeleževal se je predavanj na Aka-
demiji za glasbo Univerze v Ljubljani, 
ki sta jih vodila Uroš Rojko in Steven 
Loy. Za dosežke v času šolanja mu je v 
zadnjem letniku Konservatorij podelil 
Škerjančevo nagrado. 
V študijskem letu 2020/21 je pričel s 
šolanjem na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani in izkušnje je nabiral pri dveh 
mentorjih prof. Vitu Žuraju in prof. 
Urošu Rojku. V letošnjem letu svoj štu-
dij nadaljuje na Kraljevem konservatori-
ju v Den Haagu pri prof. Mayke Nas in 
prof. Petru Adriaanszu. 

Klara Mlakar (roj. 1999)
Klara  Mlakar je študentka kompozicije 
in glasbene teorije na ljubljanski Akade-
miji za glasbo v razredu prof. Vita Žu-
raja. Poleg študija obiskuje pouk orgel 
v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri 
Daliborju Miklavčiču in je članica Ko-
mornega zbora Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana pod vodstvom Am-
broža Čopija. 
Na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani sta bila njena prva mentor-
ja kompozicije Vitja Avsec in Katarina 
Pustinek Rakar. Zaključila je tudi pouk 
klasičnega petja na nižji stopnji pri Ma-
teji Arnež Volčanšek.  Redno se udele-
žuje se dodatnih izobraževanj in tek-
movanj iz solfeggia, kjer dosega vidne 
rezultate.
V juliju 2019 je bila kot komponist-
ka del Sonc festivala, mednarodnega 
festivala komorne glasbe, ki ga vodita 
violinistka Tanja Sonc in hornist Bo-
štjan Lipovšek. V okviru cikla Sozvo-
čje svetov je Komorni godalni orkester 
Slovenske filharmonije novembra 2019 
izvedel njeno skladbo The Annunciation 
(Marijino ozanjenje). V študijskem letu 
2019/2020 je bila del projekta Classwork 
z ansamblom Recherche iz Freiburga.

Federica Lo Pinto (roj. 1997)
Po maturi na Umetniški gimnaziji Koper, 
smer harmonika pri prof. Eriki Udovič 
Kovačič, je bila leta 2015 bila sprejeta na 
Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je 
v letu 2018 diplomirala iz kompozicije in 
glasbene teorije pod mentorstvom prof. 
Uroša Rojka in študij nadaljuje z magi-
strskim študijem. Znanje solo petja je šest 
let izpopolnjevala pri prof. Tanji Grlici 
ter eno leto pri prof. Andreju Makorju na 
Glasbeni šoli Koper. Že vrsto let je članica 
raznih zborov, s katerimi se redno udele-
žuje državnih in mednarodnih tekmo-
vanj. Od oktobra 2017 je zborovodkinja 
otroškega pevskega zbora Vesela pomlad. 
Leta 2016 je bila na Mednarodnem bi-
enalu sodobne glasbe v Kopru izvedena 
njena skladba za ženski zbor Dihanje. 
Godalni kvartet  Dissonance  je leta 2017 
izvedel skladbo L’aldilà. Decembra 2018 
je Dekliški pevski zbor GŠ Koper na 
Mednarodnem bienalu sodobne glasbe 
v Kopru izvedel skladbo Il Richiamo, za 
ženski pevski zbor in komorno zasedbo. 
Istega leta je napisala glasbo za mini ope-
ro Uspavanka v sobi brez oken, ki je bila 
krstno izvedena v Budimpešti, Brnu in 
v ljubljanskem Kinu Šiška. Simfonični 
orkester RTV Slovenija je na Sloven-
skih glasbenih dnevih 2019 izvedel njeno 
skladbo Confusione.

Juraj Marko Žerovnik (roj. 1993)
Iz klavirja je na Reki diplomiral leta 
2017 pri profesorju Đorđu Stanettiju, 
kompozicijo pa leta 2018 pri prof. Franu 
Paraću na Glasbeni akademiji Zagreb. 
V sklopu študentske izmenjave študira 
tudi na Visoki šoli za glasbo v Karl-
sruheju pri prof. Markusu Hechtleju 
in Wolfgangu Rihmu. Trenutno je tudi 
študent na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani pri prof. Vitu Žuraju, skladatelj-
sko pa se je izpopolnjeval še pri Seba-
stianu Themesslu, Zeynep Gedizlioğlu, 
Johannesu Schöllhornu in Irvineu Ar-
dittiju. Prvo javno izvedbo skladbe imel 
je na Reki z zborom Srednje glasbene 
šole. Kot solist je izvedel svoj Koncert za 
klavir in godalni orkester z Varaždinskim 
komornim orkestrom in dirigentom  
Pavlem Dešpaljem. Po naročilu Hrva-
škega narodnega gledališča z Reke je 
zložil skladbo Ištipana hartija za soliste, 
zbor in simfonični orkester. Trenutno 
deluje kot profesor klavirja in korepeti-
tor na Srednji glasbeni šoli na Reki in je 
asistent za teoretične predmete na Glas-
beni akademiji v Puli.
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Vito Žuraj (roj. 1979)
Danes mednarodno najbolje poznan 
slovenski skladatelj se je po študiju pri 
Marku Mihevcu na ljubljanski Akade-
miji za glasbo izpopolnjeval v Nemčiji 
pri Lotharju Voigtländerju v Dresdnu ter 
Wolfgangu Rihmu v Karlsruheju, kjer 
je zaključil tudi magistrski študij glas-
bene informatike pri Thomasu A. Tro-
geu. Njegovo glasbo redno izvajajo vsi 
uglednejši ansambli za sodobno glasbo 
(Klangforum Wien, Scharoun, Recher-
che, Intercontemporain in drugi), poseb-
no navezo pa je razvil s člani ansambla 
Modern. Žurajevo glasbo vse pogosteje 
izvajajo številni odlični orkestri – Orke-
ster Elbphilharmonie Severnonemškega 
radia je naročil delo Stand up (2017), 
kölnska Orkester Gürzenich  in Simfo-
nični orkester Zahodnonemškega radia 
pa i-Formation, koncert za dva orkestra 
in dva dirigenta (2016). V zadnjih letih 
je tesno sodeloval s pesnikom Alešem 
Štegrom – v Knjigi teles za sopran in go-
dalni orkester in kantati Der Verwandler. 
Žurajeva glasba je dinamična, 
domišljena je z oblikovnega in 
poslušalčevega vidika, vse pogosteje 
tudi z vidika prostorskega zvoka, polna 
je izvirnih, učinkovitih, neredko pa 
tudi iskrivo humornih instrumentalnih 
rešitev. Z njo je skladatelj doživel vrsto 

pomembnih priznanj ter potrditev, 
prvo nagrado na najstarejšem nemškem 
skladateljskem tekmovanju v Stuttgartu 
(2012), enoletno umetniško rezidenco 
na Nemški akademiji Villa Massimo v 
Rimu (2014), dve priporočili na med-
narodni skladateljski tribuni Rostrum, 
Nagrada Prešernovega sklada (2015) in 
Skladateljska nagrada Claudia Abbada 
(2016), ki je bila povod za nastanek dela 
Alavò za sopran, klavir in instrumental-
ne skupine (2017). Založba WERGO 
je v letu 2017 izdala njegovo portretno 
ploščo, letos pa je pri založbi NEOS iz-
šla nova samostojna izdaja.

Teja Komar (roj. 1997)
Teja Komar je študentka drugega letni-
ka magistrske stopnje kompozicije in 
glasbene teorije. Po končani nižji glas-
beni šoli se je vpisala na Konservatorij 
za glasbo in balet Ljubljana, smer glas-
beni stavek. V tem času je sodelovala v 
različnih zborih, komornih skupinah in 
tudi orkestrih. Trenutno študira v razre-
du prof. Marka Mihevca. V drugem le-
tniku študija na Akademiji za glasbo se 
je udeležila tekmovanja TEMSIG (sol-
feggio) in dosegla zlato plaketo in prvo 
nagrado. Prav tako se je v letošnjem štu-
dijskem letu udeležila mednarodnega 
tekmovanja iz solfeggia, ki ga organizira 
Akademija za glasbo in osvojila srebrno 
priznanje.
Redno koncertira s saksofonistom An-
drejem Omejcem, s katerim sta se v letu 
2019 predstavila v okviru koncertnega 
cikla GM oder v Slovenski filharmoniji, 
leto kasneje pa sta izvedla samostojni 
koncert v okviru Poletnega gledališča 
Studenec. Trenutno poučuje na privatni 
šoli, kjer poučuje klavir ter korepetira. 
Redno aranžira skladbe, največkrat 
za večje zasedbe, kot so pihalni orke-
ster, big band, simfonični orkester ter 
orkester flavt. Prireja skladba za duet z 
Omejcem ter tudi za potrebe glasbene 
šole Domžale.

Ruben Radica (1931–2021)
Po študiju pri Milku Kelemenu v Zagre-
bu se je izpopolnjeval pri Vitu Frazziju v 
Sieni in RenéjuLeibowitzu ter Olivierju 
Messiaenu v Parizu. Svoj glasbeni izraz 
je utemeljil na tradiciji prve polovice 
20. stoletja, posebej na zapuščini druge 
dunajske šole in Igorja Stravinskega, ki 
jo je posodabljal, ji dodajal novo ekspre-
sivnost in zvočne barve. Poučeval je na 
Glasbeni akademiji v Sarajevu in pred-
vsem v Zagrebu, kjer je deloval vse do 
upokojitve leta 2001. Leta 2000 je bil 
izbran za rednega člana Hrvaške akade-
mije znanosti in umetnosti.
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Berislav Šipuš (roj. 1958)
Na Zagrebški glasbeni akademiji je 
kompozicijo študiral v razredu Stanka 
Horvata, dirigiranje pa pri Vladimirju 
Kranjčeviću, Željku Brkanoviću, Kreši-
mirju Šipušu in Milanu Horvatu. Skla-
dateljsko se je izpopolnjeval pri Gilbertu 
Boscu, François-Bernardu Mâcheju in v 
računalniškem skladateljskem progra-
mu UPIC Iannisa Xenakisa. Ob sklada-
teljskem opusu je pustil pečat v hrvaški 
glasbi tudi kot organizator in umetniški 
vodja. V milanskem Teatru alla Scala je 
bil med letoma 1989 in 2002 asistent 
dirigenta in dirigent, v letih med 1997 
in 2011 je vodil Glasbeni bienale Za-
greb, med letoma 2001 in 2005 pa je bil 
ravnatelj Zagrebške filharmonije. Za-
snoval je ansambel Cantus in ga vodil 
do leta 2012. V letih 2015 in 2016 je bil 
minister za kulturo Republike Hrvaške.

Krešimir Seletković (roj. 1974)
Iz kompozicije je diplomiral v razre-
du prof. Davorina Kempfa na Glas-
beni akademiji v Zagrebu, kjer danes 
tudi sam predava. Med letoma 2003 
in 2012 je bil urednik zbirke  ars croa-
tica  Hrvaškega društva skladateljev. Je 
prejemnik nagrad  Boris Papandopu-
lo  (2000),  Stjepana Šuleka  (2004),  Josi-
pa Štolcerja Slavenskega  (2009) ter več 
diskografskih nagrad  Porin. Njegovo 
glasbo so izvajali na vseh najpomemb-
nejših hrvaških festivalih, na Glasbe-
nem bienalu Zagreb, Glasbeni tribuni 
v Opatiji, Dnevih hrvaške glasbe, pa 
tudi na tujem. Leta 2000 se je njegovo 
delo Minimo uvrstilo na Svetovne glas-
bene dneve v Luksemburgu. Balet  Air, 
praizveden na 26. Glasbenem bienalu 
v Zagrebu je bil razglašen za najboljšo 
baletno predstavo leta 2011.

Tomislav Oliver (roj. 1987)
Po diplomi iz muzikologije (2009) in 
kompozicije v razredu Ruždjaka (2011) 
se je izpopolnjeval na Mednarodni po-
letni akademiji Prag — Wien — Buda-
pest pod vodstvom Nigela Osborna in 
Michaela Wendeberga ter na skladatelj-
skem seminarju International Week v 
Ljubljani pod vodstvom Klausa Agera 
in Gyule Feketa.  Sklada   komorno in 
orkestrsko glasbo, še posebej pogosto pa 
glasbilom pridružuje elektroniko ter se 
preizkuša v zvrsteh zvočne umetnosti. Je 
član programskega odpora Glasbenega 
bienala Zagreb.

Ivana Kiš (roj. 1979)
Po diplomi na Glasbeni akademiji v Za-
grebu v razredu Marka Ruždjaka je leta 
2003 podiplomski študij nadaljevala na 
Kraljevem glasbenem konservatoriju v 
Haagu, kjer so bili njeni mentorji Louis 
Andriessen, Gilius van Bergeijk in Di-
derik Haakma Wagenaar. Kot skladate-
ljica, ki veliko premišlja o zlitju zvoka, 
drame in podob pogosto sodeluje v gle-
dališču in z vizualnimi umetniki, zlasti 
v gledališču Korzo v Haagu. Njena dela 
so izvajali ansambli ASKO, Marteen 
Altena, Cantus, Nederlands blaazers 
Ensemble, Zagrebška filharmonija, The 
Israel Contemporary Players in Simfo-
nični orkester Hrvaške radiotelevizije. 
Živi v Izraelu, kjer uči na šoli Hof Ha-
Sharon in na glasbenem konservatoriju 
v Kiryat Onu.
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Filharmonični tolkalni ansambel 
sestavljajo tolkalci Orkestra Slovenske 
filharmonije. Kljub njihovemu 
osredotočenemu  poustvarjanju v 
osrednjem slovenskem simfoničnem 
orkestru, raziskujejo in razširjajo meje 
klasičnega tolkalnega repertoarja; 
komorno muziciranje v različnih 
kombinacijah je njihov profesionalni 
in osebni izziv. Največkrat raziskujejo 
glasbeni prostor z »hišnimi« ansambli; 
Trobilnim ansamblom Slovenske 
filharmonije  in Zborom Slovenske 
filharmonije. Njihova zgoščenka 
CANTO INTIMO z deli slovenskih 
skladateljev je prejela odlične kritike.
Filharmonični tolkalni ansambel se-
stavljajo Barbara Kresnik, Špela Cvikl, 
Matevž Bajde ter Franci Krevh.

Barbara Kresnik je diplomirala leta 
1995 na Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni v razredu Borisa Šurbka. Študij je 
nadaljevala v Franciji na konservatoriju 
v Versaillesu pri Sylviu Gualdi, kjer je 
diplomirala leta 1996 s posebno nagrado 
skladatelja Jeana Aubina za najboljšo in-
terpretacijo in oceno »La Medaille d’Or 
al unanimite«. Že v času študija in tudi 
pozneje se je redno udeleževala semi-
narjev pomembnih tolkalnih pedagogov 
in izvajalcev, kot so Keiko Abe, Evelyn 
Glennie, Igor Lešnik, Jean Geoffroy idr. 
Sodelovala je z Orkestrom Slovenske 

filharmonije (tudi kot solistka), Simfo-
ničnim orkestrom RTV Slovenija, Or-
kestrom SNG Opera in balet Ljubljana 
ter številnimi komornimi ansambli.  
S harfistko Nicoletto Sanzin je koncer-
tirala v Sloveniji in Italiji. Je ustanovna 
članica Slovenskega tolkalnega projekta 
(SToP) in v okviru skupine, deluje kot 
solistka, predavateljica in pedagoginja. 
Sodelovala je pri izdaji različnih zvočnih 
posnetkov Studia za tolkala, tolkalcev 
Slovenske filharmonije in tolkalne sku-
pine SToP.
Špela Cvikl je leta 2017 diplomirala 
na Visoki šoli za glasbo in gledališče v 
Hamburgu. V času študija je bila članica 
mladinskega orkestra Severnonemškega 
radia (NDR) in Ansambla za svetovno 
glasbo na Visoki šoli za glasbo in gleda-
lišče Hamburg. V sezoni 2013/14 je po-
stala štipendistka Simfoničnega orkestra 
v Göttingenu, leta 2015 pa je uspešno 
opravila avdicijo za dvoletno štipendi-
jo Orkestrske akademije v Državnem 
filharmoničnem orkestru v Hamburgu. 
Z omenjenim orkestrom se je udeležila 
turneje po Južni Ameriki, nastopila v 
dvorani Elbphilharmonie in pod vod-
stvom šefa dirigenta Kenta Nagana kot 
komorna glasbenica nastopila na festiva-
lu Audi Sommer. Ob zaključku svojega 
štipendijskega obdobja je na komornem 
koncertu Orkestrske akademije izvedla 
krstno izvedbo skladbe Cimento bit skla-
datelja Rafaela Borgesa Amarala, ki je 
bila napisana za glasbenike akademije in 
posvečena njej. Po končanem študiju se 
je vrnila v domovino, kjer od septembra 
2017 deluje kot timpanistka Slovenske 
filharmonije.
Matevž Bajde je diplomiral iz tolkal na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Od leta 
1997 je član Orkestra Slovenske filhar-

Aleš Kacjan
Rojen je 1958 v Ljubljani, kjer je z odliko 
diplomiral na Akademiji za glasbo v ra-
zredu prof. Borisa Čampe. V času študija 
je prejel študentsko Prešernovo nagrado. 
Po šolanju v Ljubljani se je izpopolnje-
val v Londonu pri prof. Michie Bennett 
in v Salzburgu pri prof. Ireni Grafenau-
er. Leta 1986 je zmagal na tekmovanju 
jugoslovanskih glasbenih umetnikov v 
Zagrebu. Od leta 1985 je prvi flavtist 
Orkestra Slovenske filharmonije. Po-
leg igranja v orkestru je veliko nastopal 
kot solist in kot član različnih komornih 
skupin. Je ustanovni član pihalnega kvin-
teta Slowind, s katerim nastopa po Evro-
pi, ZDA, Mehiki, Mongoliji ter na Ja-
ponskem. Za svoje delovanje je Slowind 
prejel Župančičevo nagrado mesta Lju-
bljane, nagrado Prešernovega sklada in 
Bettetovo nagrado. 
Njegovo delovanje na diskografskem po-
dročju pokriva zelo širok spekter, tako v 
solistični kot v komorni igri: od glasbe 
20. stoletja različnih žanrov (s pianistom 
Bojanom Goriškom je posnel plošče z 
deli Prokofjeva, Joliveta, Dutilleuxa in 
Messiaena, s kitaristom Jerkom Nova-
kom pa opus Astorja Piazzolle) prek vr-
huncev klasicizma (Mozartovih koncer-
tov za flavto) do baročne literature (dela 
C. Ph. E. Bacha in J. J. Quantza). Pose-
bej velja omeniti njegov zadnji posnetek, 

antologijski pregled solističnih skladb 
za flavto iz 20. stoletja, in sodelovanje 
pri izdajah portretnih plošč slovenskih 
skladateljev – Primoža Ramovša, Pavla 
Mihelčiča in Petra Kopača. Pomemben 
je tudi njegov prispevek k bogati sne-
malni dejavnosti kvinteta Slowind (osem 
zgoščenk in DVD-plošč), sodeloval pa je 
tudi pri legendarnih projektih Zlata ladja 
in Maček Muri.
Med imeni, s katerimi je imel čast so-
delovati kot solist ali član različnih or-
kestrov in komornih skupin, omenimo 
Carlosa Kleiberja, Lorina Maazela, Ri-
carda Muttija, Heinza Holligerja, Ale-
ksandra Rudina, Jacka Kaspczyka, Vinka 
Globokarja, Aleksandra Madžarja, Ar-
vida Engegårda, Rudolfa Baršaja in Ro-
berta Aitkena.
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Massimo Ferretti Incerti je prvi fago-
tist v Teatru Comunale di Bologna.
Maurizio Barigione je kontrafagotist 
in fagotist v Orkestru Teatra Massimo 
v Palermu, profesor fagota na Konser-
vatoriju 'A. Scontrino' v Trapaniju in 
historičnega fagota na Konservatoriju  
'V. Bellini' v Palermu.

Več na o kvartetu najdete na:  
www.lowbbbassooncluster.com

Trobilni kvintet Contrast 
Trobilni kvintet Contrast sestavljajo 
diplomanti Akademije za glasbo 
v Ljubljani: Gregor Turk (solo 
trobentač SNG Opera Ljubljana), 
Blaž Avbar (profesor na glasbeni 
šoli Litija), Jože Rošer (solo rogist 
Orkestra Slovenske filharmonije), 
Žan Tkalec (pozavnist Orkestra 
Slovenske filharmonije) in Uroš 
Vegelj (profesor na glasbeni šoli 
Črnomelj ter Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana). Člani zasedbe 
so se prvič zbrali leta 2012 in od 
takrat redno koncertirajo na številnih 
odrih po Sloveniji (Festival Lent, 
Festival Ljubljana, Imago Sloveniae, 
Glasbena mladina Slovenije) kot tudi 
v tujini (Nemčija, Italija, Hrvaška). 
Njihov repertoar obsega skladbe od 
renesanse, baroka, romantike vse do 
ragtima in sodobne glasbe. Kvintet 
je na Tekmovanju mladih slovenskih 
glasbenikov TEMSIG 2013 osvojil 
zlato plaketo in prvo nagrado, na 
mednarodnem tekmovanju Svirel 
2014 je postal absolutni zmagovalec v 
kategoriji komornih zasedb in prejel 
tudi prvo nagrado na mednarodnem 
tekmovanju Giovani Musicisti v 
Trevisu. Njihov največji uspeh je prva 
nagrada na mednarodnem tekmovanju 

monije. Občasno sodeluje pri projektih 
sodobne glasbe (Neofonia, Festival 
Slowind idr.) ter muzicira z drugimi 
ansambli (Akademski pevski zbor Tone 
Tomšič UL, Glasbena mladina Sloveni-
je) in orkestri. Igra tudi v Trobilnem an-
samblu Slovenske filharmonije in je član 
Slovenskega tolkalnega projekta (SToP), 
ki sodeluje s svetovno priznanimi glas-
beniki. Skupina je v petnajstih letih 
svojega delovanja pridobila velik ugled 
doma in v tujini (Hrvaška, Črna gora, 
Češka, Španija, Južna Koreja, Avstrija) 
ter je za svoje delo prejela Župančičevo 
nagrado (2013) in nagrado Prešernovega 
sklada (2014).
Franci Krevh je diplomiral iz tolkal na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani v razre-
du Borisa Šurbka. V Orkestru Slovenske 
filharmonije je zaposlen že petnajst 
let. V tem času se je predstavil tudi kot 
solist (Tan Dun, Koncert za papirna 
glasbila in orkester) ter ustvarjalec in 
povezovalec simfoničnih koncertov za 
mlade poslušalce. Tolkala in tolkalna 
glasba so središče njegovega poklicnega 
in prostočasnega zanimanja. Vrsto let 
soustvarja programsko shemo Sloven-
skega tolkalnega projekta. Nove izzive 
išče z Ansamblom za sodobno glasbo 
MD7 ter ansamblom za staro glasbo 
Capella Carniola. Je soavtor Tolkalnega 
terminološkega slovarja ter vodja tolkal-
nih krogov.

Low Bb Bassoon Cluster 
Fagot. Njegovi zgodovina, repertoar, 
didaktika. Inovacije.

Repertoar LowBb Bassoon Cluster se-
stavljajo originalne skladbe ter predelave 
skladb za to nevsakdanjo zasedbo. Za 
obogatitev repertoarja tesno sodelujejo s 
sodobnimi skladatelji, nenehno razisku-
jejo nove zvoke in možnosti, zvočnosti. 
Z novimi deli in ponovnem odkrivanju 
že napisanih del, promovirajo najmenj-
šega v družini fagotov – fagottina. Veli-
ko pozornost posvečajo tudi tradiciji in 
zgodovini, k temu nedvomno pripomo-
rejo njihova znanja na področju izvajal-
skih praks na historičnih instrumentih. 
LowBb Bassoon Cluster redno organi-
zirajo in vodijo mednarodne mojstrske 
tečaje.

Giorgio Mandolesi je solo fagotist Pa-
riškega orkestra, profesor modernega in 
historičnega fagota na ZHdK-Zurcher 
Visoki šoli za umetnost v Zürichu in 
profesor za tradicionalni fagot na Pari-
škem konservatoriju za glasbo in balet
Kontrafagotist Alessio Pisani je 
profesor na Konservatoriju 'N. Paga-
nini' v Genovi.
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Barbara Jernejčič Fürst
Mezzosopranistka Barbara Jernejčič 
Fürst je končala študij zborovskega diri-
giranja pri prof. Karlu-Ernstu Hoffma-
nu ter pridobila naziv magistra umetno-
sti in operno-dramskega upodabljanja 
na graški Univerzi za glasbo. Izpopol-
njevala se je na mojstrskih tečajih pri M. 
Lipovšek, Ch. Ludwig, D. Fischer-Di-
eskau-u, M. Martinuju, R. Pirnayu ter 
za baročno petje pri B. Schlick in Ch. 
Roussetu.
Bila je članica Flamskega opernega 
studia v belgijskem Gentu in štipendist-
ka Steans Instituta for Young Artists v 
okviru Ravinia festivala v Chicagu.
Gostovala je na odrih Flamske opere v 
Gentu in Antwerpnu, ljubljanske in ma-
riborske opere, dunajske Komorne opere 
in Theather an der Wien, ter v okviru 
Glasbene mladine Ljubljanske, Festivala 
Ljubljana, Kogojevih dnevov, Poletja 
v stari Ljubljani, Slovenskih glasbe-
nih dnevov, Koncertnega ateljeja DSS, 
Steirische Herbst, Koroške pomladi, 
Bregenzer Festspiele, Styriarte, Interna-
tionale Woche für alte Musik Krieglach, 
Frühlingsfestival v Musikvereinu, Echi 
lontani, Festivala Retz, Zagrebškega 
bienala, Wien Modern ...
Sodeluje s številnimi orkestri in an-
sambli, kot so Slovenska filharmonija, 

Simfonični orkester RTV Slovenija, 
Tonkünstlerorch., Recreationorchester 
iz Gradca, Slowind, La petite bande, 
Armonico Tributo Austria, Capella 
Musicae, Solamente naturali, Musica 
Aeterna, Mosaik, Klangforum Wien …)
V bogati koncertni zgodovini je pou-
stvarila največja dela glasbene zakla-
dnice. Redno sodeluje tudi s kitaristom 
Žarkom Ignjatovićem, s katerim sta 
gostovala v Ameriki in Kanadi.
Za domače in tuje založbe je poustvarila 
dela na več kot 10 zgoščenkah ter izdala 
tri samostojne zgoščenke posvečene 
slovenskemu samospevu 20. stoletja. 
Prvo je posvetila celotnemu opusu 
Marija Kogoja ob spremljavi litvanske 
pianistke Gaive Bandzinaite, ki je tudi 
njena spremljevalka pri najnovejši plošči 
z naslovom V votlini raja z deli Lebiča, 
Ježa, Šivica in Lipovška. Zgoščenko z 
naslovom Dotiki pa je posvetila sklada-
teljicam in skladateljem današnjega časa, 
ki pišejo za glas solo in Monteverdiju. 
Je profesorica solopetja na Akademiji za 
glasbo.

Jan Koetsier v Münchnu leta 2014, 
kjer so za nagrado prejeli tudi 
snemanje za Bavarski radio.

Matej Šarc 
Matej Šarc je študij oboe začel pri Božu 
Rogelji na Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni, nato pa se izpopolnjeval pri Heinzu 
Holligerju na Visoki šoli za glasbo v 
Freiburgu. Bil je prvi oboist Simfonič-
nega orkestra RTV Slovenija in Fre-
iburškega filharmoničnega orkestra. Kot 
solist in komorni glasbenik koncertira 
po Evropi, Avstraliji, Kitajski, Mongoliji, 
Japonski in obeh Amerikah. Snemal je za 
vrsto evropskih radijskih postaj in založb. 
Od leta 1994 je član Orkestra Sloven-
ske filharmonije in pihalnega kvinteta 
Slowind, s katerim je med drugim prejel 
nagrado Prešernovega sklada. Oboo po-
učuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani ter na mojstrskih tečajih doma 
in na tujem. Že vrsto let se v Ljubljani 
posveča organizaciji in izvedbi komorne-
ga koncertnega cikla Festival Slowind, na 
katerem s člani istoimenskega pihalnega 
kvinteta muzicira z vrhunskimi umetniki, 
kot so Alexander Lonquich, Christiane 
Iven, Heinz Holliger, Arvid Engegård, 
Robert Aitken, Ursula Oppens, Matthias 
Pintscher in drugi. Premierno je izvedel 
mnogo novitet slovenskih in tujih sklada-
teljev, v zadnjem času pa se vse intenziv-
neje posveča tudi baročni glasbi in njeni 
vlogi v današnjem času.
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Blaž Ogrič 
Blaž Ogrič se je rog začel učiti na Glasbe-
ni šoli v Idriji pri prof. Neži Gruden. Šo-
lanje je nato nadaljeval na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana v razredu prof. 
Primoža Zemljaka, trenutno pa zaključuje 
magistrski študij na Akademiji za glasbo 
Univerze v Ljubljani pri prof. Boštjanu 
Lipovšku.
Svoje glasbeno znanje je nadgrajeval na 
seminarjih pri priznanih profesorjih, kot 
so Radovan Vlatković, Dale Clevenger, 
Will Sanders in drugi. Igral je z odlični-
mi mednarodno uveljavljenimi dirigenti, 
med katerimi so Nevill Marriner, Daniel 
Harding, Christoph Eschenbach … 
Leta 2019 je v sklopu cikla Mozartine kot 
solist nastopil s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija pri izvedbi Prvega koncerta 
za rog Wolfganga Amadeusa Mozarta in 
prejel številne pozitivne kritike. V istem 
letu je nastopil tudi s Simfoničnim orke-
strom SNG Maribor, s katerim je izvedel 
Koncert za rog št. 1 Richarda Straussa. 
Je dobitnik več nagrad na državnih in 
mednarodnih glasbenih tekmovanjih. 
Poleg drugih priznanj je prejel tudi Šker-
jančevo nagrado Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana za izjemne uspehe pri 
umetniškem uveljavljanju šole ter Prešer-
novo nagrado Akademije za glasbo. Je solo 
hornist Orkestra Slovenske filharmonije.

Ansambel Cantus
Ko je vodstvo Glasbenega bienala v 
Zagrebu leta 2001 ustanovilo ansambel 
Cantus, je ta hitro našel svoje mesto in 
postal nepogrešljiv člen hrvaške sodobne 
glasbene scene. Glasbeniki so pripravili 
več kot 500 izvedb skladb, med kate-
rimi so okrog 130 tudi krstno izvedli. 
Ob gostovanjih na festivalih od leta 
2006 zasedba prireja lasten koncertni 
ciklus. Leta 2008 je bil Cantus uradni 
ansambel Svetovnih glasbenih dnevov 
ISCM v Vilni in si s tem odprl vrata 
za pogostejša mednarodna gostovanja. 
Spodbujajo sodelovanje z vrsto uglednih 
ansamblov za sodobno glasbo, večletno 
sodelovanje z italijanskim ansamblom 
Icarus pa so na zagrebškem Glasbenem 
bienalu 2019 zaokrožili s koncertnim 
portretom italijanskega skladatelja Ivana 
Fedeleja, ki je za skupno izvedbo obeh 
zasedb napisal novo delo X-Tension II. 
Na Osorskih glasbenih večerih 2019 je 
ansambel Cantus premierno predstavil 
novo opero Olje Jelaska, V iskanju modre 
ptice (U traganju za plavom pticom) in ob 
tem izvedel Schönbergov cikel Pierrot 
lunaire. Ob dvajseti obletnici svojega 
obstoja je ansambel pripravil projekt 20 
za 20, za katerega so izbrali 20 skladb 
hrvaških skladateljev v izvedbah 20 
članov ansambla.

Nina Prešiček
Pianistka Nina Prešiček se je v kratkem 
času pri nas uveljavila kot ena osrednjih 
izvajalk sodobne klasične glasbe tako 
slovenskih kot tujih skladateljev. Pri tem 
se projektov loteva drzno in domišlje-
no, večkrat v kombinacijami z drugimi 
umetniškimi izrazi in mediji. V nekaj 
letih je pripravila več odmevnih večme-
dijskih dogodkov, med njimi Ondine 
in Sono Mobile. Nina Prešiček ni zgolj 
izvrstna instrumentalistka, poustvarjalka, 
temveč tudi glasbenica, ki misli glasbo 
in v njej išče nenehne kreativne izzive.
Nina Prešiček je diplomirala leta 2000 
in nato leta 2003 končala podiplomski 
študij na Akademiji za glasbo v Stutt-
gartu pri profesorju Wolfgangu Bloserju. 
Istočasno je zaključila tudi podiplom-
ski študij na »Perfekcijskem« oddelku 
Nacionalnega konservatorija v Toulousu 
(Francija) v razredu profesorice Thérèse 
Dussant. Leta 2005 je zaključila še 
magistrski študij na pariški Sorboni, 
smer muzikologija. Izpopolnjevala se je 
na mojstrskih tečajih pod mentorstvom 
Jörga Demusa (Dunaj), Arba Valdme 
(Köln), Johna Perryja (Los Angeles), 
Dominiquea Merleta (Pariz) in dru-
gih. V času študija je bila štipendistka 
Zoisovega sklada Republike Slovenije 
ter francoske vlade. Leta 2007 ji je bila 

dodeljena prestižna štipendija internaci-
onalne fundacije Nadia in Lili Boulan-
ger v Parizu.
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mladanskem času pričel prirejati krajši 
glasbeni festival z naslovom Slowindo-
va 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) se pridružuje vse večje število 
tujih ansamblov za sodobno glasbo, 
člani slovenskih simfoničnih orkestrov 
ter uveljavljene komorne skupine in 
pevski zbori.
Festivalski spored redno snema in pre-
naša Radio Slovenija, posnetke kon-
certov pa predvajajo tudi tuje radijske 
postaje – BBC 3, Nizozemski radio in 
druge.
Za dosedanje delovanje je Slowind leta 
1999 prejel Župančičevo nagrado, leta 
2003 nagrado Prešernovega sklada ter 
leta 2013 Betettovo nagrado.

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

www.slowind.org

Pihalni kvintet Slowind
Pihalni kvintet Slowind je bil ustano-
vljen leta 1994. V tem času se je ansam-
bel, ki izvaja skorajda vsa dela standar-
dnega repertoarja za ta sestav, profiliral 
še v brezkompromisnega in v sloven-
skem prostoru najaktivnejšega izvajalca 
sodobnih del, od klasikov avantgarde 
do najmlajših, še neuveljavljenih, a 
zelo obetavnih avtorjev našega časa. Z 
naročili stalno spodbuja mlade slovenske 
skladatelje ter se rad odziva vabilom za 
izvedbe novitet na mnogih evropskih 
odrih. Obenem že vrsto let tesno sode-
luje 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 Smol-
ka, 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, Con-
tempuls Praga, Théâtre Dunois Pariz, 
Beneški bienale, Zagrebški glasbeni bi-
enale, festival Ars Nova radijske postaje 
Jugozahodnega nemškega radia (SWR) 
Stuttgart in Mednarodni glasbeni festi-
val Takefu ( Japonska).
Na domačem prizorišču je ansambel v 
zadnjih letih še okrepil svojo dejavnost 
na področju slovenske glasbe in v po-
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