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P

rvi festival Forum nove glasbe 2020 je po sili razmer minil
v znamenju epidemije covid 19. Svoje koncerte in obkoncertno dejavnost smo bili prisiljeni preseliti na svetovni
splet. Toda kljub izgubi avtentične izkušnje koncertnega dogajanja v živo je bilo od številnih predpisov in omejitev utrujeno občinstvo očitno pripravljeno tudi na takšno koncertno »pretakanje« – število obiskovalcev spletnih koncertov je bilo zelo visoko, tudi mednarodno obarvano, kar nas je utrdilo v prepričanju,
da podoben festival, namenjen sodobni glasbi, potrebujemo, da
je občinstva več, kot včasih upamo.
Tako smo še sredi epidemije pričeli snovati našo drugo edicijo.
Odločili smo se, da je prav, da zamenjamo smer, da zaporedna
festivala postavimo v kontrastno optiko. Tako smo se iz vzhoda obrnili proti zahodu, od skladatelja k skladateljici, od mlajše
k zreli generaciji. A ostala je skupna povezujoča zavezanost
sodobnemu glasbenemu trenutku, aktualnim družbenim vprašanjem. Če je lanski skladatelj v žarišču, Ondřej Adámek, z naslovom foruma »Telesna ura« naznačil glavne značilnosti svoje
glasbe, pa letošnja kuratorka, skladateljica Iris ter Schiphorst,
v središče postavlja vprašanje povezav med glasbo in mediji.
Prav slednje v veliki meri določajo njen opus, ki pogosto izrablja
različne tehnične inovacije in se hitro odziva na družbene problematike.
V zadnjih petdesetih letih se je glasbena krajina hitro spreminjala, vanjo je vse bolj odločno vdirala sodobna tehnika, takšen
tempo pa se je z digitalizacijo sodobne družbe še povečeval.
Forum, kakršnega je oblikovala ter Schiphorst, razpira vpogled
v dosežke takšnih hibridnih – včasih namenoma heterogenih in
drugič popolnoma amalgamiranih – povezav in hkrati naslavlja
njihovo povezanost s sodobnim družbenim okoljem, ki ga je
zaznamovala prav poplava informacij v različnih elektronskih
medijih, globalizacija trga in ideologij ter v zadnjem desetletju
komunikacija prek različnih socialnih omrežij.
Na prvem koncertu (»Idiosinkrazija: trije narodi, tri razumevanja
časa in sveta?«) bo mogoče premišljati o vprašanju, ali je dojemanje sveta in njegove časovnosti kako odvisno od nacionalnosti skladateljev, ki prihajajo iz treh različnih okolij – nemškega,
grško-francoskega in slovenskega, zelo podobno, navidez paradoksalno vprašanje – ali sta ob sodobni globalni povezanosti
sploh še mogoči lokalna in osebna specifičnost – pa bo odpiral
tudi četrti koncert (»Raznolikost v digitalni dobi!?«). Drugi koncert (»Pluralizem, podaljšek, barva«) bo odpiral nove horizonte,
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ki nastajajo s predrugačenjem in »podaljševanjem« obstoječih
inštrumentov ali z odpiranjem širnemu svetu najrazličnejših aluzij. Slednje je značilno za eno izmed izstopajočih del glasbenega
postmodernizma, Zimmermannov trio Prisotnost, ki poleg glasbenih citatov vsebuje tudi jasne literarne aluzije v obliki glasbenikov, ki hkrati reprezentirajo tudi like iz velikih literarnih del. Razširjanje in predrugačenje bo predmet tudi petega koncerta (»Rastoča klavirska pokrajina – reference z vsega sveta«), na katerem
bo mogoče slišati skladbe, ki zvočne raziskave in modifikacije
osrediščajo okoli klavirja. Tudi oba nočna koncerta je mogoče
razumeti kot nekakšno »razširitev« – slogovno, žanrsko, konceptualno, medijsko-tehnično. Tretji koncert (»Povratne informacije
– v samoobrambo«) je nastal v sodelovanju z Zavodom Sploh
in bo predstavil dve novi deli umetnikov, ki jih sicer povezujemo
s kontekstom sodobne improvizirane muzike (Tomaž Grom) ali
s širše pojmovano konceptualno in pogosto socialno-kritično
zaznamovano večmedijsko umetnostjo (Nina Dragičević), zato
bo njuni deli mogoče razumeti kot povratno informacijo »akademskemu« svetu komponirane glasbe. Zadnji, šesti koncert
(»Lo-Tech«) pa je namenjen delom, v katerih si skladatelji pomagajo z najbolj osnovnimi, nezapletenimi, enostavno dostopnimi
tehničnimi pripomočki, ki v svoji idejnosti niso daleč od gibanj
naredi-si-sam (DIY).

SPORED
1. koncert
12. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Idiosinkrazija: trije narodi, tri razumevanja časa in sveta? . . . . . . . . . 14
19:30
Predkoncertni pogovor z Iris ter Schiphorst
(moderator: Gregor Pompe)
20:00
Iannis Xenakis: Anaktoria [1969]
Uroš Rojko: Neofonía [2016, rev. 2021]
Rolf Riehm: Hawking [1999]
Magdalena Cerezo Falces
Ansambel Foruma nove glasbe
Leonhard Garms (dirigent)
2. koncert
20. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Pluralizem, podaljšek, barva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
19:00
Predkoncertni pogovor z Aleksandro Bajde
(moderatorka: Nina Šenk)
19:30
Aleksandra Bajde: [O] [novo delo, naročilo Foruma nove glasbe 2021]
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje: Ključni podaljški
   (Essential Extensions) [1999]
Franck Bedrossian: Robovi (Edges) [2010]
Bernd Alois Zimmermann: Prisotnost (Présence) [1961]

Vsa izvajana dela bodo na slovenskih odrih zazvenela prvič, pri
čemer bomo priča kar štirim krstnim izvedbam del slovenskih
umetnikov (Bajde, Lebar, Grom, Dragičević), posebej zanimiva
pa bo tudi prva večkanalna izvedba enega izmed ključnih del
slovenske elektruakustične glasbe, Mavrice Milana Stibilja. Ker
želimo, da se naši horizonti razumevanja stalno širijo, smo v tokratni forum vključili tudi predkoncertne pogovore s skladatelji in
skladateljsko-muzikološko delavnico.

Janez Podlesek, Igor Mitrović, Miha Haas, Tilen Artač, Oskar Laznik,
Klemen Leben, Sae Lee, Gašper Livk, Simon Klavžar
3. koncert/Nočni koncert 1
20. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Povratne informacije – v samoobrambo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21:30
Helmut Oehring: Leuchter [1994]
Tomaž Grom: Zlorabi me nežno (Abuse Me Tenderly)
[novo delo, naročilo Zavoda SPLOH]
Nina Dragičević: Ustavite se. (Stop.)
[novo delo, naročilo Zavoda SPLOH]

Glasba se zdi med vsemi umetnostmi še vedno najbolj abstraktna »govorica«, a sodobna prizadevanja zadnjih letih kažejo, da
se tudi takšna abstraktnost lahko približuje družbeni realnosti:
jo nagovarja, kritizira, z njo polemizira, odseva in morda celo
spreminja. Upamo, da se boste z nami podali na to popotovanje
po sodobni glasbeno-medijski krajini. Da boste na njem uživali,
a hkrati prepoznali tudi najbolj nevralgične točke časa. O tem
bomo z glasbo »spregovorili« na našem Forumu.

Monika Babič, Katarina Leskovar, Sae Lee, Irena Z. Tomažin,
Samo Kutin, Vid Drašler, Tomaž Grom

Glasbeno društvo UHO
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Mediacija medijev
Mednarodna skladateljska in muzikološka delavnica

4. koncert
25. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Raznolikost v digitalni dobi!?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
19:30
Predkoncertni pogovor z Vitom Žurajem (moderatorka: Larisa Vrhunc)
20:00
Misato Močizuki: Himera (Chimera) [2000]
Mary Bellamy: Zemlja in nebo odsevata drug drugega
(Earth and Sky Reflect Each Other) [2001]
Vito Žuraj: Napetost (Tension) [2018]
Chaya Czernowin: Viža – povlečena skozi perje, goščavo, asfalt,
žagovino in nevaren zrak, čigar zvoka ne bom pozabila (Ayre – Towed
Through Plumes, Thicket, Asphalt, Sawdust and Hazardous Air I shall
not forget the sound of) [2015]
Mauro Lanza: Ovoji čebule (The Skin of the Onion) [2002]
Utku Asuroglu: Poslabšanje (Aggravation) [2014]

četrtek, 11. november 2021
9.30–10.30
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93147707614
Meeting ID: 931 4770 7614
Sklop 1
Magdalena Cerezo Falces, Leonhard Garms, vprašanja študentov
in odgovori Rolfa Riehma: O skladbi Hawking Rolfa Riehma
petek, 12. november 2021
11.30–13.00
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93502903996
Meeting ID: 935 0290 3996
Sklop 2
Uroš Rojko: NeofonÍa

Ansambel Foruma nove glasbe
Edo Mičić (dirigent)
5. koncert
27. 11. 2021, Stara elektrarna
Rastoča klavirska pokrajina – reference z vsega sveta  . . . . . . . . . . . .  32
19:00
Predkoncertni pogovor s Tilnom Lebarjem
(moderatorka: Larisa Vrhunc)
19:30
Tilen Lebar: Līmen II [novo delo, naročilo Foruma nove glasbe 2021]
Mark Andre: S3 [2015]
Joanna Bailie: Umetno okolje št. 8 (Artificial Environment No. 8) [2013]
Iris ter Schiphorst: Rajski kino (Eden Cinema) [1995]

sreda, 24. november 2021
9.45–11.15
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94450714451
Meeting ID: 944 5071 4451
Sklop 3
Iris ter Schiphorst: Rajski kino
11.30–13.00
https://uni-lj-si.zoom.us/j/95257212669
Meeting ID: 952 5721 2669
Sklop 4
Joanna Bailie: Umetna okolja

Christoph Grund, Mauricio Valdés San Emeterio
6. koncert/Nočni koncert 2
27. 11. 2020, Stara elektrarna
Lo-Tech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
21:30
Stefan Prins: Klavirski junak 1 (Piano Hero 1) [2011]
Ann Cleare: Niti urar nisem (I Am Not a Clock-Maker Either) [2009]
Brigitta Muntendorf: Javna zasebnost #2. Zakrinkani klavir
(Public Privacy #2 Piano Cover) [2013]
Milan Stibilj: Mavrica (Rainbow) [1969]
Iris ter Schiphorst: Moj dragi latino ljubimec II
(My Sweet Latin Lover II) [2002]
Christoph Grund, Mauricio Valdés San Emeterio, Nejc Grm,
Aleš Kacjan, Primož Sukič
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Prepletanje
medijev
Intervju z Iris ter Schiphorst,
skladateljico v žarišču/kuratorico
Foruma nove glasbe 2021
Kot skladateljska »samoukinja« se zdite
na nek način razrešeni mitov in predsodkov, ki obkrožajo zahodno prakso
umetne glasbe. Tudi v programu Foruma nove glasbe srečamo nova dela izjemnih glasbenikov in skladateljev, ki nista nikoli študirala kompozicije, Tomaža
Groma in Nine Dragičević, pa tudi Tilna
Lebarja, ki je prepričljive skladbe ustvarjal že več let pred začetkom kompozicijskega študija. Kdo je skladatelj, na
kateri točki kreativni glasbenik postane
skladatelj?
Drži, da nisem šla skozi »pravo« skladateljsko šolo. Vendar se ne bi strinjala z
oznako samouka. Študirala sem glasbo,
sem pianistka, obiskovala sem številne
seminarje in delavnice iz kompozicije
in analize, nenazadnje pa sem v skoraj
40 letih skladanja analizirala neštete
partiture drugih skladateljev in poslušala
nešteto koncertov. V mojem odnosu do
zgodovine glasbe torej ni naive.
Kar pa me loči od nekaterih drugih
skladateljev, vsaj iz moje generacije, je
to, da me ni strah povezovanja z drugimi
glasbenimi slogi in praksami. Ob koncu
osemdesetih let sem na primer vodila
svoj ansambel za novo glasbo INTRORS
s precej nenavadno zasedbo dveh vokalistk, flavte, violine, klavirja, električne
violine, vzorčevalnika in bas kitare. Igrali
smo večinoma lastne skladbe, ki so
deloma rasle iz improvizacij, in že takrat
smo dodajali videe, performativne tehnike in luči. Eden naših največjih uspehov
je bila prva nagrada na tekmovanju Blaue
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Brücke leta 1997, ki sem si jo delila s
skladateljico Carolo Bauckholt.
Da na glasbenem trgu uspeš kot
skladatelj, ni absolutno nujno, da si študiral kompozicijo. Še več, »skladanje«
ni zaščitena dejavnost in skladatelj ni
zaščiten poklic. Takšno označevanje
večinoma srečamo v tradicionalnih, akademskih poljih, torej v tako imenovani
»buržoazni glasbeni kulturi« ali »etablirani avantgardi«. Drugod se uporabljajo
druge oznake, tudi ali posebej da bi se
ločili od akademskih institucionaliziranih
okolij. Tomaž Grom se na svoji spletni
strani opiše kot kontrabasist in avtor in
poznam ga kot sijajnega improvizatorja.
A tu je protislovje: po eni strani se želi
veliko mladih glasbenikov ograditi od
starih institucij in poskusiti druge smeri
– upravičeno! A istočasno želijo priznanja teh starih institucij, želijo »pripadati«
in nenazadnje si želijo dostopa do enakih subvencij.
Toda vsi skladatelji, z akademskim
urjenjem ali brez tega, so podvrženi zakonom trga. In ta trg deluje predvsem
skozi mreže, ekonomijo pozornosti in
osvajanje distinkcij. Kakovost je zelo
subjektiven pojem, ki se vselej zanaša
na kontekst. Predstave o kakovosti so
na eni strani povezane z zgodovinsko
razvitimi izobraževalnimi standardi v
določeni družbi ali kulturi, po drugi strani
pa z ozadjem, osebno izobrazbo odločevalcev, kuratorjev, organizatorjev in
učiteljev. V umetnosti se torej nenehno
na novo pogaja pogoje kakovosti.
Omenili ste Tilna Lebarja in res je,
njegove skladbe so bile že pred študijem
kompozicije fascinantne. Vendar pa mi
je zanimivo in pomenljivo, da si je želel
študirati in je storil vse, kar je bilo potrebno, da je to dosegel.

Imam podobno izkušnjo z Univerze
za glasbo in uprizoritvene umetnosti na
Dunaju, kjer učim medijsko kompozicijo.
Vse več mladih kandidatov na sprejemne izpite pride z zelo zanimivimi zvočnimi eksperimenti s svojih računalnikov,
namesto s partiturami. To ustanovi s
svojimi pravili in regulacijami, svojim stoletja dolgim kanonom povzroča resne
težave. Kaj storiti s temi ustvarjalnimi
kandidati, med katerimi nekateri niti ne
berejo not? In kar je zame enako zanimivo: zakaj želijo ti mladi ljudje študirati
kompozicijo na akademski ustanovi?
Očitno jih žene nezadržna nuja po učenju glasbe – tako kot Tilna. To mi je
fascinantno.
Je nujno, da skladatelj pisno določi svoje delo?
Precej jasno je, da delo s tradicionalno ustanovo, akademijo, univerzo ali
instrumentalnimi zasedbami, ki so rasle
stoletja, ni mogoče brez teh znanj. Tu je
glasbena notacija še vedno glavni medij
komuniciranja in pri tem bo po mojem
mnenju ostalo. A ne izključno!
V današnjih skladateljskih praksah
se prepletajo različni pisni, shranjevalni,
spominski in urejevalni sistemi: notacija
je eden od mnogih medijev, skupaj z
množico drugačnih možnosti. Ključno
je prepletanje teh različnih medijev v
(lasten) znakovni sistem na način, da jih
lahko uporabljamo za mišljenje in konstruktivno, kritično ali dekonstrukcijsko
ravnanje, torej za skladanje.
Raba kompleksnih elektroakustičnih in
večmedijskih sredstev vzpostavlja nekakšno odvisnost od dobro opremljenih
studiev, posebnih prostorov z omejenim
dostopom, kar bi lahko bilo analogno z
dvornimi ansambli izpred stoletij. Obstajajo pa alternative, ki segajo do lo-

-tech estetike in hrupa. Bi držalo, da
program festivala vključuje ti obe tehnološki rešitvi, tu so skladbe, realizirane
v znanih studiih in lastnoročne rešitve?
Točno tako je. Vendar pa nismo več
tako odvisni od profesionalnih studiev,
kot smo bili še pred kratkim. Zahvaljujoč
digitalizaciji in naglemu razvoju moči
procesorjev so postala tehnična sredstva dostopna široki množici ljudi. Vsakdo se jih lahko nauči do določene mere
»uporabljati« s pomočjo dobrih spletnih
vodičev. Zato se včasih govori o »demokratizaciji« medijev. Tudi kompleksnejši
programi, kot je Max MSP, ki ga večinoma uporabljamo na koncertih, imajo
razumno ceno in precej dobre vodiče na
youtubu z nasveti za uporabo.
Max MSP je program za glasbenike,
ki so ga razvili v slavnem studiu IRCAM
v Parizu. Tam sta se z njim naučili delati
Brigitta Muntendorf in Ann Cleare, dve
skladateljici z zadnjega koncerta festivala. Drži, da je dostop do tega studia omejen, tam ne more delati kar vsakdo. Iti
moraš skozi proces prijave in na koncu
seveda lahko tam raziskujejo in delajo
le dobro izobraženi mladi skladatelji s
primernim ozadjem. Tako imenovana
»visoka kultura«, če želite, tudi če ne
zveni več tako. Mimogrede – meni so na
IRCAM-u v 90-ih letih ponudili enoletno
štipendijo, tega kot mati samohranilka
nisem mogla uresničiti.
To še ne pomeni, da sta bili skladbi
Brigitte in Ann v resnici realizirani v studiu. Skladateljici sta se v Parizu naučili
tehnik, ki jih lahko seveda uporabljata
kjerkoli drugje. Medtem je postalo programiranje v Maxu ali brezplačnem
programu Pure Data del skladateljskega kurikuluma na številnih glasbenih
akademijah. Ne vem, ali je Stefan Prins
kdaj delal v IRCAM-u, a je tudi strojnik,
veliko ve o programiranju in je program
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za skladbo s tega festivala napisal prav
tako v Max MSP. Strogo gledano samo
moja skladba zares ustreza naslovu koncerta Lo-tech, saj v njej uporabljam le
preproste učinke kitarskih pedalov. Toda
slišala sem, da je kitarist izvedbo sprogramiral v Maxu, saj nima opreme, ki jo
omenjam v partituri. Zelo me zanima, ali
bo rezultat zvenel drugače.
Mavrica Milana Stibilja je najstarejša
skladba tega večera, na kar ne kaže le
medij traku, ampak tudi povsem drugačen zvok. Ob njem pomislim na pojem
»sublimno«, tudi če je danes kontroverzen. Mavrica je edina skladba s programa koncerta, ki je zares nastala v enem
najpomembnejših evropskih studiev v
Utrechtu na Nizozemskem.
Omenili ste pojem hrup. Mislim, da se
najbolj jasno prilega skladbi Ann Cleare,
v kateri elektronika glasbilo navidezno
raztrga na nešteto zvočnih delcev. Popolnoma razdrobljeni hrupni zvoki na trenutke zares spomnijo na estetiko hrupa.
Pri Brigitti Muntendorf in Stefanu
Prinsu gre za nekaj drugega, bolj se
ukvarjata z »eksperimentalnimi aranžmaji« današnjih medijskih okolij, kar posledično vodi v določene zvočnosti, ki pa
same niso končni namen. Pri Brigitti gre
za skladanje s posnetki z youtuba, torej
z materialom, ki ni v ničemer povezan
z visoko kulturo; pri Stefanu Prinsu pa
za ironično, do skrajnosti pripeljano igro
z razširjenimi tehnikami v notranjosti
klavirja, ki zelo očitno pripada visoki kulturi. Toda tu jih s pritiski gumbov sproža
klaviaturist in jih zbližuje s hitrostjo, pri
kateri že prevladuje šum.
Kako vaše zanimanje za tehnologijo,
elektroniko, zvočne medije, vzorčenje
vpliva na izbiro materiala ali na sam proces skladanja?
9

Moje prve kompozicijske študije so
bili eksperimenti s tako imenovanimi
terenskimi posnetki in večkanalnimi
trakovi, ki sem jih vrtela naprej, vzvratno
z različnimi hitrosti, deloma razrezanimi
in nato ponovno sestavljenimi. V tistem
času še ni bilo možnosti digitalnega
urejanja. Moj prvi vzorčevalnik, Casiov z
1 MB prostora za shranjevanje, je bila še
ena naprava, s katero sem lahko obdelovala zvok – v sami napravi, kar je bilo
neverjetno mukotrpno.
S temi mediji sem lahko delala direktno v zvoku, kot kipar na svojem kipu, le
s poslušanjem, brez »ovinkov« k pisanju.
Jasno je, da je takšen pristop peljal k
popolnoma drugačnim rezultatom kot
tradicionalno zapisovanje not: uho se
odloča drugače kot oko. Vsi tradicionalni
skladateljski postopki, izpeljani na papirju, vključno s serialnimi tehnikami, so
»literarni« postopki, neobhodno povezani
z branjem in analiziranjem očesa. V takšni obliki jih ne bi mogle doseči samo s
poslušanjem.
Zgodnje študije s trakovi in vzorčenjem so bili pomembni, saj so mi ponudili drugačen koncept materiala in časa.
Lepljenje in preurejanje »zvočnih objektov«, obstoječega materiala ali glasbe na
določeni točki neizbežno vodi k načinom
dela, kot sta kolaž ali montaža, pa tudi
h konceptu časovnosti, ki ga zaznamuje simultanost povsem heterogenega
materiala, namesto ideje zaporednih
sekvenc ali linearnosti. To je vplivalo na
moje skladanje vse do danes. V vseh
mojih daljših skladbah obstajajo in se
prekrivajo plasti zvočnosti in časovnosti
z različnim materialom, heterogeni elementi različnih časov in prostorov.
Še vedno se mi zdi vključevanje vzorčevalnika v ansambelsko in orkestrsko
glasbo vznemirljivo, pa tudi če je ta tehnologija stara več desetletij. Omogoča

mi, da v svoje partiture časovno natančno vključujem zelo različne zvočne vzorce in s tem ustvarjam heterogen zvočni
svet, ki glede na koncept omogoča čisto
nove kontekste, naj bo to s starimi zvočnimi dokumenti, glasovi iz medijev, potujenih instrumentalnih okruškov, druge
glasbe in tako dalje. To omogoči nove
reference, fiksirane zvrsti in prostori se
odprejo nečemu drugačnemu.
V osnovi verjamem v to, da sistemi
potrebujejo »motnje«, da lahko preživijo,
da uidejo nevarnosti entropije in repeticije – kar velja tudi za glasbene sisteme.
Zdi se, da tovrstna tehnologija omogoča še več možnosti za ustvarjanje povezav v tistem, kar Zimmermann imenuje
»kroglasta oblika časa« …
Da, seveda obstaja povezavi z Berndom Aloisom Zimmermannom! Tudi
Zimmermann je zavestno deloval proti
vsakršnemu konceptu koherence, z
določenimi skladateljskimi kategorijami
je skušal prisiliti k sobivanju povsem heterogen material. S tem je dosegel slogovno odprtost, nezaslišano za njegovo
generacijo. O »kroglasti obliki časa« je
zapisal:
Preteklost, sedanjost in prihodnost
so, kot vemo, v svoji pojavnosti kot
kozmični čas vezane na potek zaporednost. Vendar v naši duhovni
resničnosti ta zaporednost ne obstaja … Čas se upogne v podobi krogle
(Kugelgestalt). Iz te ideje o kroglasti
obliki časa sem razvil svojo … tako
imenovano skladateljsko tehniko,
ki jemlje v obzir kompleksnost naše
glasbene resničnosti.
Zimmermann je bil za časa svojega
življenja nekako marginaliziran zaradi
svoje samovolje, a se je do danes njegova glasba pomaknila bližje k fokusu

mladih skladateljev, med drugim tudi
zaradi njegovega dojemanja časa, ki popolnoma opušča linearno razmišljanje o
napredku, zaradi integraciji »tujega« materiala, kar označuje pojem »pluralistično
skladanje«. Tu je še njegovo zanimanje
za nove medije, zavestno prepletanje tradicionalnih glasbenih zvrsti z umetniškimi formami, močno oddaljenimi od njih,
in ne nazadnje tudi politični poudarki v
njegovih delih.
Drugi koncert festivala se začne z
njegovim klavirskim triom Prisotnost
(Présence) iz leta 1961. Pojem »pluralizem« se prilega tudi delu Maje Ratkje,
ki se je z orkestrskimi in ansambelskimi
deli uveljavila že kot mlada skladateljica.
Njen skladateljski katalog označuje širok
pluralizem in še vedno znova in znova
poskuša kombinirati najbolj raznolike
zvrsti. Je tudi odlična pevka in performerka, ki prečka meje med petjem, skladanjem in eksperimentalno elektroniko.
Kot toliko mladih skladateljic pogosto
deluje v kontekstih, ki ne pripadajo izrecno tradicionalni glasbi.
Na tem koncertu bomo slišali tudi
skladbo Francka Bedrossiana, čigar
glasba in vplivi se raztezajo od jazza do
Jimija Hendrixa, od hrupa do klasične
glasbe. Bedrossianova dela sicer večinoma temeljijo na visokoenergijskih
narativnih lokih, kar jih napolni z neverjetno gostimi, kompleksnimi zvoki. Svoje
zanimanje za artikuliranje pretiranega, ki
je dobilo ime nasičena glasba in je sprva
definiralo njegova dela, je postopoma
obogatil in razvil skozi raziskovanje harmonije, vokalno skladanje in z modeli iz
literature.
Tudi drugod v festivalskih sporedih najdemo pojme, ki poudarjajo raznolikost,
večsmernost sodobne glasbe. Tudi to
na drugačen način kaže na vpliv me10

dijev na zaznavo glasbe danes? Četrti
koncert na primer nosi vprašanje Raznolikost v digitalni dobi!?
Na koncertu bomo slišali skladatelje
srednje in mlajše generacije iz šestih
držav (Japonska, Anglija, Izrael, Italija,
Slovenija in Turčija), ki so šli skozi kompozicijski študij zahodnih glasbenih
ustanov, učili so se raznolikih načinov
mišljenja v kompoziciji 20. stoletja, vedo,
kako izvajalske tehnike, tako imenovane
»razširjene« tehnike, učinkovito zapisati
na papir, kako lahko skladanje olajša
pomoč algoritmov in kako priti do razlik
in fines pri mikrotonalnem skladanju.
Poleg tega imajo sploh mlajši med njimi
znanje o elektroakustični glasbi in so
tako opremljeni z orodji kot nobena generacija pred njimi. K temu pa dodajte
še splošno dostopnost vseh partitur na
spletu.
Vprašanje je: kako ravnajo s tem
znanjem, s tem bogastvom informacij?
Kako najdejo svoje poti ob vseh teh
možnostih? In kako se različni izvori
skladateljev vrisujejo v njihova dela? So
vprašanja o »lastnem«, »izvoru« še – ali
ponovno – relevantna? Na simpoziju na
Darmstandskih poletnih delavnicah leta
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2006 je prevladala ugotovitev, da je nova
»umetniška glasba« neodvisna od vsake
kulture in ne pozna »problema identitete«, saj je v tej glasbi drugost tako rekoč
predpogoj, kot je izpostavil nemški filozof glasbe Harry Lehmann … Se lahko
s to zamislijo leta 2021 strinjamo brez
zadržkov? Ali je situacija – le zaradi digitalizacije vseh področij življenja – še
veliko bolj zapletena?
Vendar pa sta srednja in mlajša generacija na boljšem, ne samo kar se tiče
vsebine, ampak tudi v praktičnem pogledu zaradi mnogih institucij nove glasbe,
ki so jih generacije pred njimi skušale
usidrati v glasbeno življenje Evrope in
sveta po drugi svetovni vojni, včasih
ob ostrem odporu starih elit. Posebej v
povojni Nemčiji se je začenši z reorganizacijo skoraj vseh kulturnih ustanov,
ki so jo vsilile zahodne okupacijske sile
kot posledico zlorabe umetnosti v Tretjem rajhu, vzpostavila mreža kar najbolj
raznolikih ustanov in akterjev na polju
nove glasbe s pomočjo na novo postavljenega radiodifuznega sistema.
To poleg mnogih podpornih ustanov
za mlade skladatelje vključuje ustanove
za novo glasbo na univerzah in kolid-

žih, mnoge novoustanovljene festivale,
pa tudi radijske studie, ki so bili ključni
za nadaljnji razvoj nove glasbe po letu
1945. Tu so še mnogi odlični ansambli
za novo glasbo, v katerih so se zbrali
specializirani diplomanti glasbenih akademij po vsej Evropi od sedemdesetih
let dalje, izjemni instrumentalisti, ki so
se odločili posvetiti negovanju in širjenju
repertoarja nove glasbe.
Dejstvo, da je ameriška agencija CIA
z radodarno finančno podporo pomagala pri tem zgodnjem razvoju v poznih
40-ih in 50-ih letih, je prav toliko del te
zgodovine, kot je tudi žalostno dejstvo,
da se morajo te institucije dandanes boriti za svoje preživetje – ne le zaradi pojava virusa korone, napredek kapitalizma
na vseh družbenih področjih se ne ustavi
niti pri novi glasbi. Vse kompozicije s
četrtega koncerta so nastale po naročilu
ansamblov in festivalov, ki se morajo
danes veliko bolj boriti za zagotavljanje
finančnih sredstev, kot so se morali pred
desetletjem in več.
In za konec – tri skladbe s programa so nastale okrog preloma tisočletij,
skladba Misato Močizuki leta 2000,
Mary Bellamy leta 2001 in Maura Lanze
leta 2002, skladbe preostalih treh, Chaye
Czernowin, Utka Asurogluja in Vita Žuraja pa po letu 2014. Lahko bi zaključili z
vprašanjem, ali se te časovne razlike nastanka skladb v njih slišijo – in če, kako
in na kakšen način?
Če razširiva temo medijev še v drugo
stran, k medijem kot posrednikom med
umetniki in občinstvom, me zanima, kje
in kako lahko najdemo zanimivo novo
glasbo danes, ko izbiramo redkeje med
fizičnimi mediji, vse pogosteje med velikimi ponudniki pretočne glasbe, njihovimi manjšimi alternativami, med ponudbo znanih festivalov, kuriranih na način,

da presenečenj ni, in množico manjših
prireditev in ciklov.
Danes je zelo lahko najti spletne
servise in njihov neskončen pretok
glasbe na spletu. Skladatelji na primer
pogosto uporabljajo Soundcloud ali pa
… dovolj! … Tu ne bi rada oglaševala korporacij. Majhno polje nove »umetniške
glasbe« pri velikih servisih za pretakanje
glasbe običajno ni dobro zastopano. Poleg tega ti servisi običajno niso kurirani
in neznani skladatelji so v nevarnosti, da
se izgubijo v podatkovni poplavi. Včasih
lažje najdeš zanimivo glasbo, če preusmeriš iskanje na povsem drug trg, na
primer na azijske ali latinskoameriške
ponudnike pretočnih glasbenih storitev.
Večinoma so mlajši skladatelji aktivni na spletu, večji festivali za sodobno
glasbo s temu ustreznimi sredstvi lahko
za določen čas nudijo pretakanje svojih
posnetkov, nekateri bolje poznani založniki skrbijo, da so partiture njihovih
skladateljev na voljo na spletu. Pri tem
deljenju se meja nelegalnosti tudi briše
in objavljanje del, naj bodo to partiture
ali posnetki, s pravnega vidika ni ravno
enostavno. Nadalje zlahka spregledamo,
koliko osebnih podatkov posredujemo,
večinoma nevede, velikim podjetjem s
svojimi objavami in prenosi, pri čemer
sta ključna pojma »odtisi« in »sledenje«.
Če mi, skladatelji vidimo proces
digitalizacije večidel kot tehnično možnost za distribucijo ali objavljanje
naše glasbe na spletu, pri tem zlahka
zgrešimo globoke kulturno-zgodovinske
spremembe, ki jih prinaša digitalizacija
vsem področjem življenja. To vključuje
tudi moč računalniških znanstvenikov
(ter s tem velikih tehnoloških korporacij,
ki jih zaposlujejo), ki jih je ameriški pravni
znanstvenik Lawrence Lessing že leta
2006 opisal kot »nove zakonodajalce«,
saj ne le določajo na primer standardne
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nastavitve svetovnega spleta, marveč
tudi ali – in kako – je naša zasebnost
zaščitena, kolikšna stopnja anonimnosti
je dovoljena in kakšen dostop nam je
zagotovljen. Proces digitalizacije vključuje tudi spremembe v naši zaznavi in
rabi naših čutov, saj digitalizacija v igro
prinaša svojo lastno estetiko, prostore in
snovi. To na umetnost neposredno vpliva in ni potrebno posebej poudarjati, da
sta tveganju podvrženi tudi dejavnosti, ki
ju imenujemo glasba in skladanje.
Mislim, da bi morale »stare ustanove«, univerze, fakultete in akademije prevzeti nalogo, da se odzovejo na te
družbene preobrazbe in jih umetniško
raziščejo. Za to potrebujemo neodvisne
prostore in strukture, čas in združevanje
moči najrazličnejših akterjev – pa tudi
priložnosti za eksperimentiranje, tudi za
spodletelo.
Pogovarjal se je dr. Primož Trdan
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1. koncert
12. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Idiosinkrazija: trije narodi, tri razumevanja časa in sveta?
19:30
Predkoncertni pogovor z Iris ter Schiphorst
(moderator: Gregor Pompe)
20:00
Iannis Xenakis (1922–2001)
Anaktoria [1969]
Uroš Rojko (1954)
Neofonía [2016, rev. 2021]
I
II
III

Idiosinkrazija:
trije narodi, tri
razumevanja
časa in sveta?

* * *
Rolf Riehm (1937)
Hawking [1999]
___________________________
Magdalena Cerezo Falces (klavir)
Ansambel Foruma nove glasbe
Matej Grahek (flavta, pikolo)
Aljaž Beguš (klarinet, basovski klarinet)
Peter Kuder (basovski klarinet, kontrabasovski klarinet)
Nina Tafi (oboa, angleški rog)
Miha Mitev (fagot)
Jože Rošer (rog)
Janez Podlesek, Doris Šegula (violina)
Gea Pantner Volfand (viola)
Simon Klavžar, Jože Bogolin (tolkala)
Beata Barcza (klavir)
Milan Hudnik (violončelo)
Gašper Livk (kontrabas)
Leonhard Garms (dirigent)
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Iannis Xenakis, Anaktoria
Ob koncu šestdesetih let je Xenakis
ustvarjal velikopotezna dela. Leta 1969
je krstno izvedbo doživel balet Kraanerg
z obsežno partituro za ansambel in
podrobno izdelanim elektroakustičnim
deležem na štirih trakovih; zaposlovalo
ga je raziskovanje prostorskosti glasbene izvedbe, kar je zaznamovalo delo
Persephassa za šest tolkalcev, pa tudi
součinkovanja različnih medijev. V poznih
šestdesetih in v začetku sedemdesetih
let je na presečišču glasbe, arhitekture,
svetlobe in drugih vidnih elementov
ustvarjal cikel del, označenih s pojmom
politop, v katerih odzvanjajo ideje, ki jih je
leta 1958 uresničil v Philipsovem paviljonu kot arhitekt in avtor tam predstavljene
skladbe Concret PH.
Ob tem je leta 1969 dobil v marsičem
drugačno naročilo ansambla Octuor de
Paris, komorne zasedbe s klarinetom,
fagotom, rogom in petimi godali. Nastala
je izvajalsko zahtevna skladba, ki je prvim
izvajalcem predstavljala velik izziv, vendar
pa so jo nato redno uvrščali na koncertne
sporede. Člani zasedbe Octuor de Paris
so repertoar Mozartovih divertimentov ter
sorodnih klasicističnih in neoklasicističnih skladb dopolnili z drznim modernističnim iskanjem zvočnih mej svojih glasbil,
vendar bi lahko sklepali tudi obratno – da
Xenakis na strukturni ravni prevzema
naravo klasicističnih tekstur, da v svoji
estetiki in kompleksnosti gradiva interpretira klasično uravnoteženost in skrb
za transparentnost. Osredotoča se na
posamezne zvočnosti in plasti, med njimi
vodi natančne dinamične prehode ter s
tem material postavlja v jasna razmerja,
ne razprši ga čez cel ansambel. Tako se
oblika razvija od začetnega osredotočanja
na zvenenje posameznih tonov do bolj
zgoščenega gradiva v drugi polovici skladbe, kjer slišimo največ šuma, ustvarjenega

z razširjenimi tehnikami godal, in multifonikov klarineta, enega bolj izpostavljenih
glasbil v zasedbi.
Pogosto se Xenakisovo skrb za zvene
glasbil in bolj zadržano naravo skladbe
povezuje z naslovom – Anaktoria je ime
ljubimke, ki ga v svoji poeziji omenja Sapfo.
Uroš Rojko, Neofonía
Na pobudo dirigenta, ustanovitelja in
umetniškega vodje ansambla Neofonía
Stevena Loya sem leta 2016 napisal
skladbo za šest glasbenikov, članov tega
ansambla.
Načeloma se mi naslovi skladb »prikažejo« med ustvarjalnim procesom, nemalokrat tudi šele potem, ko je skladba že
končana. Včasih pa se naslov pojavi kar
takoj ali pa me »obletava«, še preden se
s skladanjem sploh začnem ukvarjati. Ko
me je Steven povabil k sodelovanju, sem
takoj vedel, da bom komponiral Neofonío,
saj naslov ni prikladen le za ansambel,
ampak tudi za skladbo. Tematska opredelitev novega dela je bila navdihnjena s
predvideno lokacijo krstne izvedbe – Sarajevom.
V mestu, ki ga Dževad Karahasan v
eseju Dnevnik selitve imenuje Jeruzalem
Balkana in je simbol odpora, multikulturne
simbioze in etnične ter verske strpnosti in
je hkrati utrpelo najdaljše obdobje krvavega obleganja in načrtnega, sistematičnega
uničevanja v zgodovini 20. stoletja, se
od leta 2001 odvija mednarodni festival
sodobne glasbe SONEMUS, v okviru katerega je ansambel Neofonía z dirigentom
Stevenom Loyem leta 2017 izvedel celovečerni koncert, kjer je med drugim zazvenela tudi Neofonía.
Skladba obsega tri ločene stavke, ki jih
povezuje element nenehnega »padanja«.
Le-to je v prvem stavku prikrito, pojavi
se samo na nekaj mestih z minimalnim
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glissandom v enem od obeh pihal ob
hkrati zvenečem ležečem tonu iste višine
v drugem pihalu, zaradi česar zazvenijo
interference. Elegični ostinato, sicer osrednja prvina uvodnega stavka, se v drugem
stavku prevesi v atakirane impulze stisnjenih dvojemk, ki se v poliritmičnih odnosih
postopoma zgostijo. Njihove sledi, tihi ležeči toni »iz oddaljenosti« zadržujejo »dih«,
da bi v nadaljevanju postopoma spolzeli
kot solze po licih navzdol po zvočnem polju. Element padanja pa se »atomizirano«
pojavi tudi v obliki posameznih akordičnih
udarcev v klavirju in vibrafonu, a le navidezno, saj spodnji ton akorda v kromatičnem
sestopanju vedno znova izgine, medtem
ko se v diskantu pojavi nov ton. Tako kljub
nenehnemu padanju akord ostaja v isti
legi. »Nevzdržnost stanja negotovosti« se
prej ali slej sprosti v »klepetavih« repetitivnih pasažah v violini in violončelu, ki se
preko klavirskih pasaž prelijejo v flavto,
basklarinet in tolkala. Tretji stavek vnaša
dinamično prepletanje »nasilniško« komprimiranih figur, katerih uniformiranemu
ponavljanju se (kot prispodoba odpora)
zoperstavijo pointilistično-pulzirajoče
mikrointervalne linije v gibanju v nasprotno smer, da bi se v sklepnem delu vseh
šest instrumentov zedinilo v valovanju
pohitevajoče-umirjajočega se padajočega
»Shepard glissanda«, znotraj katerega se
vedno znova, komaj slišno porajajo zametki (upornega) »nasprotovanja«
Po krstni izvedbi v Sarajevu sem imel
občutek, da skladbi nekaj manjka, da še
ni čisto taka, kot bi morala biti. Ob ideji,
da bi jo programirali na uvodnem koncertu Foruma nove glasbe 2021, sem se ji
ponovno posvetil in našel pomanjkljivost:
Manjkal ji je kontrabas! Iz seksteta je torej
nastal septet, zaradi novega glasbila, ki
je pomenilo dodano vrednost, so bile potrebne manjše adaptacije v partu violine
in violončela v prvem in drugem stavku
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ter uvedba čisto novega gradiva v obeh
godalnih partih v tretjem stavku.
Uroš Rojko
Rolf Riehm, Hawking
Priimek v naslovu pripada astrofiziku,
pravi popkulturni ikoni Stephenu Hawkingu. Skladateljeva spodbuda za skladbo je
bila fotografija briljantnega znanstvenika,
ki ga je bolezen gibalnih nevronov prikovala na voziček in fizično ustavila, dokler
ni s svetom komuniciral le prek računalniškega glasu, ob tem pa je uspel močno
razširiti človekovo razumevanje vesolja.
Ali kot piše skladatelj: »Na tej fotografiji
sedi pred ogromno sliko zvezdnega nočnega neba. Imamo moža, tako zelo onemogočenega, polnega izjemnega znanja
in predstav o vesolju. Metafora neprestanega potiskanja omejitev.«
Riehma so v prizoru Hawkinga, sedečega pred sliko vesolja, prevzeli težko
predstavljivi kontrasti med bližino in oddaljenostjo, močjo in krhkostjo, telesom
in mislijo … Skladatelj skrajne dihotomije
razgrinja na več ravneh, za začetek že
s prostorskimi razmerji, s postavitvijo
glasbenikov v koncertno dvorano, v kateri je na odru le klavir, za občinstvom je
veliki boben, naokrog pa so razporejeni
violina, viola, violončelo, pikolo, oboa in
kontrabasovski klarinet. Ta razmerja še
zaostri narava gradiva in njegove izvedbe
– pianistova virtuozna, celo teatralna igra
ga mnogokrat postavlja v vlogo solista,
godala in pihala velikokrat tvorijo statične
tonske plasti, veliki boben pa s skrivnostnim oglašanjem zlasti ob zaključku
postavlja kontrast solističnim bravuram
glasbenika na odru.
Če slika Hawkinga ob pogledu k zvezdam pove – kot gre pregovor – več kot
tisoč besed, Riehmova vsestransko premišljena skladba še nekajkrat pomnoži
metaforično moč tega prizora.

2. koncert
20. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Pluralizem, podaljšek, barva
19:00
Predkoncertni pogovor z Aleksandro Bajde
(moderatorka: Nina Šenk)
19:30
Aleksandra Bajde (1987)
[O] [novo delo, naročilo Foruma nove glasbe 2021]
Oskar Laznik (saksofon)
Klemen Leben (akordeon)
Sae Lee (klavir)
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973)
Ključni podaljški (Essential Extensions) [1999]

Pluralizem,
podaljšek, barva

Oskar Laznik (saksofon)
Klemen Leben (akordeon)
Gašper Livk (kontrabas)
Franck Bedrossian (1971)
Robovi (Edges) [2010]
Simon Klavžar (tolkala)
Sae Lee (klavir)
* * *
Bernd Alois Zimmermann (1918–1970)
Prisotnost (Présence) [1961]
1. scena: introduction et pas d’action (Don Kihot)
2. scena: pas de deux (Don Kihot in Ubu)
3. scena: solo (ples Ubuja)
4. scena: pas de deux (Molly Bloom in Don Kihot)
5. scena: pas d’action et finale (Molly Bloom)
Janez Podlesek (violina)
Igor Mitrović (violončelo)
Miha Haas (klavir)
Tilen Artač (recitator)
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Aleksandra Bajde, [O]
Moje delo je hibrid komponirane (sodobne
klasične) in improvizirane glasbe, ki vključuje elemente performativne umetnosti,
skozi katere odkrivam svoj osebni izraz.
Zanima me raziskovanje kontrastnih in raznolikih zvočnih slojev različnih barv in tekstur. Svojo paleto zvokov nenehno širim
z vključevanjem nekonvencionalnih tehnik
petja in igranja, različnih zvočnih predmetov in elektronskih zvokov. Pri ustvarjanju me vodijo radovednost in novi izzivi
v zvočnem raziskovanju. Prizadevam si
ustvariti vznemirljivo, impulzivno glasbo s
poudarkom na oblikovanju različnih, visoko kontrastnih glasbenih prizorov in situacij. Včasih glasbo zelo tesno povezujem z
mediji, včasih pa jo razdružujem, oziroma
delujejo mediji kot motilci svoje okolice.
Mislim, da skladba zajema vse sestavine
koncepta »Pluralizem, podaljšek, barva«,
saj je raznolika in zaobjema obsežno paleto barv sodobne glasbe, usvarjenih z
uporabo nekonvencionalnih tehnik, hkrati
pa z vključevanjem kontrastnih plasti pogosto razbija rafinirane teksture. Izvedba
vključuje tudi določene kretnje in gibe
glasbenikov, s katerimi ustvarjajo vizualno
dimenzijo, ki stopnjuje doživljanje glasbe.
Skladba je oranžne barve. Oranžna je mešanica rdeče in rumene – gre za prehod
med tema dvema barvama. Povezana
je tudi z jesenjo, ki krepi njen prehodni
značaj. V tem smislu se oranžna barva
nanaša na dinamično obliko mojega novega dela, ki vključuje številne preobrate
in spremembe znotraj skladbe. Oranžna
barva je povezana tudi z ustvarjalnostjo.
Tu vidim vzporednico z eksperimentalno naravo svojega dela, saj je po mojem
mnenju vsako novo umetniško delo priložnost za nove poskuse in odkritja.
Aleksandra Bajde

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Ključni
podaljški (Essential Extensions)
Skladba je nastala za avtoričine kolege
z norveške improvizacijske scene, člane
tria POING: akordeonista Frodeja Haltlija,
saksofonista Rolfa-Erika Nystrøma in
kontrabasista Håkona Thelina. V času
nastanka je bila prva zapisana skladba v
repertoarju tria, ki je pot nadaljeval prav
z združevanjem improvizacije in interpretacij sodobnih kompozicij.
Skladba pregiba tudi raznolike plati
glasbene osebnosti Maje S. K. Ratkje –
je povsem notirano delo, a kaže izkušnje
improvizatorke, vokalistke, občutljive za
neznatne zvočne variacije; skladateljičina skrb za simetrijo forme in skrbno
postavljene cezure podpirajo igro tria,
ki prehaja v modus sodobne svobodne
improvizacije in free jazza; nenazadnje
se v glasbi srečujeta odmev starega in
iskanje novega. Skladba je nastala kot
nova realizacija ideje ene starejših skladateljičinih del Hvalnica (Louange) za violino, violončelo in orgle, obe pa izhajata
iz petega stavka Kvarteta za konec časa
Olivierja Messiaena, enega skladateljičinih pomembnih vplivov. Padajočo melodijo Messiaenovega stavka Hvalnica
Jezusovi večnosti (Louange à l’Éternité
de Jésus) prepoznamo le v nekaj namigih na značilno gibanje melodije, ki je
obarvana z multifoniki in mikrotonalnimi
drsenji. Drugače kot avtoričina Hvalnica
se Ključni podaljški iz obravnave vzdušja
odprejo navzven, v dinamično, poudarjeno telesno igro.
Franck Bedrossian, Robovi (Edges)
Osnovni koncept Bedrossianovega
dela je musique saturée, nasičena glasba, glasba direktnega, kompleksnega,
skrajnega, dramatičnega, z detajli bogatega zvoka, potisnjenega do eksploziv20

nega stanja. Ta kompleksnost izhaja iz
dvojne motivacije. Gotovo gre za odvod
značilno francoske skladateljske tradicije negovanja zvočnih, zvenskih lastnosti
glasbe. Takšen zvok se vendarle ponuja
v užitek, a ta ni lahek ali udoben in zato
je nasičena glasba hkrati tudi uporna
drža, hrupen poziv k zavračanju pretirano uglajenega, kot reče skladatelj sam,
filistrskega tona.
Bedrossian velja za prvo ime nasičene
glasbe, a sam ta koncept v zadnjem desetletju in pol tudi razširja in ga bogati.
Tudi skladba Robovi za klavir in tolkala
poteka v uravnoteženi formi izmenjav
tihih, mehkejših odsekov z odzvanjanjem posameznih zvočnih dogodkov in
skrajno dramatičnih delov, značilnih za
koncept nasičenosti. Poleg tega je ena
osrednjih idej skladbe tudi tesna integracija klavirja in tolkal – zlasti z uporabo
klavirja kot tolkala, pianistovim poseganjem po številnih predmetih, simbolno
pa tudi z več odseki, ki jih glasbenika izvedeta skupaj, sklonjena nad notranjost
klavirja.
Bernd Alois Zimmermann, Prisotnost
(Présence)
V času nastajanja skladateljeve mojstrovine, opere Vojaki, je nastala tudi
skladba za klavirski trio, ki pa ne pripada
le komorni zvrsti. Prisotnost je tudi scensko delo, kar napoveduje že podnaslov
ballet blanc v petih prizorih. Scenografija
je zgolj simbolno nakazana s kratkimi
izseki iz pesniške zbirke Wurzelwerk
Paula Pörtnerja, ki jih med stavki oziroma prizori šepeta govorec. Trije izvajalci
in njihova glasbila prevzemajo vloge,
literarne like iz treh znamenitih del – violina nastopa kot Cervantesov Don Kihot,
violončelo kot Molly Bloom iz Joyceovega Uliksesa in klavir kot protagonist
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Jarryjeve drame Kralj Ubu. V absolutno
igro tonov tako vstopajo njihovi značaji,
poleg tega pa se odvija še igra mnogih
glasbenih referenc za Zimmermanna
značilno različnih zgodovinskih smeri.
Sklicuje se na svoj Dialog za dva klavirja
in orkester (1960), ob tem pa v dialoška
razmerja postavlja citate Straussovega
Don Kihota in Sedme klavirske sonate
Prokofjeva, sledi težje razpoznan
fragment Zeitmaße Stockhausna, nato
pa še krajši citati Mozarta, Debussyja
in korala Veni creator spiritus.

3. koncert/Nočni koncert 1
20. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Povratne informacije – v samoobrambo
21:30
Helmut Oehring (1961)
Leuchter [1994]
Monika Babič (oboa)
Katarina Leskovar (violončelo)
Sae Lee (klavir)
Tomaž Grom (1972)
Zlorabi me nežno (Abuse Me Tenderly)
[novo delo, naročilo Zavoda SPLOH]
Irena Z. Tomažin (glas)
Samo Kutin (hurdi-gurdi)
Vid Drašler (tolkala)
Tomaž Grom (kontrabas)

Povratne
informacije – v
samoobrambo
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Nina Dragičević (1984)
Ustavite se. (Stop.)
[novo delo, naročilo Zavoda SPLOH]
Irena Z. Tomažin (glas)
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Helmut Oehring, Leuchter
Helmut Oehring v svojo glasbo redno
vnaša vprašanja družbenih konfliktov
in teme, kot so rasizem, genocid, seksizem. Sredi devetdesetih let se je v seriji
del z naslovom hitro zbezano v smeti
(kurz im Müll gestochert) navezoval na
sistem smrtne kazni v ZDA, ki je ob dejstvu, da med usmrčenimi prevladujejo
temnopolti, zaznamovan tudi z rasizmom. Poleg tega ga je vznemirjala industrija, ki je usmrtitev spremenila ne le v
politično korektno dejanje, marveč ga je
s smrtonosno injekcijo tudi očistila, estetizirala. Fred Leuchter je znan po svojem
psevdoznanstvenem poročilu iz leta
1988, v katerem je želel zanikati množične umore v nemških koncentracijskih
taboriščih z analizo opek, nabranih med
ogledi v Auschwitzu in Birkenauu. Leuchter je bil že pred tem uspešen ponudnik
opreme za usmrtitve od električnih stolov do smrtonosnih injekcij.
Skladatelj je ob izvedbi tria predvidel
tudi možnost uporabe zvočne montaže
televizijskih poročil o koncentracijskih
taboriščih, temen zven instrumentalnih
partov s perkusivno, skoraj industrijsko
motoriko in naslednji uradni komentar
skladbe pa le posredno razkrivata smer
skladateljeve kritike:
Ta skladba je nekakšen soundtrack za
film, ki se ne prikaže. Zaigra se kot dokument ali poročilo. Trdo, suho, brutalno, z
dejstvi in brez zapletanj. Vse, kar napolni
in nosi, kvari, uničuje, mora tu enostavno
zdrsniti stran. Vsaka morebitna podobnost z živimi ljudmi je popolnoma nenamerna.

Tomaž Grom Zlorabi me nežno
(Abuse Me Gently/Tenderly)
telo se stisne skupaj vznemirjeno
ljubav reče ljubavi ti le mirno dalje
kam dalje se sprašuje to telo sliši za
neke sestre neki nagib k družini v vseh
nekje sliši da tam je veselo pa varno
razpoka sredi neme planote srditega ništavila
nekakšen tajni žep revolucionarnih ljubezni
pozabi se vprašati kdo ta suknjič šiva
to telo ne ve da tole se ne bo dobro končalo.
Nina Dragičević, To telo, pokončno, stran 54
»Skladba je nastala v tesnem sodelovanju
z nastopajočimi, ki so prispevali lastne
avtorske materiale.« Tomaž Grom
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Nina Dragičević Ustavite se. (Stop.)
»Vadite se umirjenosti, gospa Woolf,«
rečejo Virginii Woolf. »Tudi kultura mora
delati denar,« reče tisti prostak. »Nimam
časa,« reče tako rekoč vsakdo. Pa da »čas
je denar«. Mora torej kulturnica delati čas?
Hitrost, ki naj bi čas privarčevala in torej
privarčevala denar, naj bi s tem ustvarila
pogoje za ustvarjanje obeh, posameznici
pa preživetje. V zvočnosti vdiha in izdiha,
pospeševanju vitalnosti, se zgošča sodobnost. V tresavici jezika zveneči ritem
preživetvene sile. Poslušati posameznico
pomeni poslušati cel svet.
Nina Dragičević
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4. koncert
25. 11. 2021, Slovenska filharmonija
Raznolikost v digitalni dobi!?
19:30
Predkoncertni pogovor z Vitom Žurajem
(moderatorka: Larisa Vrhunc)
20:00
Misato Močizuki (1969)
Himera (Chimera) [2000]
Mary Bellamy (1971)
Zemlja in nebo odsevata drug drugega
(Earth and Sky Reflect Each Other) [2001]
Vito Žuraj (1979)
Napetost (Tension) [2018]
* * *
Chaya Czernowin (1957)
Viža – povlečena skozi perje, goščavo, asfalt, žagovino in nevaren zrak, čigar zvoka ne bom pozabila (Ayre – Towed Through
Plumes, Thicket, Asphalt, Sawdust and Hazardous Air I shall not
forget the sound of) [2015]
Mauro Lanza (1975)
Ovoji čebule (The Skin of the Onion) [2002]
Utku Asuroglu (1986)
Poslabšanje (Aggravation) [2014]

Raznolikost v
digitalni dobi!?

Ansambel Foruma nove glasbe
Lara Šalamon (flavta, pikolo, basovska flavta)
Peter Kuder, Aljaž Beguš (klarinet, basovski klarinet)
Miha Mitev (fagot)
Betka Bizjak Kotnik (saksofon)
Jože Rošer (rog)
Aleš Klančar (trobenta)
Žan Tkalec (pozavna)
Urša Rihtaršič (harfa)
Tanja Pirc (mandolina)
Simon Klavžar, Jože Bogolin, Jan Čibej (tolkala)
Tea Andrijić, Beata Barcza (klavir)
Matjaž Porovne, Doris Šegula (violina)
Jasumiči Ivaki (viola)
Katarina Leskovar (violončelo)
Gašper Livk (kontrabas)
Edo Mičić (dirigent)
26
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Misato Močizuki Himera (Chimera)
V grški mitologiji himero predstavlja bitje z levjo glavo, ovčjim telesom in kačjim
repom. V naravoslovju je himera organizem, nastal z gensko manipulacijo v laboratoriju z lastnostmi dveh ali več vrst.
Dokler se imunski sistem ne vzpostavi,
ne prihaja do zavrnitev in himera preživi.
Obrambni sistem celicam pošilja kemična sporočila, ki javljajo prisotnost tujega
telesa. Celice se na to informacijo odzivajo različno: lahko ostanejo pasivne, se
trudijo poustvariti obliko dominantnega
odziva sosednjih celic, lahko se odločijo
odmreti itd. Med pošiljanjem teh številnih
sporočil je izvorno sporočilo spremenjeno tako, da ali sproži ustvarjanje protiteles in s tem nadzira vsiljivce ali pa sledi
bolezen in smrt organizma. Teh odzivov
ne moremo razločevati na nivoju posamezne celice, a lahko na višjem nivoju
opazimo povratno zanko med imunskim
sistemom in njegovim okoljem, pri kateri
okolica stimulira celične odzive, ki nato
vplivajo na razvoj okolja. Ti elementi so
navdihnili razvojne posebnosti te skladbe:
vpeljava novega telesa, širjenje informacij, tvorba protiteles in vzrok konflikta.
Himera veliko dolguje tudi tehno glasbi.
Ritmični utrip je nenehen, bodisi izrecno
bodisi v ozadju, z njim pa so povezani vsi
drugi elementi. Tehno se običajno vrti na
visoki jakosti in zato utrip zaznavamo s
telesom, kar neposredno vpliva na srčni
ritem. V tej glasbi obstaja še povezava z
organskim v ponavljanju kratkih figur in
delu z elektronskimi filtri: to me spominja na prenos in modificiranje kemičnih
informacij med celicami. Te zvočne
manipulacije sem želela uporabiti in jih
prenesti na tradicionalna glasbila. Njihove posebne omejitve silijo k iskanju novih
oblik igranja in poprej neznanih zvočnih
struktur. Tako na primer srečamo igrivo
uporabo harmonij v klavirju, ki delujejo

kot akustični ekvivalent filtriranju. V tem
smislu je Himera skorajda skladba s tehno akustiko.
Moja glasbena himera ima življenjsko
dobo 10 minut. Različni genski materiali,
predstavljeni v osnovnem zarodku (hiter
ritem bongov), prinašajo nepredvidljiv
razvoj. Elementi se začenjajo napadati ali
pa morajo spremeniti svoj metabolizem,
kar na koncu vpliva na celoten organizem. Celice se delijo in spreminjajo sporočilo, kar je odločilno za preživetje tega
nenaravnega stvora.
Misato Močizuki
Mary Bellamy Zemlja
in nebo odsevata drug drugega
(Earth and Sky Reflect Each Other)
Skladateljica je plast godal, ki tvorijo
glavno os skladbe, razvila v obsežnem
sodelovanju z Londonsko Sinfonietto,
v izmenjavi zapisanih idej, iz katerih so
izhajale improvizacije z glasbeniki. Iz
zlitja skladateljskih in v spontanem odzivanju nastalih idej je nastala tekstura,
bogata s flažoleti in drobnimi nihanji v
najtišjih dinamikah, nad njo pa se pne
linija sopranskega saksofona. Naslov izhaja iz dela romana Nevidna mesta Itala
Calvina, v katerem Marco Polo opisuje
mesto Andria. Tam spremembe v mestni
dinamiki sledijo spremembam, ki jih mestni astronomi opazijo na nebu: »Andria je
bila zgrajena tako spretno, da vsaka njena
ulica sledi orbiti planeta, stavbe in prostori
življenja skupnosti ponavljajo zaporedje
ozvezdij in položaj najsvetlejših zvezd: Antaresa, Alferaca, Kozoroga, Kefeid. Mestni
koledar je tako pretehtan, da so službe,
pisarne in prireditve urejene v zemljevid,
ki ustreza postavitvi na nebesnemu svodu tistega dne: tako dnevi na zemlji in
noči na nebu odsevajo drug drugega«.
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Vito Žuraj Napetost (Tension)
V svoji glasbi Vito Žuraj povezuje glasbene pojave s poslušalčevimi občutki,
frekvenčne in časovne vzorce s psihologijo pričakovanja in presenečenja v
poslušanju. Njegova dela so polna gest,
gibanja, aluzij na telesne dražljaje, v njih
bi lahko našli sledi retoričnih vzorcev,
humorja, ironije. Pri tem so mu v pomoč
dolgoletne lastne raziskave glasbil z
glasbeniki uglednih zasedb, ki naročajo
njegova dela, izkušnje ustvarjanja v najrazličnejših zvrsteh od komorne glasbe
do opere. Takšno je tudi delo Tension,
napisano za ansambel Klangforum
Wien. V njem Žuraj glasbene variacije
gradiva, naraščanja tonskih višin, pospeševanja, zgoščevanja udarcev, zaostrovanja artikulacij in njihove kombinacije
virtuozno prevaja v občutke, pričakovanja, z njimi pritegne in obdrži pozornost
poslušalca, pri njem zbudi radovednost,
kam tok skladbe vodi, takšna dinamika
neenakomerne igre morda na rob stola
potisne tudi izvajalce, vse pa asociira na
vsakdanje življenje, na hitenje, usklajevanje, lovljenje dogovorjenih rokov, želje
po premagovanju omejitev. Skladatelj
nakazanim glasbenim procesom dodaja
njihova nasprotja, pomirjanja, spuščanja,
redčenja, mehčanja in jih uredi v učinkovito valujočo obliko.
Chaya Czernowin Viža – povlečena
skozi perje, goščavo, asfalt, žagovino
in nevaren zrak, čigar zvoka ne bom
pozabila
(Ayre – Towed Through Plumes,
Thicket, Asphalt, Sawdust and Hazardous Air I shall not forget the sound of)
Chaya Czernowin v svoji novejši glasbi
deluje z oblikovanjem gest v zvočnem
prostoru, z zvočnimi stanji, s kompleksi
šumov, odjekov, hrumenja, zvenov,
29

tekstur tematizira fizičnost, organskost,
nepravilnost, grobost naravnega sveta.
Pri tem pogosto uporablja asociacije na
pojave, kot so padanje in vrtinčenje jesenskega listja, valjenje snežnega plazu,
zavijanje vetra ali gibanje vode. Poetičen
podnaslov skladbe Viža (Ayre) ponuja
vpogled v metaforičen svet predmetov
in materialov, ki predstavljajo zvočni
material in njegovo počasno, težko, zadržano, postopoma tudi bolj energično
premikanje v času. Skladateljica skladbo
razlaga kot mikroskopski vpogled v gibanje drobnih stvari s pomočjo ponavljanja
instrumentalnega šuma. Ta šum, zlitje
tako mehkih kot zelo rezkih glasbenih
materialov, se postopoma giblje po frekvenčnem prostoru, počasi se dviga iz
začetnih nizkih območij in iz nedoločenega šuma izpihanega zraka, zamolklih
udarcev tolkal ter grozdov, ustvarjenih s
potegi po strunah klavirja, prehaja k bolj
jasnim tonom. V tem procesu avtorica
v partituro zapiše tudi prispodobo »nekaj se vleče (po tleh?)«. Druga polovica
skladbe ne predstavlja več gibanja,
ampak prostorskost. Glasbene akcije
oblikujejo območje, ki ga skladateljica
razume kot »prostor globoko obarvane
tišine«.
Mauro Lanza Ovoji čebule
(The Skin of the Onion)
Skladba s podnaslovom glasba »diskretnih plasti« za šest instrumentalistov
se odvija v nenehnih ponavljanjih in variacijah materiala; vedno znova se vračajo
statične tonske plasti, bogate s flažoleti
in multifoniki, postopno pospeševanje,
glasen nizek cis klavirja, ki deluje kot cezura, spektralni material v arpeggiih, različni repetitivni odseki ali motorični glissandi godal v dveh oktavah. Vračanja k
znanemu materialu in dodajanje variacij

ustvarjajo enotnost, nanešeni so okrog
sorodne spektralne zvočnosti. Analogija
takšne strukture s plastmi čebule prihaja
iz odlomka iz članka Stroji, ki računajo, in
inteligenca angleškega matematika, kriptografa, očeta umetne inteligence Alana
M. Turinga. Turing se je v odstavku, ki ga
kot komentar svoje skladbe navaja tudi
Mauro Lanza, spraševal o programu, ki
bi lahko oponašal človeški um:
Ko razmišljamo o funkcijah uma ali
možganov, najdemo določene operacije,
ki jih lahko razložimo v čisto mehanskih
pogojih. Za njih ne moremo reči, da
ustrezajo pravemu umu: gre za neko vrsto ovoja, ki ga moramo sleči, če želimo
najti pravi um. A nato v ostanku najdemo
nadaljnje ovoje, ki jih lahko slačimo in
tako dalje. Ali s tem postopanjem kdaj
pridemo do »pravega« uma, ali sčasoma
pridemo do ovoja, ki ne vsebuje ničesar?
V tem primeru je celoten um mehaničen.

vati, zato se delo začne z navzven opazno stranjo agravacije, ki začne počasi
razkrivati vse močnejši svet »notranje«
razsežnosti, dokler nam ne ostane le še
ta. Mučno počasni glissandi se začnejo
razporejati po vsem ansamblu in to trenje
postane premočno, da bi ga lahko prenesli. Namesto »reprize« z zunanjim svetom
agravacije zdaj začneta obe razsežnosti
soobstajati (kar se je v resnici dogajalo
ves čas).
Utku Asuroglu

Utku Asuroglu Agravacija (Aggravation)
Agravacijo razlagamo kot »povečanje
intenzivnosti ali resnosti; dejanje poslabšanja«. Misel na ta izraz nas to napeljuje
k razmišljanju o »zunanji«, navzven opazni razsežnosti agravacije: obnašanju
agraviranega bitja. Toda agravacija skriva
(sprva skoraj neprepoznavno) svojo
notranjo komponento. Sama narava
agravacije se začne z opazovanjem in
napreduje po poti proti nečemu večjemu.
Proces postaja vse gostejši, dokler (če
sploh) se ne spusti v pogled opazovalca. Ti dve razsežnosti agravacije tvorita
oblikovna bloka moje skladbe. Ker pa
je glasba Zeitkunst, časovna umetnost,
ponuja skladatelju priložnosti za poigravanje z običajnim zaporedjem dogodkov.
V normalnem primeru naj bi »notranji«
dimenziji agravacije sledila »zunanja«. S
tema razsežnostima sem se želel poigra30

5. koncert
27. 11. 2021, Stara elektrarna
Rastoča klavirska pokrajina – reference z vsega sveta
19:00
Predkoncertni pogovor s Tilnom Lebarjem
(moderatorka: Larisa Vrhunc)
19:30
Tilen Lebar (1993)
Līmen II [novo delo, naročilo Foruma nove glasbe 2021]
Mark Andre (1964)
S3 [2015]

Rastoča klavirska
pokrajina –
reference
z vsega sveta

* * *
Joanna Bailie (1973)
Umetno okolje št. 8 (Artificial Environment No. 8) [2013]
ia …in sanje, ki si jih upaš sanjati…
i babilon
ii ulica
Iris ter Schiphorst (1956)
Rajski kino (Eden Cinema) [1995]
Uvod
Jedro
Zaključek

Christoph Grund (klavir)
Mauricio Valdés San Emeterio (elektronika)
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Tilen Lebar
Līmen II
V februarju 2021 sem po spletu okoliščin naletel na termin liminal spaces, ki
v slovenskem prevodu nima drugačne
označbe kot prehodni prostor. Tovrstna
označba se nanaša na zapuščene stanovanjske objekte, hodnike, podhode,
trgovske centre, pisarne, skladišča, tovarne itd. Prvotna namembnost vseh teh
prostorov je seveda, da so zapolnjeni in
obljudeni. S tem ko postanejo zapuščeni, izgubijo tudi svoj prvotni namen. Ob
obisku tovrstnih lokacij ljudje poročajo o
individualnih ali celo kolektivnih emocionalnih in spominskih reakcijah, seveda
znotraj širšega kulturnega okolja posameznice/posameznika. Te vključujejo dva
fenomena: anemoia, ki se po svoji definiciji nanaša na doživljaj nostalgičnosti
do časa ali obdobja, ki ga posameznica/
posameznik nista doživela, in kenopsia,
ki označuje doživljanje atmosfere posameznega zapuščenega prostora, ki prinaša zunajkontekstualno zamolklost, kakršna prej ni bila prisotna, saj sta okolje
ali prostor v svoje delovanje vključevala
množice ljudi.
Prehodni prostori tako omogočijo izkustvo obeh omenjenih fenomenov. Ob
nadaljnji raziskavi sem naletel na mnogoterost termina liminal, ki ga najdemo
na primer v antropologiji in folklori (npr.
iniciacijski obredi), religiji (vnebohod, reinkarnacija), psihologiji (stanje percepcije
in prehodnost, faza senzornega zazanavanja) ali filozofiji (mejnik med »enostjo«
in »drugostjo«). V primeru iniciacijskih
obredov mi je teorija Arnolda van Gennepa približala antropološki pogled na
prehodnost. Gennep je strukturiral termin
liminality in ga v tem kontekstu povezal
z latinsko besedo Līmen, ki izraža ravno
prehodnost ali prehod.
Skladba Līmen II razvija naprej mojo fa-

sciniranost nad tovrstno prehodnostjo in
je nadaljevanje dela Līmen, ki je vključevalo zvočni instalaciji, koncert za flavto,
klarinet, zvočni zapis in živo elektroniko
ter je konceptualno izrabljajo antropološko definicijo iniciacijskih obredov, ta pa
ravno tovrstno prehodnost prostora izraža skozi tridelno Gennepovsko strukturo.
Līmen II je prav tako razdeljen na tri
dele. Prvi se navezuje na »pre-liminality«,
ki na metaforičen način zapušča prvotno
stanje in v tem primeru realizira minimalistično sozvočje tremola, ki ga izvajamo s
koščkom gume na začetku klavirske strune fis1 in postopoma odpiramo prostor z
izoliranimi alikvoti na struni sami. Alikvoti
se postopoma oglašajo skozi imerzivno
šestkanalno zvočnost. Okolje ne dopušča
razvoja in je z vidika harmonije, zvoka in
makroforme izredno statično. Notranje
ravnovesje, ki se v tem primeru nanaša
na ambisonična zvočna gibanja posameznih delcev harmonije, dopušča in
opozarja na živost zvočnega materiala.
V drugem delu »liminality« postopoma
vključujem druge razširjene zvočne tehnike, ki zaobjemajo zgoščevanje zvočnega
materiala preko lokovanja z vrvico iz
umetne snovi, ki pravzaprav povzroča
»dronovske« zvočnosti, ki se postopoma
zlivajo s poprej omenjenim »pre-liminality« in odpirajo širino harmoničnega
spektra. Vključevanje zvoka z drgnjenjem
gume ob strune postopoma vključuje
zvočne odnose z uporabo e-lokov in s
tem odpira mikroprocese (vključujoč interference z mikrotonalnimi razlikami in
utripajočo zvočnost). Postopen prehod
na »post-liminality« privede do svetlih
perkusivnih barv in s tem iskanja palet, ki
se v prehodu zlijejo s tehniko prepariranega registra v klavirju, skoki magnetov
na strune in občasnimi udarci steklenih
objektov ob notranji okvir klavirja.
Makrostruktura se tako navezuje na
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striktno predpisan sekvenčni razvoj
dogodkov, ki omogočijo spremembe
identitete prej omenjene statičnosti v
»destruktivnost« in težijo k razgibanosti
zvoka znotraj mikroprocesov ter makrostrukture, ki zaobjema razvoj zgoščevanja in postopoma gradi svojo polnost
skozi »prostorsko« razporeditev zvoka.
Post-liminality ponovno privede do povezav statičnega zvoka, ki pa je spremenjen
in distorziran.
Tilen Lebar
Mark Andre S3
Mark Andre je v zadnjih desetletjih
eden najvidnejših skladateljev za glasbila in elektroniko, zlasti v sodelovanjih z
Eksperimentalnim studiem Jugozahodnega nemškega radia. Je francosko-nemški skladatelj in religiozen umetnik,
protestant, ki o glasbi razmišlja tudi
skozi duhovnost in transcendentna
vprašanja. Elektroakustična senčenja
so v njegovi glasbi odmerjena previdno,
delujejo kot poglabljanja instrumentalnega zvena, materiala v njegovih
nenehnih drobnih spreminjanjih. Zato je
Andrejeva posebej pogosta metoda živa
elektroakustična modifikacija igre glasbil
– posega tudi po vnaprej pripravljenih
zvočnih zapisih, ki v redkih skladbah
vključujejo tudi okoljske zvoke. V delu
über za klarinet, orkester in elektroniko je
to posnetek puščavskega vetra, v S3 za
klavir in elektroniko pa nenavadne prostorske zvočnosti več pomembnih mest
v Carigradu.
Andre je leta 2015 v tem mestu bival
kot štipendist Kulturne akademije Tarabya, s snemanjem pa je raziskoval zvočno nenavadne in simbolno močne lokacije železniške postaje Sirkeci, kjer se je
pred Bosporjem zaključila pot slavnega
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Orient ekspresa, postaje Haydarpaşa na
drugi strani ožine, tržnic četrti Kadıköy
ter Hagie Sofije, v mošejo spremenjene
bizantinske cerkve, in Hagie Irene, ene
redkih carigrajskih cerkva, ki ni postala
mošeja. Andreja zanimajo prehodi, pragi,
vmesna stanja med glasbilom in elektroniko, med enim in drugim zvokom,
ponavljanjem in variacijo, prisotnostjo
in razkrojem, med znanim in neznanim.
Namesto zvočne kulise mesta nastane
subtilno odzivanje na njegove intimne
akustične prostore, vpeto v mikrotonalna
srečanja žive pianistove izvedbe, posnetega klavirja in sinusnih tonov. Nejasna,
mejna in dvoumna narava zvokov skladbe se odvija tudi v umeščenosti elektroakustičnega deleža – del tega gradiva se
prek treh majhnih pretvornikov znotraj
klavirja prenaša v tresljaje glasbila.
Joanna Bailie Umetno okolje št. 8
(Artificial Environment No. 8)
V iskanju kontekstov tradicionalnega
glasbenega izraza skladateljica redno
snema okoljske zvoke, daljše terenske
posnetke, ki jih prinaša v proces skladanja za glasbila ter jim občasno dodaja še
druge medije. V seriji del Umetno okolje
je analizirala terenske posnetke in iz njihovih frekvenčnih območij izluščila tonsko gradivo. Umetna okolja št. 1–5 poleg
tega razmerja vključujejo še skladateljičine govorjene dele o glasbi in ustvarjalnem procesu, ki sprva učinkujejo kot
zvočno vodstvo po razstavi, kmalu pa se
izkaže, da se vsebina nagovorov pomika
navzkriž sami glasbi, glas se preobraža
in postaja še en zvočni člen kompozicije.
Umetno okolje št. 8 predstavi občutljivo razmerje med glasbilom, klavirjem
in zvočnim zapisom, s katerega se v
uvodnem odseku »ia … in sanje, ki si jih
upaš sanjati…« zasliši glas Judy Gar-

land, zastrt in spektralno obarvan. Toni
klavirja se zvensko prelivajo z zvoki iz
zvočnikov, v prvem osrednjem odseku,
imenovanem »i babilon« pa se povezave
odvijajo med šumi in fragmenti govora,
zabeleženimi v vrsti s kitajskimi turisti
pred pariško katedralo Notre Dame. Drugi večji odsek »ii ulica« pa klavir poveže z
glasnejšim hrumenjem ceste in zvonovi
francoskega kariljona. Skozi ta razmerja
med zvoki, vtisnjenimi na posnetek, in
toni, ki odzvanjajo iz klavirja, se spleta
posebna integracija, značilna za elektroakustično glasbo z izvedbo v živo, a
neznačilna za rabo terenskih posnetkov.
Joanna Bailie je posnetke mestnega
vrveža ali vzorce znamenitega posnetka
pesmi Harolda Arlena in Yipa Harburga
skrbno izbrala in uredila z natančno
montažo – ne gre enostavno za »najdene« objekte, naključne okoljske zvočnosti, njihov ritem, barvne posebnosti
in razmerja med nenavadno mehkimi in
drugimi hrupnejšimi odseki razodevajo,
da je Bailie tudi med snemanjem in izbiro gradiva predvsem skladateljica, ki že
z lokacijo, izbiro opreme, usmerjanjem
mikrofona in urejanjem materiala določa
delo, prav tako kot to počne z zapisovanjem instrumentalnega parta. Ta je
nato spet močno povezan s posnetki,
sledi njihovim frekvenčnim in časovnim
obrisom. Skladateljica na ta način tesno
poveže ambient in instrument, s poslušanjem okolja na drugačen način zasliši
klavir in razpon mehkobe, pevnosti in
hrumenja tonskih grozdov, ki ga nudi
klavir, jo napeljuje tudi pri iskanju dodatnega gradiva v vsakdanjem svetu.
Iris ter Schiphorst
Rajski kino (Eden Cinema)
Skladbo je navdihnilo delo in življenje
pisateljice in režiserke Marguerite Duras.

Ta se je v romanu Jez na Pacifiku leta
1950 – tega je pozneje strnila v dramo
L’Éden cinéma, na filmskem platnu pa
je zgodba zaživela pod naslovom This
Angry Age – vrnila k spominu iz mladosti
v Francoski Indokini, kamor je družina
odšla po očetovi smrti in tam investirala
v plantažo riža. Plantažo je kljub poskusom graditve jezu vedno znova poplavljalo morje in uničevalo pridelek. To
vdovo v zgodbi vodi v norost, medtem
ko se je družina Duras v resnici preselila
nazaj v Francijo. Detajl iz zgodbe sproži
avtobiografsko verigo – ovdovela mati
v romanu denar za nakup plantaže zbere z leti igranja klavirja na predstavah
nemih filmov v Rajskem kinu. Tovrstno
delo je opravljala tudi mati Marguerite
Duras, pianistka pa je bila tudi mati
skladateljice Iris ter Schiphorst. Klavir
v tem ozadju skladbe že takoj predstavlja vir spominov, nostalgije, ima lahko
celo konkretno vlogo materinega glasu.
Skladateljica kljub mehanični repetitivnosti in sodobnemu zvenu prepariranih
strun izvajalca prosi za interpretacijo v
slogu izvajanja tradicionalne romantične
klavirske skladbe. Repetitivnost in nekaj slogovnih namigov spomni tudi na
glasbo, ki bi lahko spremljala nemi film,
asociativno mrežo dopolnita še citat iz
Beethovnove Sonate št. 29 v B-duru, op.
106 »Za klavir s kladivci« in skladateljičina uporaba vzorčevalnika. Skladateljski
začetki Iris ter Schiphorst so se odvili
v improvizacijskih kontekstih, v skupinski igri, ki je slonela tudi na glasbilih iz
kontekstov popularnih glasb in opremi,
ki bi jo v tistem času uporabil le redkokateri skladatelj komorne glasbe. Tudi
leta 1994, ko je skladba nastajala, je bil
Akaijev vzorčevalnik s shranjevalnim
prostorom 32 MB dostopna oprema,
a le približek možnosti velikih studijev,
nedostopnih za neobičajno skladateljico
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na začetku kariere. Izvajalec na dodatni
klaviaturi igra vzorčene klavirske tone, ki
v sozvenenju dveh različnih klavirjev dajejo posebno barvo, na dveh mestih pa
zaslišimo glas Marguerite Duras. Tako
je instrumentalna funkcija v izvedbi le
ena naloga klavirja – glasbilo povezuje
osebne in kolektivne spomine, zgodbo in
zvok, oddaljeno zgodovino in skladateljičino ustvarjalno ozadje, družbeno vlogo
in emocionalno esenco glasbe.
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6. koncert/Nočni koncert 2
27. 11. 2020, Stara elektrarna
Lo-Tech
21:30
Stefan Prins (1979)
Klavirski junak 1 (Piano Hero 1) [2011]
Christoph Grund (klavir in midi klaviature)
Mauricio Valdés San Emeterio (elektronika)
Ann Cleare (1983)
Niti urar nisem (I Am Not a Clock-Maker Either) [2009]
Nejc Grm (akordeon)
Mauricio Valdés San Emeterio (elektronika)
Brigitta Muntendorf (1982)
Javna zasebnost #2. Zakrinkani klavir
(Public Privacy #2 Piano Cover) [2013]

Lo-Tech

Christoph Grund (klavir)
Milan Stibilj (1929–2014)
Mavrica (Rainbow) [1969]
Iris ter Schiphorst (1956)
Moj dragi latino ljubimec II (My Sweet Latin Lover II) [2002]
Aleš Kacjan (flavta)
Primož Sukič (električna kitara)
Mauricio Valdés San Emeterio (elektronika)

38

39

Stefan Prins
Klavirski junak 1 (Piano Hero 1)
Prins je del generacije evropskih skladateljev, ki izhajajo iz modernistične
dediščine uporabe razširjenih zvočnih
sredstev, šuma, okoljskega, konkretnega
zvoka, iz kritičnega odnosa do materiala,
a snujejo v tesnem dialogu z občutenjem sodobne digitalne dobe. Ustvarjajo z vsem dostopno tehnologijo, ki je
najprej priročen način za povezovanje
tradicionalnih glasbil z elektroniko, še veliko bolj pa gre za glasbeno tematiziranje
življenja z zasloni, vmesniki, z zvočniki,
ki vedno in povsod prožijo zvočno poplavo. Serija Klavirski junak s stališča te
izkušnje dekonstruira koncertni klavir,
njegov zven in zgradbo, klaviaturo z izpopolnjenim mehanizmom, kladivci in
dušilci, povezano s kovinskimi strunami,
vpetimi v trden litoželezni okvir, položen
v sijoče leseno ohišje. To tehnologijo
prenosa finih mišičnih gibov v zvočne nianse v Prinsovem ciklu zamenja sistem
elektronske klaviature, prek katere izvajalec, navidezni pianist, prisoten s svojim
telesom, prek digitalnega MIDI protokola
in računalnika sproža vnaprej odigrane
in avdiovizualno posnete vzorce klavirske igre, medtem ko sta odsotni pianist
in njegova klavirska igra anonimizirana,
raztelešena v digitalnih frekvencah in
podobah na zaslonu. Skladateljska reinterpretacija znane videoigre, v kateri z
ekrana sledimo navodilom za pritiskanje
na tipke kitari podobnega vmesnika,
je vsaj toliko dekonstrukcija klavirja in
pianizma, kot nam nastavlja ogledalo
poslušanja, gledanja in bivanja v sodobnem svetu kamer in zaslonov, bivanja z
vsakodnevnim snemanjem in digitalnim
podoživljanjem.

Ann Cleare
Niti urar nisem
(I Am Not a Clock-Maker Either)
Naslov Niti urar nisem prihaja iz pisanja Mortona Feldmana. Citat v tem delu
označuje mojo raziskavo zvočnih, časovnih in prostorskih struktur in njihovih prioritet, ki se nenehno prestavljajo z rekonstruiranjem v drugačne zvočne morfologije. Skladba sproži fizično silo, ki razčleni
glasbilo v ostre kose, v material, ki ga
obnovi in ga sestavi povsem na novo, kot
bi zbrali koščke razbitega jajca in jih zlepili nazaj tako, da bi komajda prepoznali
prvotno ovalno obliko. Pri tej vsiljeni razčlembi prihaja tudi do motenj. Ko določen
zvočni delec prevzame pobudo, ga pri
tem nekaj prekine in poraja se nova oblika ali organizacija: vsak element v tem
razpadu reda se na novo kontekstualizira
v naslednjem razpadu. Ta dekonstrukcijska sila ustvarja gibanje, ki lomi, trga, prevrača, zvija in se zvrača samo vase. Tako
so okruški glasbila zmleti, vrtinčijo se kot
oblaki, krožijo, implodirajo ali se obračajo
navzven. Tudi prostor tega umeščanja
in usmerjanja objektov se neprenehoma
premerja: medtem ko se razvija določeno
prostorsko gibanje, drugo poseže vanj,
ga premeša in tako se pojavlja drugačna
vrsta prostorske usmerjenosti. Te menjave perspektiv omogočajo približevanje in
oddaljevanje določenih drobcev na novo
sintetiziranega glasbila.
Ann Cleare
Brigitta Muntendorf Javna zasebnost #2.
Zakrinkani klavir (Public Privacy #2
Piano Cover)
Domače muziciranje se je v digitalni
dobi z vzponom video platforme
youtube obrnilo navzven, intimno delo
na glasbilu v domači sobi je postalo
del poplave video vsebin virtuoznih
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mladih glasbenikov, ki se izpostavljajo,
iščejo občinstvo in gradijo virtualno
skupnost. Brigitta Muntendorf v svoji
seriji Javna zasebnost izpostavlja
posebno zvrst glasbe na spletu,
priredbo, cover znanih komadov. Dejanje
posnemanja, ki je v popularnih glasbah
star način učenja repertoarja ter prek
poskusov ponavljanja in odmikov od
vzora pot do lastnega ustvarjanja v
določeni glasbeni zvrsti, je v digitalni
dobi postalo način dokazovanja,
popolno preslikavanje glasbenega
vzora pa končni cilj. Skladateljica
je izvajalca na manjši klaviaturi,
povezani z vzorčevalnikom, postavila
ob kolaž videoposnetkov dvajsetih
kitaristov, youtuberjev, njihovih priredb
različnih skladb, in vnaprej pripravljen
posnetek izvajalca. Sama klaviatura ne
dodaja lastnega zvočnega materiala,
marveč sproža vzorce kitarskih
zvokov, preoblikovane fragmente iz
igre youtuberjev na električno kitaro.
Prekrivanja in posnemanja se tako
dogajajo na zvočni ravni, ki spaja igranje
na klaviaturo s kitarskim zvokom, kot
tudi na vizualni ravni, saj glasbenik za
klaviaturo in kitaristi na videu z natančno
sinhronizacijo postajajo virtualni cover
bend.
Milan Stibilj
Mavrica (Rainbow)
Milan Stibilj je v drugi polovici šestdesetih let večkrat obiskal Studio za elektronsko glasbo Univerze (STEM) v Utrechtu in s tehnikom Jaapom M. Vinkom
ustvaril delo Mavrica. Delo sestavljata
dva tipa gradiva: šest posnetkov padca
kapljice v vodo in enajst posnetkov padca manjšega kovinskega predmeta v
vodo ter šum, ustvarjen z risanjem z magnetnim svinčnikom na magnetofonski
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trak. Gradivo je skladatelj razširil s transpozicijami posnetkov kapljic, s čemer
je dobil 459 različnih posnetkov kapljic,
in z različnimi modulacijami ter filtriranji
šuma, kar mu je dalo 19 različnih posnetkov »vrisanega« šuma. Gradivo je
uredil v »tonske« vrste, časovno razporeditev pa je določil z natančno grafično
shemo razmerij. Oblika skladbe je pregledna – poteka v simetrični shemi ABA’,
pri čemer je odsek A sestavljen izključno
iz obravnav posnetka kapljic,
B nastopi skoraj natančno na sredini trajanja skladbe, zaznamuje pa ga nastop
šuma, vrisanega na magnetofonski trak,
ta šum pa se postopno umakne novim
preobrazbam posnetkov kapljic, kar razumemo kot variacijo prvega odseka.
S svojo pregovorno natančnostjo v
pripravi materiala skladb je skladatelj
poskrbel tudi za prostorskost izvedbe.
Stibilj je gojil močan zadržek do koncertnega predstavljanja elektroakustične
glasbe, rešitev za problem »hladne«,
»brezdušne« predstavitve teh del pa je
videl v učinku gibanja zvoka v prostoru.
Prostor izvedbe si je zamislil kot 49 polj,
usmerjenost materiala v posamezno polje pa je določil z razmerjem jakosti štirih
zvočnikov.
Mavrica Milana Stibilja je nastala
po razmeroma kratkem spoznavanju
načina dela v studiu, a kljub temu je
skladatelj natančno izpeljal postopek
načrtovanja elektroakustične skladbe in
v njeni strukturi ter izvedbi podal refleksijo na tradicijo zvrsti. V času snovanja
skladbe se je ideološka razdalja med
pariško konkretno glasbo in kölnsko
elektronsko glasbo močno zrahljala – v
resnici je dualizem obstajal le kratek čas
v desetletju poprej–in sledi tega ločevanja so vztrajale v diskurzu in manj v
sami skladateljski praksi. Stibilj je svoje
edino elektroakustično delo postavil v

kompleksno srečanje teh dveh tradicij.
Osnovno gradivo je konkretno, toda kapljice so vseskozi jasno prepoznavne kot
takšne, kar oslabi pogoje za reducirano
poslušanje, značilno za Schaefferjev
pariški krog. Skladatelj poskrbi za strogo
strukturiranje v parametrih, ki pa ni serialnega značaja, kar bi bil znak ideološke
bližine kölnski šoli. Hkrati bi lahko umetno generiran šum pripisali generatorjem
šuma, značilnemu orodju elektronske
glasbe petdesetih let, a ga sam način
produkcije tega zvoka in dramatična gesta, ki jo prinese v delo, spet oddaljuje od
nemškega pristopa. Sinteza dveh smeri
je tudi simbolna, saj je Mavrica nastala
v delu Evrope med Francijo in Nemčijo,
pa tudi meteorološki pojav v naslovu je
mogoč le s srečanjem dveh kontrastnih
vremenskih pogojev, dežja in sonca.
Predvsem pa je Mavrica delo, nastavljeno z jasno željo, da pozornemu poslušalcu ponuja neštete zaznavne detajle, in
je eno najpomembnejših del slovenske
elektroakustične glasbe.

se skladateljica giblje po vrsti različnih
perspektiv, izvaja tenkočuten poklon
ljubezni, jo odčara in razgrne njene pasti,
nerazsodnost, norost, z delčki zgodbe
o latino ljubimcu ironično pogleda na
tradicijo ljubezenskih pesmi, a se ji v
trenutkih iskreno približa s citati pesmi
Bolna roža Williama Blakea, Ko sem te
ljubil Thomasa Moora in Odloženi čas
Ingeborg Bachmann.
Skladateljica je temeljito premislila
posebnosti skladanja za električno kitaro. Ohranila je ritmično vlogo glasbila
in izkoristila njemu lastno virtuoznost,
prepoznala je tudi kameleonsko naravo
električne kitare, ki z vsako kombinacijo
modela glasbila, posebnosti opreme,
efektov in ojačevalca prinese poseben
zvok in druge lastnosti igre. Zato je kljub
razmeroma natančni notaciji naloge kitarista oblikovanje izraza in zvoka prepustila ustvarjalnemu navdihu glasbenikov.

Iris ter Schiphorst Moj dragi
latino ljubimec II
(My Sweet Latin Lover II)
Druga različica skladbe Moj dragi
latino ljubimec je nastala na prošnjo flavtistke pri krstni izvedbi Sarah Hornsby, ki
je želela delo še izvajati, velika omejitev
pa je bila nenavadna instrumentacija
ozvočene flavte, klaviature, štirih bobnov
in petih električnih kitar. Hkrati pa se zdi,
da preoblikovanje skladbe za intimnejšo
kombinacijo kitare in flavte, ki večkrat
prevzame tudi pevsko vlogo in posredovanje besedila, poudarja skrite žanrske
plasti te glasbe, osvetljuje pesemske nastavke, sledi tradicije potujočih pevcev,
minezengerjev, kantavtorjev, popevkarjev
in njihovih ljubezenskih pesmi, pri čemer
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Mark Andre (1964)
Francosko-nemški skladatelj je po diplomi iz kompozicije na pariškem Konservatoriju in po študiju muzikologije (doktorat
na temo glasbe ars subtilior) prišel do
partiture klavirskega koncerta Ausklang
Helmuta Lachenmanna in to srečanje danes opisuje kot razodetje. Kmalu potem
je Mark Andre odšel na izpopolnjevanje
v Stuttgart in tam postal Lachenmannov
učenec. Sledilo je še eno pomembno
sodelovanje, ko je v Eksperimentalnem
studiu Jugozahodnega nemškega radia začel delo z Andréjem Richardom.
Ustvarja v vseh instrumentalnih zvrsteh,
a posebej izviren je skladateljev pristop
k živi elektroniki, ki jo glasbilom dodaja
s previdnostjo, a z zvočnimi mojstri frei-burškega studia stremi k inovativnosti.
Skupaj so razvili več prostorskih učinkov,
na primer vrsto konvolucije, učinka, pri
katerem zvočnemu signalu v živo dodajo
prostorskost drugega okolja. Mark Andre
je svojevrsten avtor orkestrske glasbe –
med novejšimi deli izstopa über za klarinet, orkester in elektroniko (2015), ki so
ga na Glasbenih dnevih v Donaueschingenu tistega leta izbrali za najboljše delo
festivala. V Andrejevem opusu izstopajo
tudi naslovi, v katerih uporablja kratke besede, pogosto le predlog ali posamezen
zlog, besedo, ki deluje kriptično, a vendar
vabi v razlaganje gest in struktur dela.

Utku Asuroglu (1986)
Turški skladatelj se je izobraževal na Rotterdamskem konservatoriju, graški Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti
v Gradcu, Visoki šoli za glasbo v Freiburgu in opravlja doktorski študij na Univerzi Stanford. Med njegovimi mentorji so
Brian Ferneyhough, Clemens Gadenstätter in Gérard Pesson. Za svoja virtuozna
dela, v katerih uravnava velike kontraste
glasbenega materiala, je leta 2014 prejel
Kompozicijsko nagrado mesta Gradec, v
naslednjih letih pa Nagrado festivala Gaudeamus, Nagrado za izjemnega umetnika Avstrijskega ministrstva za kulturo in
letos Skladateljsko nagrado Salvatoreja
Martirana.
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Joanna Bailie (1973)
Britanska skladateljica je po študiju pri
Rogerju Redgateu in zgodnjemu zanimanju za smer nove kompleksnosti svojo
glasbeno identiteto oblikovala ob dodatnem študiju, spoznavanju elektroakustične glasbe v Haagu in podiplomskem
študiju na newyorški Univerzi Columbia.
Dalj časa je delovala v Belgiji, s skladateljem Matthewom Shlomowitzem je ustanovila ansambel Plus Minus, danes pa
živi in deluje v Berlinu. Leta 2010 je programsko oblikovala festival SPOR v danskem Aarhusu, leta 2015 pa je bila vodja
festivala Cut and Splice BBCjevega Tretjega radijskega programa Radio 3. Njena
glasba po skladateljičinem spoznanju, da
mora izstopiti iz ozkega modela glasbe, in
po odkritju pomena zvočnega snemanja,
nadaljuje ameriško eksperimentalno tradicijo Feldmana, Cagea in Lucierja, konceptualne ideje slednjega in med drugim
tudi Petra Ablingerja pa razširja v svojih
prepletih vsakdanjega šuma in glasbil.
Skladateljica svojo osnovno obrt razširja
v medmedijskih povezavah terenskih posnetkov, izpisanih partitur, videa in podob
vsakdanjega sveta.
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Aleksandra Bajde (1987)
Aleksandra Bajde je slovenska skladateljica in pevka, delujoča na Dunaju. Kot
skladateljica spaja svoje glasovne raziskave, izkušnje iz različnih glasbenih
smeri in performativne ideje. Jazz petje, glasbeno kompozicijo, mednarodne
odnose in evropske študije je študirala
na Nizozemskem, v Franciji, Nemčiji in
Avstriji. Trenutno nadaljuje z doktorskim
študijem politologije na Univerzi na Dunaju. Njena raziskovalna področja vključujejo kulturno diplomacijo in kulturno
politiko EU. V svojem delu si prizadeva
povezovati in uporabljati znanja in izkušnje iz svojega glasbenega kot tudi političnega ter sociološkega področja. Njena
glasba je bila izvedena v številnih evropskih državah ter na pomembnih prizoriščih in festivalih, kot so Porgy & Bess na
Dunaju in Brucknerhaus Linz v Avstriji,
November Music ter Operadagen Rotterdam na Nizozemskem in v Operi v Kölnu
v Nemčiji. Za svoj projekt Avtoportreti v
namišljenih pokrajinah je leta 2020 prejela prestižno avstrijsko nagrado Theodor
Körner Förderpreis za področje glasbene
kompozicije.

Univerzi v Kaliforniji, danes pa akademsko pot nadaljuje na Univerzi za glasbo
in upodabljajoče umetnosti v Gradcu.

Franck Bedrossian (1971)
Če navedemo Bedrossianove skladateljske mentorje, s tem izpostavimo dvojno
referenčno območje: njegov vir navdiha
in preloma. Na Pariškem konservatoriju je študiral v razredih Gérarda Griseya in Marca Stroppe, obiskoval tečaj
kompozicije in računalniške glasbe na
IRCAM-u in se izpopolnjeval pri Philippu
Lerouxu, Brianu Ferneyhoughu, Tristanu Murailu in Helmutu Lachenmannu.
Leta 2004 se je udeležil Mednarodne
akademije Ansambla Modern, med letoma 2006 in 2008 pa je bil rezident v Villi
Medici v Rimu in v tem obdobju na novo
izostril svoj pogled na sodobno glasbo.
Kot učenec francoske spektralne šole
se vendarle ni zadovoljil z njenimi dosežki, saj je videl nujo v tem, da nova generacija kompleksne zvenske strukture
spelje v radikalnejšo smer. Hkrati pa to
ne pomeni enostavnega križanja z novo
kompleksnostjo ali vpeljavo instrumentalnih šumov – Bedrossian razlaga, da
sta ritmična impulzivnost in kompleksna pisava v hitrih tempih bliže free
jazzu in da je nanj bolj kot Ferneyhough vplival Anthony Braxton. Jazzovska
in popularna glasba vstopata v njegova
dela tudi kot ironični slogovni namigi
in v tem sproščenem združevanju različnega gradiva v gosto glasbo lahko
vidimo nauk Bedrossianove nasičene
glasbe – skladatelj mora do preteklosti
razviti kreativen odnos, ne pa servilnega. Franck Bedrossian je med letoma
2008 in 2019 predaval kompozicijo na

Mary Bellamy (1971)
Je skladateljica predvsem komorne glasbe s posebno nagnjenostjo h krhkim,
skrbno izdelanim zvenom in teksturam,
v katerih razširjene izvajalske tehnike in
tih šum glasbil spreminja v skrivnostne,
eterične zvočne poteze. Posega tudi po
grafični notaciji in premišlja, kako v instrumentalnem zvoku ustvarjati vtis prostora. Mary Bellamy je kompozicijo študirala s Simonom Bainbridgem na šoli za
glasbo in gledališče Guildhall in Georgem
Nicholsonom na Univerzi v Sheffieldu,
kjer je leta 2003 doktorirala. Predava
kompozicijo na Univerzi v Huddersfieldu,
pomembnem britanskem središču nove
glasbe. Njeno glasbo naročajo in izvajajo
zasedbe, kot so London Sinfonietta, Birmingham Contemporary Music Group,
ansambel SEM, ansambel Exposé in Suono Mobile, pianist Stephen Gutman, flavtist Richard Craig, violončelistka Séverine
Ballon in flavtistka Genevieve Lacey.
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Ann Cleare (1983)
Irska skladateljica tradicionalne zvrsti
širi z elektroniko, zvočnimi okolji in hibridnimi instrumenti. S svojim delom
raziskuje skrajnosti v zvenu, teksturi in
obliki, komunikacijo in zaznavo zvočnih
dogodkov, poslušalca želi spodbuditi k
razmišljanju o kompleksnosti življenja
in o drugačnem poslušanju sveta. Med
skladateljičinimi zadnjimi odmevnimi deli
je eyam i–v, serija petih del za kontrabasovsko flavto, kontrabasovski klarinet in
orkester (2015–17), ki v trajanju dveh ur
podajajo različne časovne in prostorske
odnose do poslušalca.
Ann Cleare je študirala na Univerzi v Corku, v Parizu na IRCAM-u, doktorirala pa je
na Univerzi Harvard. Leta 2019 je za svoj
prispevek h glasbi prejela častni doktorat
Irske nacionalne univerze in bila nagrajena s skladateljsko nagrado Ernst von
Siemens.

Chaya Czernowin (1957)
V Izraelu rojena skladateljica je hči poljskih priseljencev, ki sta preživela holokavst. Vprašanja in stiske predajanja
izkušnje holokavsta mlajši generaciji je
načela v svoji prvi operi Pnima (2000),
v kateri se je naslonila na roman Glej
geslo: Ljubezen Davida Grossmanna, v
posebej odmevni tretji operi Neskončni
zdaj (Infinite Now, 2016) pa se je vrnila k
prvi svetovni vojni z zgodbo Remarquejevega romana Na zahodu nič novega.
Med večja dela zadnjih let lahko štejemo
tudi trilogijo orkestrskih del Crescendo.
Študirala je v Izraelu in Nemčiji ter izročilo evropskega modernizma, Xenakisa,
Lachenmanna in svojega mentorja Briana Ferneyhougha vpeljala v svojevrsten
odnos do glasbe, ki se ne zanaša toliko
na konstrukcijo kot na celovitost zaznave
zvoka. Čeprav uspe z deli jasno vzpostavljati odnos do sveta, skladanja ne dojema kot izražanje in glasbe ne kot jezik,
ampak svoje ustvarjanje vidi bolj kot področje oblikovanja predjezikovnih gest in
občutij. Od leta 2009 predava kompozicijo na Harvardu, med njenimi nekdanjimi
študenti pa najdemo vrsto uveljavljenih
skladateljev, tudi Ashley Fure in Stefana
Prinsa, dva skladatelja iz sporedov Foruma nove glasbe.

Nina Dragičević (1984)
Začela je kot violinistka, zaradi bolezni je
opustila študij instrumenta, pozneje je ob
didžejanju začela ustvarjati elektroakustične skladbe in zvočne instalacije. Piše
teoretska dela (Slavne neznane: zvočne
umetnice v konstrukciji družbe, 2016 in
Med njima je glasba: glasba v konstrukciji
lezbične scene, 2017), poezijo ter je dejavna v civilnodružbenih gibanjih, predvsem
na lezbični sceni. Je doktorica znanosti s
področja sociologije. Svoji zadnji dve pesniški zbirki Ljubav reče greva (2019) in
To telo, pokončno (2021) podaljšuje tudi
v glasbene situacije. Za avtoričino glasbo
je značilna uporaba najdenih vzorcev in
lastnih terenskih posnetkov. Te snema z
mobilnim telefonom, saj je bilo to sprva
edino dostopno, nato pa najbolj priročno
orodje za snemanje zvokov družbenih
situacij. Pogosto tematizira nasilje, posebej nasilje nad ženskami. V tristavčnem
delu Parallellax (2015) šum postopno
pretvarja v veristično situacijo, v daljši posnetek pretepanja ženske, posnet na ulici, in v posnetke iz klavnice. Iz naključno
posnetega pogovora in njegovih globljih
družbenih pomenov pa je nastalo delo
Gospa, tega v realnosti ni s podnaslovom
Opereta za gospe, violino in elektroniko
(2018/2019).
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Tomaž Grom (1972)
Tomaž Grom je kontrabasist, improvizator, skladatelj, producent, pedagog,
ustvarjalec, dejaven na presečišču glasbe, zvoka, filma, uprizoritvenih ter večmedijskih umetnosti. Izhaja iz svobodne
improvizacije, kjer je po tolkalcu Zlatku
Kaučiču ključna osebnost v slovenskem
prostoru. Po udeležbah na delavnici tolkalca Eddija Prevosta v Londonu je leta
2006 zasnoval tedensko delavnico improvizirane glasbe Raziskava – Refleksija, ki je skupaj z drugimi dejavnostmi Zavoda Sploh, ki ga Grom umetniško vodi,
pripomogla k kakovostni rasti te glasbene prakse na slovenski sceni. Posneto
glasbo izdaja z določeno zadržanostjo
in redkeje kot večina improvizatorjev.
Svojo dolgoletno raziskavo kontrabasa
je razgrnil na solistični plošči Sam, za …
(2014), v zadnjih letih pa je zabeleženih
več njegovih sodelovanj: plošča Omejeno
gibanje (2019), koncertni posnetek Groma in trobentača Axla Dörnerja, plošči
s tolkalcem Zlatkom Kaučičem Uho je
senca očesa (2019) in Raztrgana folklora
spomina (2021), kot skladatelj in izvajalec pa je del mednarodnega ansambla
Šalter, ki združuje inovativne osebnosti
glasbene scene Slovenije, Hrvaške, Srbije in Švice (plošča Štiri dela, 2020) ter
domačega freejazzovskega septeta Oholo! Glasbo vidi kot medij komunikacije,
ne kot estetski užitek, in iz tega stališča
razmišlja o naravi improviziranja, načinih komponiranja, povezavah z drugimi
umestnostmi, družbenih dilemah in nači51

nih delovanja v skupnosti. Poleg tega da
ustvarja avtorsko glasbo za gledališke,
plesne in lutkovne predstave ter filme,
od leta 2006 pripravlja tudi performanse,
eksperimentalne skladbe in instalacije,
v katerih je v ospredju družbenost glasbenega procesa. V delu Prisluh (2010) je
vključil članice dnevnih centrov aktivnosti
za starejše, v delo Duša, šum, ventil in žica
(2014) pa je uličnim glasbenikom na poti
po balkanskih mestih ponudil, da zaigrajo ob poslušanju njegove glasbe, iz video
posnetkov igranja in družabne interakcije
pa sta nastala dokumentarni film ter koncertni performans. Njegov dokumentarni
film Komaj čakam, da prideš (2021), ki na
poseben način prepleta, sooča in dekonstruira osebne spomine, podobe in zvok,
je na Festivalu kratkega filma FEKK dobil
nagrado Ostrenje pogleda.

Mauro Lanza (1975)
Beneški skladatelj je v domačem kraju
študiral kompozicijo in klavir na Konservatoriju Benedetta Marcella v Benetkah
ter muzikologijo na Univerzi Ca’ Foscari,
nato pa se je izpopolnjeval na pariškem
IRCAM-u. Njegova glasba povezuje subtilne spektralne zvočnosti s kontrastnim
materialom, ironijo (Barocco za sopran
in otroška glasbila, 1998), citati (Experiments in the Revival of Organisms za
orkester, 2019), šumom predmetov, gledaliških zvočnih učinkov (Le nubi non
scoppiano per il peso za sopran, ansambel in elektroniko, 2011) in vsakdanjih naprav (Regnum Animale za godalni trio in
elektromehanske naprave, 2013). V svoje
skladbe, ustvarjene s pozornim formalnim premislekom, vnaša zanimanja za
znanost, njene nove dosežke in zgodovino, vključno z raziskovalnimi stranpotmi, kot so alkimija ali gradnja govornih
avtomatov v 18. stoletju (The Kempelen
Machine za »preparirano« sopranistko
in osem glasbil, 2015). Zanima ga tudi
opera in njeni razširjeni koncepti. Zložil
je glasbo za video opero Descrizione del
Diluvio (2008) in leta 2009 na povabilo
pariškega Louvra obsežno elektroakustično delo, namenjeno spremljavi nemega filma Benjamina Christensena Häxan
(1922).

Tilen Lebar (1993)
Saksofonist, skladatelj in improvizator je
eden iz vrste mladih glasbenikov, ki segajo onkraj svoje prvotne vloge interpreta,
instrumentalista. Lebar je med študijem
saksofona na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ustvaril opazen skladateljski opus in sodeloval pri izpeljavi večerov kompoNISITI z deli študentov Akademije, ki ne študirajo kompozicije. Po neformalnem kompozicijskem mentorstvu
Uroša Rojka na ljubljanski Akademiji je
opravil magistrski študij kompozicije na
Kraljevem konservatoriju v Den Haagu na
Nizozemskem v razredih Petra Adriaansza, Cornelisa de Bondta in Guusa Janssena. V njegovi glasbi lahko opazujemo
posebno pozornost do individualnih instrumentalnih tehnik in njihove barvne
skladnosti, temeljito poznavanje tradicije
zahodne umetne glasbe in hkrati eksperimentalnih tokov. Pozornost do celovite
glasbene izkušnje je pokazal s celovečernim projektom Plastenje časa in delom
Līmen, spojem prostorsko specifične instalacije in cikla skladb za flavto, klarinet
in elektroniko. Med drugimi sodeluje z
ansambli Asamisimasa, Contrechamps,
Slagwerk Den Haag in institucijami, kot
sta Eksperimentalni studio Jugozahodnega nemškega radia ter Nizozemska
nacionalna opera in balet.
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Misato Močizuki (1969)
Misato Močizuki je študirala v Tokiu in
Parizu pri Paulu Méfanu in Emanuelu
Nunesu na konservatoriju ter Tristanu
Murailu na IRCAM-u. Pripada generaciji
skladateljev, ki nadaljujejo pot Takemicuja, Ičijanagija in Hosokave ter spajajo
evropsko in japonsko glasbeno prakso v
edinstvene avtorske opuse. Misato Močizuki je zložila nekaj del za kombinacijo
zahodnih in vzhodnih glasbil, na primer
Tih krog (Silent Circle, 2006) za flavto,
koto in sekstet, vendar pa največkrat sodeluje z ansambli za sodobno glasbo, kot
so Klangforum Wien, Nieuw Ensemble,
Musikfabrik, godalna kvarteta Arditti in
Diotima ter festivali, kot so Beneški bienale, Glasbeni dnevi v Donaueschingenu,
Wittenski dnevi za novo komorno glasbo,
Salzburški festival ali Festival Lincolnovega centra. Močizuki se v svojih delih
v natančno koncipiranih analogijah nanaša na številna področja, kot so genetika (Homeobox, 2001), nevrologija (Brains, 2016–17), astronomija (Météorites,
2002), fizika (tolkalski koncert Quark II,
2014–15) ali fotografija (La chambre claire, 1998).
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Brigitta Muntendorf (1982)
Brigitta Muntendorf ustvarja glasbo, ki se
odvija v medmedijskih povezavah in se
ne pojavlja kot čista zvočna umetnost,
ampak kot estetsko polje delovanja v
družbi. V svojih delih ustvarja povezave s
sodobnim medijskim okoljem, s prostori in medprostori spletnih kanalov, platform, digitalne obdelave zvoka, koncertnega odra in posnetkov, zvok nenehno
postavlja ob podobe in videe, ob telesne
in virtualne odnose. Poleg šestdelne serije Javna zasebnost (Public Privacy) je
družabne medije vtkala tudi v opero iSCREEN, YouSCREAM! (2017), v delu PLAY
ME back and forth (2015) pa je tematizirala vpliv digitalne kulture na samopodobo.
Brigitta Muntendorf je študij kompozicije zaključila pri Younghi Paagh-Paan na
Univerzi za umetnost v Bremenu in pri
Krzysztofu Meyerju, Rebecci Saunders
in Johannesu Schöllhornu na Kölnski
univerzi za glasbo in gledališče. V času
študija je ustvarila ansambel Garage in
z njim zgradila neodvisno platformo, na
kateri lahko umetniki različnih smeri kolektivno razvijajo nova dela in koncertne
formate. Od leta 2013 poučuje kompozicijo na Univerzi v Siegnu, od leta 2017
pa je profesorica kompozicije na Kölnski
univerzi za glasbo in ples.

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje (1973)
Maja Ratkje je ena vidnejših predstavnic prakse podaljševanja vokalnih gest
v skladanje, improviziranje in elektroakustično ustvarjanje. Temu lahko od šestdesetih let dalje sledimo od dela Cathy
Berberian, Joan La Barbara ali Meredith Monk, Ratkje pa izročilo nadaljuje v
21. stoletju. Razširjene vokalne tehnike,
skrajne načine oblikovanja tona in šuma,
pestrost registrov, zvočnost telesa samega – bogastvo človeškega glasu in lastno
senzibilnost je glasbenica raziskovala v
improvizacijah s tolkalcem Paalom Nilssen-Lovem in v ansamblu SPUNK, solistično se je predstavila s ploščo Voice
leta 2002, dve leti pozneje je po naročilu
Francoskega radia ustvarila Koncert za
glas. Leta 2000 je diplomirala na Norveški glasbeni akademiji, izpopolnjevala se
je na IRCAM-u v Parizu in pri skladateljih,
kot so Louis Andriessen, Sofija Gubajdulina, Klaus Huber ali Kaija Saariaho. Med
zgodnjimi uspehi je še ansambelsko delo
Waves IIb, za katero je skladateljica prejela nagrado Edvarda Griega Edvardprisen
in prvo mesto med mladimi skladatelji na
skladateljskem Rostrumu.

Rolf Riehm (1937)
V Frankfurtu je študiral kompozicijo pri
Wolfgangu Fortnerju in po študiju sodeloval pri ustanovitvi Frankfurtskega glasbenega združenja, na Visoki šoli za glasbo v Frankfurtu pa je med letoma 1974
in 2000 predaval kompozicijo. Kot predavatelj je gostoval na Švedskem, v Srednji
in Južni Ameriki ter na Japonskem. Leta
1968 je bil štipendist rimske Ville Massimo, leta 1992 je prejel Nagrado za umetnost dežele Posarje, leta 2002 Nagrado
Paula Hindemitha mesta Hanau, od leta
2010 pa je član Berlinske akademije
umetnosti. Ob koncu sedemdesetih let
je deloval v Takoimenovanem radikalno
levičarskem pihalnem orkestru (Sogenanntes Linksradikales Blasorchester),
ki je sledil nemški tradiciji politične glasbe Hansa Eislerja in novejšemu britanskemu zgledu Scratch Orchestra, z glasbenimi nastopi je sodeloval v političnih
gibanjih, protestne pesmi pa združeval s
sodobno rock glasbo in priredbami del
klasičnega repertoarja. Riehmov opus je
tudi sicer pogosto politično motiviran, a
tudi gosto prepreden z drugimi referencami, filozofskimi razmišljanji, zgodovino, mitologijo in osebnimi premišljanji
skladateljevega sveta. Riehm je med
skladatelji, ki sledijo modernistični dediščini nemške glasbe, v tej referencialnosti poseben, saj spleta večplastne metaforične povezave med zunajglasbenimi
in kompozicijskimi vidiki.
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Uroš Rojko (1954)
Po prekinjeni karieri klarinetista je kompozicijo študiral pri Urošu Kreku na
Akademiji za glasbo v Ljubljani, sledilo
je izpopolnjevanje pri Klausu Huberju v
Freiburgu in Györgyu Ligetiju v Hamburgu. 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 skladbo 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 je prejel nagrado Prešernovega sklada (1988) in Župančičevo
nagrado (2012). Od leta 2015 je izredni,
od 2021 pa redni član SAZU. Sklada v
vseh zvrsteh, blizu mu je živa elektronika
in redno izvaja projekte z Eksperimentalnim studiem SWR, v komornem opusu
najdemo pomembna dela zlasti za kitaro in akordeon, z raziskovanjem svojega
prvega glasbila pa je (iz)našel polklarinet, nenavadno netemperirano različico,
ki nastane tako, da odstranimo zgornjo
polovico glasbila in ustnik pritrdimo na
spodnjo. Eno od svojih posnetih improvizacij na polklarinet je uporabil kot osnovo
skladbe, ki se je v letih skozi vrsto na pol
improviziranih izvedb izkristalizirala kot
notiran Monolog padlega angela. Zlasti
v simfoničnih delih predaja svoj pogled
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na sodobni svet – v Dihu ranjenega časa
(1987/88) je ozvočil občutenje časa, ki
je drsel k vojnam v Iraku in na Balkanu,
skladba La Gomera (2012) pa izhaja iz
zaskrbljenosti nad okoljskimi izzivi. Vse
več nastopa tudi kot klarinetist, v zadnjih
letih zlasti v duu z akordeonistom Luko
Juhartom. Med novejšimi projekti izstopajo skupno delo z Iris ter Schiphorst, iz
katerega so izšla dela S. O. S. ODYSSEUS za veliki orkester, 2 igralca in otroške
zbore (2013), Gravitational waves za
164-članski orkester (izvedeno v Birminghamu in Londonu na BBC Proms) ter
še naročilo festivala ECLAT 2018 v Stuttgartu, skladba Jeder za kontrabasovski
klarinet, veliki orkester, video in zvočne
vzorce. Trenutno živi in deluje med Berlinom, Dunajem in Ljubljano. Rojko je redni
profesor za kompozicijo in glasbeno teorijo na ljubljanski Akademiji za glasbo.

Helmut Oehring (1961)
Oehring je odraščal v Vzhodnem Berlinu
in močno so ga zaznamovala prva leta z
gluhonemima staršema. V posebnostih,
zamolklem in zelo nizkem tonu glasov
gluhonemih sam vidi svojo nagnjenost k
raziskovanju nižjih registrov glasbil, hkrati pa je prepričan, da ga je sporazumevanje v znakovnem jeziku v najmlajših letih
življenja z neokrnjenim sluhom opremilo
s posebno povezavo giba, geste in zvoka. V najstniških letih je začel igrati kitaro, sredi osemdesetih let pa je odšel na
koncert z deli sodobnih skladateljev, kar
je povsem spremenilo njegovo življenje.
Kot samouk je začel zapisovati kitarske
improvizacije in skladati dela, s katerimi
je po nekaj letih ustvarjanja za predal
po padcu berlinskega zidu hitro opozoril nase, leta 1990 pa je za ansambelsko
delo Coma prejel ugledno nagrado Hannsa Eislerja in naslednji dve leti opravil
magistrski študij pri Georgu Katzerju na
Umetniški akademiji v Berlinu. V obsežnem opusu izstopajo glasbenogledališki in širše večmedijski projekti, v katerih
glasbo združuje z literaturo, vizualnimi
umetnostmi, filmom, plesom, performansom, znakovnim jezikom in elementi
radijske igre.

Stefan Prins (1979)
Prinsovo ustvarjalnost zaznamuje tehnologija, ki nastopa kot orodje in predmet umetniške kritike. V seriji del Tuje
telo (Fremdkörper) je raziskoval razmerje
med tehnologijo in telesnostjo, v skladbi
Generation Kill pa se je odzval na monitorizacijo sodobnih družb, v katerih je
življenje posameznika tesno zvezano z
digitalnimi omrežji.
Stefan Prins je sprva študiral strojništvo,
nato pa klavir in kompozicijo z Lucom
Van Hovejem na Kraljevem konservatoriju v Antwerpnu. Nadalje se je izpopolnjeval v programih Tehnologija in glasba na
Kraljevem konservatoriju v Bruslju, Sonologija na Kraljevem konservatoriju v Haagu in filozofija na Univerzi v Antwerpnu. Iz
kompozicije je doktoriral na Univerzi Harvard pod mentorsvom Chaye Czernowin.
S Pietrom Matthynssensom umetniško
vodi Ansambel Nadar, s Thomasom Olbrechtsom in Joachimom Devilléjem pa
deluje v kolektivu reFLEXible‚ ki se osredotoča na improvizirano glasbo, pogosto
v povezavi s plesom, performansom, videom in instalacijskimi formami. S kitaristom Yaronom Deutschem sestavlja
bend Ministry of Bad Decisions.
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Iris ter Schiphorst (1956)
Nemška skladateljica nizozemskih korenin Iris ter Schiphorst je vrsto let delovala
kot klasična pianistka, nato je študirala
gledališke študije, kulturologijo in filozofijo, ob tem pa delovala kot basistka,
tolkalistka, klaviaturistka v različnih alternativnih rockovskih, punk in new wave
zasedbah ter se spoznala z osnovnimi
tehnološkimi pristopi h glasbi. Formalnega študija kompozicije ni obiskovala, a je
pomembno tovrstno znanje nabirala na
seminarjih pri Dieterju Schneblu, Luigiju
Nonu in Helgi de la Motte. Sodelovala
je pri oblikovanju kolektiva zeit-Musik, v
katerem so skladatelji in muzikologi med
drugim raziskovali razmerja med zapisom in zvokom. Ta in druga vprašanja iz
tega zgodnjega obdobja močno zaznamujejo njeno poznejše skladateljsko razmišljanje – kako samostojno zasnovati
elektroakustično podaljšanje instrumentalne igre, čemu služijo omejitve glasbenih kodov in zvrsti, kako delovati kolektivno ali kako zapisati glasbeno delo, da
ne omeji izvajalčevih sposobnosti in da
s pisnim fiksiranjem ne izgubi prvinske
zvočne energije.
Njen katalog del obsega vse zvrsti,
vključno z večmedijskimi projekti, celovečernimi
glasbeno-gledališkimi deli,
filmsko glasbo in trinajstimi obsežnejšimi orkestrskimi deli, ki so jih prvič izvedli
priznani nemški orkestri. V drugi polovici devetdesetih let je tesno sodelovala
s skladateljem Helmutom Oehringom,
prav tako skladateljem z nevsakdanjim
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glasbenim ozadjem v različnih zvrsteh in
izkušnjo samostojnega študija glasbe. V
zadnjih letih je več del ustvarila z Urošem
Rojkom, pri čemer izstopa odmevno orkestrsko delo Gravitacijski valovi (Gravitational Waves, 2016), opazen odziv pa je
doživela tudi premiera njenega polgledališkega orkestrskega dela Imaginarno po
Lacanu (Das Imaginäre nach Lacan, 2017)
za igralca, orkester in živo elektroniko.
Skladateljica skozi svoja dela podaja tudi
razmisleke o sodobnem svetu, razmerjih
moči v njem, politiki, svobodi izražanja,
zasebnosti in intimi v današnjem digitalno povezanem svetu. Nekatera ta razmišljanja so jo spremljala pri ustvarjanju
melodrame Assange – fragmenti ne-časa
(Assange –Fragmente einer Unzeit, 2019)
za ženski glas, ansambel in elektroniko.
Iris ter Schiphorst je prejela številne nagrade in štipendije, med drugim tudi prestižno umetniško nagrado mesta Heidelberg leta 2015. Od leta 2013 je članica
Akademije umetnosti v Berlinu, od leta
2015 pa je profesorica za medijsko kompozicijo na dunajski Univerzi za glasbo in
uprizoritvene umetnosti.

Milan Stibilj (1929–2014)
Eden najbolj zvestih zasledovalcev modernističnega miselnega izročila med
slovenskimi skladatelji je sprva študiral
psihologijo na Filozofski fakulteti, kmalu pa se je prijavil na sprejemni izpit za
študij kompozicije na Akademiji za glasbo pri Karolu Pahorju. Skupaj z Ivom Petrićem in Darijanom Božičem je bil v začetku šestdesetih let med začetniki skupine Pro musica viva. Študij je leta 1961
zaključil s simfonijo Slavček in vrtnica,
pozneje pa je iz kompozicije diplomiral še
na Glasbeni akademiji v Zagrebu, tokrat
pod mentorstvom Milka Kelemena. Ob
koncu zagrebškega študija je Stibilj na
podlagi poezije Henrija Michauxa ustvaril
delo za tolkala in recitatorja Epervier de
ta faiblesse, Domine. Če je s Slavčkom in
vrtnico dosegel številne slovenske poslušalce, pa je s skladbo za recitatorja in ansambel tolkal obšel svet, ko je posnetek
Clauda Petitpierrea in ansambla Les Percussions de Strasbourg izšel pri založbi
Philips. Ta je Stibiljevo Mavrico uvrstila
tudi na znano antologijo elektroakustične
glasbe Electronic Panorama.
Poleg obiskov evropskih kulturnih metropol je skladatelj v sedemdesetih letih
sprejel povabilo, da predava kompozicijo in analizo sodobnih glasbenih del na
montrealski univerzi v Kanadi. To je bil v
Stibiljevi skladateljski karieri tudi čas pogostejših naročil iz tujine. Delo Ekthesis
je leta 1970 prvič izvedel orkester Beethovnove dvorane v Bonnu, uspela dela iz
tega obdobja so še Zoom za klarinet in

bonge (1970), Indijansko poletje za flavto, klarinet, violino, kontrabas in tolkala
(1974), Orjana za dva godalna orkestra
(1979) ali Shota za klavir (1979–1988).
Stibiljevo glasbo sta ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let preučevala vidna nemška muzikologa Helga
de la Motte-Haber in Lutz Lesle.
Skladatelj je od leta 1977 deloval kot samostojni svetovalec pri takratni Kulturni
skupnosti Slovenije in v tem času sodeloval pri ustanovitvi Slovenskih glasbenih
dnevov in prvega slovenskega poklicnega zbora. Poleg vsega tega je bil Milan
Stibilj tudi publicist in neizprosen kritik
našega glasbenega ter intelektualnega
okolja nasploh.
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Iannis Xenakis (1922–2001)
Xenakisov študij glasbe in arhitekture v
Atenah je prekinila druga svetovna vojna,
v katero je sam vstopil kot član grškega
odporniškega gibanja. Po hudi poškodbi
ob koncu vojne se je umaknil v Pariz, kjer
je nadaljeval študij glasbe s Honnegerjem, Milhaudom in nato na konservatoriju z Messiaenom. V tem času je srečal
znamenitega arhitekta Le Courbusiera
ter se pridružil njegovemu biroju. Tam je
za Svetovno razstavo leta 1958 zasnoval
Philipsov paviljon, ki je bil za glasbo pomemben kot lokacija prve predstavitve
Varèseove Elektronske pesnitve, za katero je bil potreben kompleksen večzvočniški sistem. Konkavne oblike paviljona je z
glissandi pretvoril v zvočne oblike svoje
znamenite orkestrske skladbe Metastaze, predvajanje elektroakustične glasbe
na velikem številu prostorsko razporejenih zvočnih sistemov pa v potopitveno izkušnjo elektroakustičnih, multimedijskih
del iz sedemdesetih let. Iz kritike serializma je razvil samosvoj sistem stohastične glasbe, ki hierarhične tonske strukture
izpeljuje iz različnih modelov verjetnosti.
V desetletjih po pretresljivih zgodnjih
delih sta se evropska glasba in Xenakis,
matematik med skladatelji, Grk v Parizu,
»antični človek v 20. stoletju« zbližala in v
njegovih poznejših delih značilni glissandi dobijo več melodičnih obrisov, gosti
tonski »oblaki« pa se bližajo harmonskemu, celo modalnemu razmišljanju.
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Bernd Alois Zimmermann (1918–1970)
Eden najbolj individualnih skladateljev in
mislecev glasbe po drugi svetovni vojni
je hodil svojo umetniško pot ločeno od
približno desetletje mlajših glasbenikov,
ki so v petdesetih letih na Poletnih tečajih
v Darmstadtu snovali radikalno estetiko.
Spoznaval je zapuščino Schönbergove
šole in Webernovih inovacij, a je do serializma vzgojil zdravo distanco, s to kritično držo, globokim poznavanjem zgodovine in odprtostjo do različnega pa je
ustvaril svojo pluralistično glasbeno tehniko, v katero je vključeval citate in slogovne vplive stare in najsodobnejše glasbe, tradicionalne skladateljske prijeme in
sledi popularnih glasb. Pri tem ni zašel
v enostaven pluralizem, saj je izhajal iz
spoznanja, da te glasbe v resnici nikoli
niso bile ločene. Preteklost, sedanjost in
prihodnost za Zimmermanna v umetnosti in duhovni razsežnosti ne obstajajo,
tu se zanj »čas upogne v obliki krogle.«
Opremljen s takšnim razmislekom je v
razmeroma kratkem času ustvaril vrsto
presežnih del (opera Vojaki, Rekviem za
mladega pesnika), preden je leta 1970
končal življenje s samomorom.

Vito Žuraj (1979)
Mednarodno vse širše prepoznan slovenski skladatelj se je po študiju pri Marku
Mihevcu na ljubljanski Akademiji za glasbo izpopolnjeval v Nemčiji pri Lotharju
Voigtländerju v Dresdnu ter Wolfgangu
Rihmu v Karlsruheju, kjer je zaključil tudi
magistrski študij glasbene informatike. Njegovo glasbo redno izvajajo vsi
uglednejši ansambli za sodobno glasbo
(Klangforum Wien, Scharoun, recherche,
Intercontemporain in drugi), posebno
raziskovalno in ustvarjalno navezo pa
je razvil s člani zasedbe Ensemble Modern. Žurajevo glasbo vse pogosteje
izvajajo številni odlični orkestri – Orkester Elbphilharmonie Severnonemškega radia je naročil delo Stand up (2017),
kölnska Orkester Gürzenich in Simfonični 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 godalni orkester (2017/2020) in kantati Der
Verwandler (2018). Med zadnjimi deli je
koncert za mikrotonalno uglašeno harfo
in orkester Begehren – zersplittert (2020)
ter koncert za violončelo in orkester Unveiled (2020/2021). 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.
Več let je neglasbene analogije iskal v
teniški igri, do danes pa široko razpletel

svojo referenčno mrežo, v kateri srečamo
vse več zanimanja za literaturo ali pa gastronomijo (Hors d’œuvre za kuharskega
performerja in orkester, 2018/2019).
Vito Žuraj je s svojim opusom doživel
vrsto pomembnih priznanj ter potrditev,
prvo nagrado na najstarejšem nemškem
skladateljskem tekmovanju v Stuttgartu
(2012), enoletno umetniško rezidenco v
Nemški akademiji Villa Massimo v Rimu
(2014), dve priporočili na mednarodni
skladateljski tribuni Rostrum, nagrado
Prešernovega sklada (2015) in skladateljsko nagrado Claudia Abbada (2016),
ki je bila povod za nastanek dela Alavò za
sopran, klavir in instrumentalne skupine
(2017). Založba WERGO je v letu 2017 izdala njegovo portretno ploščo, letos pa je
pri založbi NEOS izšla nova samostojna
izdaja.
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GLASBENIKI
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OD A DO Ž

Tilen Artač je kot violončelist magistriral na Akademiji za glasbo
v Zagrebu pri profesorju Valterju Dešpalju, svoje glasbeno
izobraževanje pa je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Gradcu.
Je član klavirskega tria Tempo giusto, s katerim je prejel prvo
nagrado na državnem tekmovanju in prvo nagrado na evropskem
tekmovanju v Majanu. Kot solist ter komorni glasbenik je nastopal
doma in na tujem (Moskva, Helsinki, Bruselj, Dunaj, Amsterdam,
Pariz, London, Dubrovnik). Kot solist je nastopil z Zagrebško
Filharmonijo, z orkestrom United na Festivalu Bled ter z orkestrom
Festivala Maribor. Kot član ansambla dvanajstih violončelov
Cellomania je sodeloval s
priznanima glasbenikoma Mišo
Majskim in Giovannijem Sollimo.
Od leta 2004 je član ekipe
imitatorjev in ustvarjalcev radijske
oddaje Radio GA GA. V teh letih
je kot imitator upodobil številne
like. Od leta 2004 do 2010 je
sodeloval tudi v televizijski oddaji
HRI-bar pod taktirko radijske in
televizijske legende Saša Hribarja.
Sodeloval in nastopal je pri
zabavnih televizijskih oddajah,
kot so Piramida, Spet doma, Moja
Slovenija, Viktorji ter TLP. Od leta
2010 redno sodeluje kot imitator in
komik v javni radijski oddaji Prizma
optimizma. S svojimi imitacijami je
sodeloval tudi pri sinhronizacijah
risank (Slonček Horton, Arthur in Božiček, Smrkci, Levji Kralj, Avioni,
Pošasti z univerze, Ledena doba 4). Je zmagovalec tretje sezone
šova Znan obraz ima svoj glas. V tandemu GodArt je nastopil na
mednarodnem Festivalu Bled, festivalu Lent in v Unionski dvorani
v Ljubljani s svetovno znanim stand-up komikom, imitatorjem in
igralcem Michaelom Winslowom. Septembra 2010 je nastopil
v Magic-Comedy Club Hermosa Beach v Los Angelesu. Leta
2012 je prejel nagrado Franeta Milčinskega – Ježka, ki jo RTV
Slovenija podeljuje najzaslužnejšim za izvirne dosežke ali opus
v tistih umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti,
ki sledijo tradiciji žlahtnega Ježkovega duha.

orkestra Slovenskega narodnega
gledališča Maribor. V zadnjem
letu sodeluje z godalnim
Kvartetom Accadémia, s katerim
so se
že večkrat predstavili na
domačih odrih po Sloveniji in
tudi v tujini.
Je večkratna prejemnica
zlate plakete na tekmovanjih
TEMSIG. Redno se izobražuje
na glasbenih festivalih pri
mednarodno priznanih oboistih,
med katerimi ji posebno čast predstavlja Maurice Bourgue.
V veliko veselje ji je delo z mladimi, že več let zapored
je mentorica pri Slovenskem mladinskem orkestru in
na poletnem orkestrskem kampu Musica Creativa.
Španska pianistka Magdalena Cerezo Falces je najprej
študirala na Univerzi v Salamanci, nato pa še na Univerzi za
glasbo v Karlsruheu, od leta 2016 pa se specializira za izvajanje
sodobne glasbe na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti
v Stuttgartu. Njena zanimanja veljajo predvsem komorni
in sodobni glasbi. Sodelovala je že s številnimi sodobnimi
skladatelji, kot so Jörg Widmann, Heinz Holliger, Beat Furrer,
Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm in Rebecca Saunders,
ter nastopila na pomembnih prizoriščih, kot so ZKM Karlsruhe,
Kölnska filharmonija, Koncertna hiša v Berlinu in Berlinska
filharmonija. Bila je članica Mlade nemške filharmonije, za
izvedbo skladbe Wolfganga Rihma je prejela prvo nagrado
Kulturnega fonda Baden za izvedbo skladbe Wolfganga Rihma.
Njene posnetke sta predvajala španski in nemški radio. Leta
2014 je skupaj
s španskim
pianistom
Guzåenom
Nietom
ustanovila
klavirski
duo Nivola,
s katerim
v Nemčiji
izvajata
špansko
glasbo.

Monika Babič je oboo študirala pri Emanuelu Abbühlu na Visoki
šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Mannheimu, pred
tem pa je magistrirala s posebno pohvalo na Akademiji za glasbo
Ljubljana v razredu Mateja Šarca. Trenutno je solo oboistka
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Bobnar in pedagog Vid Drašler sodeluje v številnih zasedbah
različnih glasbenih zvrsti (Malik, Zmajev rep, Svojat, DrašlerBalžalorsky trio, Drašler/Karlovčec/Drašler, Tititi, Oholo!, Kombo
Zlatka Kaučiča, Orkestrada). Kot improvizator sodeluje s številnimi
glasbeniki iz Evrope in Slovenije, kot so Tom Jackson, Daniel
Thompson, Mario Rechtern, Linda Sharrock, Petr Zelenka, Samo
Kutin, Tao G. Vrhovec Sambolec, Kaja Draksler, Zlatko Kaučič, Vitja
Balžalorsky, Jošt Drašler,
Jure Boršič, Andrej
Boštjančič, Andrej Fon,
in Tomaž Grom. Aktiven
je tudi kot glasbeni
pedagog in so-kurator
glasbenih prireditev v
okviru Humanističnega
in umetniškega društva
“o” na Vrhniki ter
motivator tamkajšnje
eksperimentalne
glasbene delavnice. V okviru programa Zavoda Sploh je svoje
delo večkrat predstavil na koncertih Confine aperto, Zvokotok in
Sonce in sončice, na mednarodnih gostovanjih, plesno-glasbeni
seriji Neforma in na festivalu Neposlušno. Pri založbi Sploh je izdal
solistični prvenec Kramljanja, z zasedbo Trojnik zgoščenko Moje
uho ima ostre robove, Stir z zasedbo Drašler/Karlovčec/Drašler
in pred kratkim album V kulturnem domu s klarinetistom Tomom
Jacksonom.

je na pedagoškem izpopolnjevanju na Visoki šoli v Luzernu.
Visoka šola za glasbo v Freiburgu ga je izbrala za predstavnika
na festivalu »Rising Stars 2019« v Karlsruheju, kjer se je na
zaključnem koncertu kot solist predstavil ob spremljavi orkestra
Nemške državne filharmonije Rheinland-Pfalz. Redno sodeluje v
različnih komornih sestavih, najaktivneje pa v duu Novum, v duu
z violončelistko Katarino Leskovar in s kvartetom Concept Store.
Redno sodeluje tudi z ansambli za sodobno glasbo, kot so z
ensemble recherche, NeuverBand, Le NEC, Phoenix Ensemble,
Ensemble Proton Bern in Basel Sinfonietta. Pogosto sodeluje s
skladatelji sodobne glasbe (Uroš Rojko, Matej Bonin, Stylianos
Dimou, Marta Śniady, Olli Virtaperko, Francisco Dominguez
Robles, Tobias Krebs in Yulan Yu). Je laureat mednarodnih
tekmovanj v Pulju in v Sydneyu, najodmevnejše priznanje pa
je prejel na prestižnem tekmovanju Nicati Concours leta 2019,
kjer je s Concept Store Quartetom poleg prve nagrade prejel še
nagrado občinstva.
Tomaž Grom gl. Skladatelji Foruma nove glasbe 2021
od A do Ž
Nemški pianist Christoph Grund je študiral na Visoki šoli za
glasbo v Karlsruheu najprej klavir, nato pa še kompozicijo
pri Wolfgangu Rihmu in glasbeno teorijo pri Matthiausu
Spahlingerju. Že med študijem se je pridružil Novemu društvu
skladateljev, ki je nastalo kot iniciativa kompozicijskega razreda
Wolfganga Rihma. Od takrat je pomemben člen nemške
scene za sodobno
glasbo – nastopil je na
vseh najpomembnejših
festivalih sodobne
glasbe (Salzburške
slavnostne igre, Berlinski
slavnostni tedni, Dunajski
slavnostni tedni, festival
v Donaueschingenu,
Festival ECLAT, festival
Ultraschall v Berlinu),
njegov širok repertoar
pa zaobsega dela
Beethovna, Schuberta,
Schönberga, Weberna,
Messiaena, Satiea,
Kagla, Stockhausna,
Cagea, Beria, Feldmana,

Akordeonist Nejc Grm je končal študij na Akademiji za glasbo v
Ljubljani v razredu prof. Luke Juharta. Med magistrskim študijem
se je izpopolnjeval na enoletnem izmenjalnem študiju na Sibeliusovi
akademiji v Helsinkih, šolanje pa nadaljeval na specializiranem
magistrskem študiju
sodobne glasbe
na Visoki šoli za
glasbo v Baslu pod
mentorstvom Mika
Svobode in obenem
na mojstrskem
študiju na Visoki šoli
v Freiburgu pri prof.
Teodoru Anzellottiju.
Oba študija je
zaključil s posebnim
priznanjem. Trenutno
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Ustvolske in Ivesa, sodeloval pa je s skladatelji, kot so Pierre Boulez,
Helmut Lachenmann, Klaus Huber, Vinko Globokar, Mauricio Kagel,
Kaija Saariaho, Rolf Riehm, Hans Zender, Wolfgang Rihm, Mark
Andre, Helmut Oehring, Rebecca Saunders, Bernhard Lang, Iris ter
Schiphorst, Georg Friedrich Haas in Misato Močizuki. Pogosto sodeluje
s Kvartetom Pellegrini, s člani Komorne akademije iz Potsdama in
Triom Coriollis ter zasedbami, kot so ensemble recherche, Klangforum
Wien, Ensemble Phoenix. Od leta 1982 je član Simfoničnega orkestra
Južnozahodnega nemškega radia Baden-Baden in Freiburg. Posnel je
že več zgoščenk, med drugim dve za nemško založbo Wergo, dejaven
pa je tudi kot skladatelj.

kvinteta Slowind pa
je prejel nagrado
Prešernovega
sklada. Sodeloval
je z glasbenimi
imeni, kot so Vinko
Globokar, Heinz
Holliger, Maria
Graf, Jacek
Kaspzyk, Radovan
Vlatković, Aleksander
Rudin, Rudolf Baršaj in drugi. Z različnimi zasedbami je posnel
8 zgoščenk.

Miha Haas je s študijem klavirja pričel pri očetu Hinku na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, nadaljeval na Akademiji za
glasbo v Ljubljani pri Dubravki Tomšič - Srebotnjak, magistrski študij pa
opravil na Konservatoriju v Bruslju pri Aleksandru Madžarju. Dodatno se
je izpopolnjeval na mojstrskih tečajih pri I. Lasku, A. Siirali, P. Palecznyju,
J. M. Huizingu, M. Voskresenskem, za historično izvajalsko prakso pri
P. Kuijkenu ter za komorno glasbo pri V. Krpanu, S. Picardu in Triu di
Parma. Kot solist ali član različnih komornih ansamblov je nastopil
v Sloveniji, na Hrvaškem, v
Srbiji, Bosni in Hercegovini,
Avstriji, Italiji, Nemčiji,
Belgiji, na Nizozemskem,
Švedskem, Norveškem, v
Veliki Britaniji ter ZDA. V
zadnjih letih je nastopil
na 34. mednarodnem
festivalu Portogruaro, na
2. mednarodnem festivalu
komorne glasbe Blackheat
v Londonu, na recitalu v
sklopu festivala Imago Sloveniae, na 25. Beethovnovem festivalu
na Poljskem 2017 ter na koncertu v Centru Arnold Schönberg na
Dunaju. Pedagoško deluje na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kot
gostujoči profesor pa je predaval na Glasbeni akademiji v Zagrebu,
na Umetniški univerzi v Gradcu, na Univerzi Indiana v ZDA, na
mednarodni konferenci EPTA 2016 v Reykjaviku, na 10. klavirskem
forumu na Rodosu 2017 ter na mednarodni konferenci EPTA 2018
na Malti.

Simon Klavžar je tolkala študiral na univerzah v Ljubljani
(prof. Boris Šurbek), Münchnu (prof. Peter Sadlo) in Frankfurtu
(Mednarodna akademija Ansambla Modern). Trenutno je
profesor tolkal na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Poleg
pedagoškega dela se intenzivno posveča komorni in orkestrski
glasbi in sodeluje s sestavi Ensemble Modern, Sonemus,
NeofonÍa, OL-SK duo, Slovenska filharmonija, Orkester koncertne
hiše iz Berlina ter Komorni orkester iz Münchna.
Z Jožetom Bogolinom od leta 2006 tvori tolkalni duo Drumartica.
Duo je prejel več prestižnih nagrad (Mednarodno tolkalsko
tekmovanje v Luksemburgu, Tolkalno tekmovanje PENDIM,
Komorno tekmovanje Salieri-Zinetti), koncertiral pa je v ZDA,
na Japonskem, v Španiji, Rusiji, Luksemburgu, Italiji, Nemčiji,
Avstriji, Švici, Srbiji, Sloveniji in na Hrvaškem. V obliki mojstrskih
tečajev je poučeval na
številnih univerzah po
svetu in med drugim
nastopal v dvoranah
Carnegie Hall (New York),
Gledališče Hermitage
(Sankt Petersburg),
Berlinska filharmonija,
Auditorio de Tenerife
(Kanarski otoki, Španija),
Künstlerhaus München
(Nemčija) in Kennedy
Center (Washington). Leta
2012 je izdal zgoščenko
Drumartica I., leta 2016
pa z OL-SK duom ploščo
Saxala.

Aleš Kacjan je študiral v Ljubljani na Akademiji za glasbo ter v Londonu
in Salzburgu (pri prof. Ireni Grafenauer). Od leta 1985 je solo flavtist v
orkestru Slovenske filharmonije. Leta 1986 je zmagal na tekmovanju
Jugoslovanskih glasbenih umetnikov v Zagrebu, kot član Pihalnega
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Samo Kutin je izjemno dejaven multi–instrumentalist, znan
po rabi nekonvencionalnih in lastnoročno izdelanih glasbil ter
zvočil. Tradicionalni inštrument, ki ga pogosto uporablja, je
tudi madžarsko srednjeveško strunsko glasbilo hurdi-gurdi, s
katerim ga videvamo muzicirati na dogodkih eksperimentalne
in improvizacijske glasbe. Na področju proste improvizacije
se intenzivno posveča iskanju, odkrivanju in manipuliranju
najrazličnejših
možnosti
inštrumenta hurdigurdi. Skrajne zvočne
razsežnosti, od
nežnega šuma do
hrupnega drona,
od blagozvočnih
udarcev do
neznosnega
cviljenja, doseže
s preparacijo in ozvočitvijo glasbila, pri čemer uporablja tako
kontaktne mikrofone kot akustične resonatorje. Nastopa kot
solist in v raznolikih zasedbah eksperimentalne glasbe (v duu
z Jean-Lucom Guionnetom, Leejem Patersonom, Borisom
Baltschunom, Daičijem Jošikavo) in etno zasedbah (Širom,
Kačis, Bakalina velika). Gostuje na številnih mednarodnih
festivalih ter ustvarja glasbo za pravljice, animirane filme,
gledališke, lutkovne in plesne predstave ter redno vodi delavnice
za otroke.

Mednarodno tekmovanje mladih saksofonistov v Novi Gorici,
Evropsko tekmovanje mladih saksofonistov v francoskem
mestu Gap, in finalist tekmovanja Hülsta Woodwinds 2011 v
Münstru v Nemčiji). Leta 2006 je prejel Škerjančevo nagrado
Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana za izjemne zasluge
pri umetniškem uveljavljanju šole, leta 2008 pa Prešernovo
nagrado Akademije za glasbo Ljubljana. Kot solist in komorni
glasbenik je nastopil na mnogih festivalih (Festival Ljubljana,
Mednarodni bienale sodobne glasbe Koper, Festival Slowind,
Dva dneva in dve noči v Odesi, Festival Lent, Festival Echos,
Svetovni glasbeni dnevi) in v številnih državah (Srbija, Nemčija,
Francija, Latvija, Ukrajina, Italija, ZDA). Veliko pozornosti posveča
sodelovanju s skladatelji in širjenju repertoarja za saksofon.
Nova dela so mu tako posvetili skladatelji Peter Šavli, Nina Šenk,
Uroš Rojko in Matej Bonin. Od septembra 2012 je profesor
saksofona in komorne glasbe na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana.
Klemen Leben je harmonikar, skladatelj, improvizator, pedagog
in raziskovalec. Študiral je na Visoki šoli za glasbo Franza Liszta
v Weimarju, trenutno pa je doktorski študent na Sibeliusovi
akademiji za glasbo Univerze za umetnost v Helsinkih. Udeležil
se je več tekmovanj doma in na tujem, kjer je posegal po
najvišjih mestih. Kot najtehtnejše velja omeniti prve nagrade v
Castelfidardu, Pulju in Klingenthalu. Nagrade in ugodne kritike
strokovne javnosti so mu odprle vrata na koncertne odre
uglednih prizorišč in
festivalov v Evropi in
severni Ameriki. Tako
je muziciral v okviru
eminentnih festivalov,
kot so Salzburški
festival, Zagrebški
biennale, Dolga noč
glasbe na Dunaju,
Festival Slowind,
Festival umetnikov
harmonike Kragujevac, Festival Ljubljana in na uglednih
prizoriščih, kot so Slovenska filharmonija, Cankarjev dom,
Konzerthaus Berlin, Semperjeva opera v Dresdnu, Gewandhaus
Leipzig, Festivalska hiša v Baden-Badnu, Waldbühne Berlin,
KKL Luzern, Hiša za Mozarta v Salzburg, Glasbeni center v
Helsinkih. Kot solist je nastopil z orkestri Komorna simfonija
iz Berlina, Praškimi filharmoniki, Filharmonijo Baden-Baden,
Simfoniki RTV Slovenija, Komornim godalnim orkesterom

Oskar Laznik je z igranjem saksofona začel leta 1996 v glasbeni
šoli Hrastnik, med letoma 2002 in 2006 pa je obiskoval Srednjo
glasbeno in baletno šolo v Ljubljani. Šolanje je nadaljeval na
Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je s posebno pohvalo
diplomiral leta 2010. Leta 2012 pa je zaključil podiplomski študij
na Visoki šoli
za glasbo in
ples v Kölnu.
Je zmagovalec
številnih
tekmovanj
(Državno
tekmovanje
mladih
glasbenikov
Republike
Slovenije,
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Slovenske filharmonije ter z dirigenti, kot so Christian Thielemann,
Marco Armilliato, Ville Matvejeff, Michael Sanderling in En Shao.
Poleg originalnih del za harmoniko 20. in 21. stoletja obsega
njegov repertoar v enaki meri tudi dela mojstrov iz obdobij
renesanse, baroka, klasicizma in romantike. Sledi njegovega
glasbenega udejstvovanja je moč najti tudi v obliki posnetkov v
arhivih radijskih in televizijskih hiš (RTV Slovenija, ZDF, ORF, SWF,
Deutschland Radio Kultur, RAI, YLE, RTS, HRT).

na festivalih Varšavska
jesen, Festival
Klangspuren, Festival
Davos, Koroško poletje,
Festival Ljubljana,
Festival komorne
glasbe Hohenstaufen
v dvoranah, kot so
Beethovnova hiša
v Bonnu, Dvorana
glasbenega združenja
na Dunaju, Stara opera v
Frankfurtu, Semperjeva
opera v Dresdnu,
Cité Internationale
des Arts v Parizu
in Concertgebouw
Amsterdam. Leta
2019 je bila praktikantka v orkestru Basel Sinfonietta.
Je tudi članica Mladinskega orkestra Gustava Mahlerja,
s katerim je igrala pod taktirko Herberta Blomstedta,
Jonathana Notta in Christiana Thielemanna. Kot solistka
je nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in
sodelovala na mojstrskih tečajih s Heinzom Holligerjem, člani
zasedbe Ensemble Modern, Ivryjem Gitlisom, Wolfgangom
Emanuelom Schmidtom, Torleifom Thedeenom, Wen-Sinn
Yangom in drugimi. Je študentka Visoke šole za glasbo
v Baslu, kjer je končala prvi magisterij, sedaj pa nadaljuje
s študijem sodobne komorne glasbe v skupini zone
expérimentale.

Pianistka Sae Lee je po študiju na Glasbeni šoli Toho Gakuen
v Tokiu z odliko diplomirala iz klavirja in komorne glasbe na
Konservatoriju v Parizu pri Michelu Beroffu in Ericu Le Sageu.
Je prvonagrajenka več tekmovanj, med njimi mednarodnih
klavirskih tekmovanj mesta Padove in Alberta Roussela ter
tekmovanj komorne glasbe Fnapec v Franciji, Carlo Soliva v Italiji
in Cidade de Alcobaça na Portugalskem. Lee je nastopila na odrih
pomembnih festivalov in dogodkov, kot Klavirski festival Enghien
(Francija), na mednarodni konferenci Nevada-Semipalatinsk pod
pokroviteljstvom kazahstanske vlade in UNESCA ter v televizijskem
programu japonske
nacionalne televizije
NHK Classic
Club. Kot solistka
je koncertirala
s Sofijsko in
Plevensko
filharmonijo,
orkestrom
Musica Collegia
mesta Kojima,
Filharmoničnim
orkestrom Kansai,
orkestrom Opus sinfonia iz Osake in Orkestrom Slovenske
filharmonije. Umetniško sodeluje z baletnimi plesalci svetovnega
slovesa, kot so Aurélie Dupont (direktorica in prva balerina Baleta
Pariške nacionalne opere), Kevin O’Hare (direktor londonskega
Kraljevega baleta) in Rachel Beaujean (umetniška direktorica
Nizozemskega nacionalnega baleta). Trenutno je zaposlena na
Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.

Gašper Livk je slovenski kontrabasist in skladatelj. Študij je
zaključil na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani (Zoran
Marković, Luka Juhart, Steven Loy). Je vodja zasedbe
Transposition String Quartet+ [Gašper Livk]. V letu 2021 je
umetniški vodja
ansambla .abeceda
[ansambel za
novo glasbo]
ter ustvarjalec v
rezidenci v programu
FORUM I. inštituta
.abeceda. Njegov
mentor je Dré A.
Hočevar.

Katarina Leskovar koncertira v mednarodnem prostoru kot
solistka, komorna in orkestrska glasbenica. Je prejemnica
številnih mednarodnih nagrad. Kot izvajalka nenehno išče
vzporednice med starim in novim, preteklostjo in sedanjostjo
in zato deluje na različnih glasbenih področjih. Koncertirala je
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Inventiones Ferales Uroša Kreka v abonmaju Slovenske
filharmonije leta 2009 in krstna izvedba skladbe Into the shades
Nine Šenk z Orkestrom Slovenske filharmonije.

Igor Mitrović je bil rojen leta 1968 v Bejrutu. Violončelo se je začel
učiti pri sedmih letih, študiral je v Ljubljani in Baslu pri Milošu
Mlejniku in Antoniu Menesesu ter komorno igro pri Walterju Levinu
(Kvartet LaSalle). Med študijem se je udeleževal tečajev pri Daniilu
Šafranu, Janosu Starkerju in Borisu Pergamenščikovu. Leta 1987 je
postal član Mladinskega
orkestra Gustav Mahler.
Krstno je izvedel več
skladb slovenskih in
tujih skladateljev. Z
ansamblom MD7 je
nastopil na festivalih
sodobne glasbe v
Ljubljani, Trstu, Seulu,
Bukarešti in Zagrebu.
Leta 1994 je postal vodja
violončelistov v orkestru Simfonikov RTV Slovenija, leta 2005 pa
profesor na Deželnem konservatoriju v Celovcu.

Primož Sukič je svojo glasbeno pot pričel s sedmimi leti
na Glasbeni šoli Piran, po opravljeni maturi ter diplomi na
Akademiji za glasbo v Ljubljani pa je študij nadaljeval pri
Tilmanu Hoppstocku na Akademiji za glasbo v Darmstadtu,
na Konservatoriju KASK v Gentu in pri ansamblu ICTUS iz
Bruslja, kjer se je izpopolnjeval na področju sodobne izvajalske
prakse. Trenutno živi med Slovenijo in Parizom, kjer deluje
kot improvizator in poustvarjalec sodobnih komponiranih del,
tako solo kot v komornih sestavih. Je član dua The Third Guy,
ki ga tvori s tolkalcem Rubenom Oriom, skupine Something
Out There, ki se posveča izvajanju glasbe Françoisa Sarhana,
ansambla Ictus ter ansambla Neofonía in skupine Walter
Flego, sodeluje pa tudi z ansambli Soundinitiative (Paris),
Ensemble 21
(Bruselj), Vortex
ansambel (Ženeva).
Je ustanovni član
skupine Replicant,
aktiven je v polju
proste improvizacije,
kjer sodeluje z
glasbeniki, kot sta
Tom Jackson ali
Seijiro Murajama.
Nastopa po vsej
Evropi in ZDA, na odrih in festivalih, kot so Klangspuren, Spor
festival, Bienale Koper, Dunajski slavnostni tedni, Dnevi za
Novo glasbo v Darmstadtu, Strasbourg Musica, ter sodeluje s
skladatelji, kot so Pier-Yves Macé, François Sarhan, Michael
Maierhof, Matej Bonin in Michael Pisaro. Leta 2016 je pri
založbi Zavoda Sploh izšla njegova prva solo zgoščenka
Splitting, letos pa je za založo Inexhaustible editions izšla
portretna zgoščenka z glasbo Michaela Pisara. Pri angleški
založbi Migro records je s skupino The Third Guy izdal ploščo
Shrimp & Karaoke.

Janez Podlesek je iz violine diplomiral na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, kjer je končal tudi podiplomski študij. Petnajst let je bil
koncertni mojster Orkestra Slovenske filharmonije in Komornega
godalnega orkestra Slovenske filharmonije, od leta 2018 pa je
profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Že v času študija je
prejel Škerjančevo nagrado in Prešernovi nagradi Akademije za
glasbo. Redno deluje v Godalnem kvartetu Dissonance in triu
Clavimerata, s katerima je posnel več zgoščenk. Zelo pomemben
del njegovega glasbenega življenja je tudi Komorni godalni
orkester Slovenske filharmonije, s katerim že več kot desetletje
sodeluje na festivalih in koncertih doma in v tujini (Sozvočje svetov,
Festival Maribor, Festival Slowind, Festival Lent, Ohridsko leto,
Dubrovačke ljetne igre). Nastopil je z vrsto priznanih slovenskih
in tujih glasbenikov (Dmitrij Sitkovecki, Sreten Krstić, Aleksander
Rudin, Richard Galliano,
Richard Tognetti, Satu
Vänskä, Arvid Engegård,
Bernarda Bobro, Vlatko
Stefanovski, Nika Gorič,
Matej Šarc). Kot solist
se posveča izvedbam
del priznanih slovenskih
skladateljev. Med
najbolj odmevnimi je
bila izvedba skladbe

Mehiški skladatelj, kitarist in improvizator Mauricio Valdés
san Emeterio živi od leta 2011 v Sloveniji, kjer nadaljuje s
svojimi raznolikimi dejavnostmi, največkrat povezanimi z
elektroakustično glasbo. Študiral je pri Robertu Moralesu,
Joséju Luisu Castillu in Åkeju Parmerudu. Kot skladatelj,
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organizator in
raziskovalec je
vpet v mednarodno
dogajanje prek dela
za mehiške ustanove
(fundacija Harp
Helú, akademija za
komorno glasbo
Instrumenta,
Mehiški center za
glasbo in zvočne
umetnosti CMMAS),
kot raziskovalec
pa je sodeloval
tudi z Millerjem
Puckettejem,
avtorjem
sistemov Max/
MSP in Pure Data.
Valdés ustvarja v
različnih zvrsteh
elektroakustične
glasbe in
zvočne umetnosti. Sprva je skladal predvsem fiksirana
elektroakustična dela s kompleksnimi obravnavami
raznolikega gradiva in postopno razvil vse bolj izrazito uporabo
prostorskega zvoka, ki se je še posebej odrazila v 34-kanalnem
delu Santa Muerte (2017). V zadnjem desetletju se ob
razvijanju orodij za prostorsko projekcijo elektroakustičnih
del usmerja v živo elektroniko in povezovanje skladanja z
improviziranjem, predvsem na kitari, tudi preparirani, in za
razvoj te prakse od leta 2010 razvija aplikacijo Arenero za živo
elektroakustično modifikacijo. Trenutno deluje kot vodja avdio
in tehničnih raziskav v laboratoriju HEKA pod okriljem društva
PiNA v Kopru.

ki spajajo
tako besede,
fragmentirane tekste,
(tradicionalno)
melodično petje
kot tudi razširjene
vokalne tehnike,
vključujoč šume,
tleske oziroma zvoke
ustne votline, ki ne
pripada (samo) glasu
ampak tudi telesu. Doslej je ustvarila devet avtorskih vokalnogibalnih predstav, v katerih raziskuje povezave med glasom,
gesto, telesom, prostorom in zvočnostjo. Njena dela so bila
večkrat nagrajena.
FOTOGRAFIJE:
Adrian Pregelj (Tilen Artač), Bettina Stoess (Iris ter Schiphorst), Špela Trošt
(Tomaž Grom), Milagro Elstak (Tilen Lebar), Boštjan Gunčar (Uroš Rojko),
Ras Rotter (Vito Žuraj), Errin McKinney (Vid Drašler), Mankica Kranjec
(Miha Haas), Jaka Babnik (Aleš Kacjan), Tadej Čauševič (Samo Kutin),
Jani Peternelj (Irena Z. Tomažin)

Irena Z. Tomažin je vokalistka, performerka in pedagoginja.
Zaključila je študij filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Večinoma deluje in ustvarja znotraj eksperimentalne
improvizirane glasbe, v gibalno gledaliških predstavah ter vodi
svoje delavnice, osredotočene na glas in gib pod imenom
»moved by voice« oziroma »glasna delavnica« tako doma kot
v tujini. Izdala je tri avtorske albume: Crying Games, Taste of
Silence in Cmok v grlu. V svojem glasbenem oziroma zvočnoeksperimentalnem delu raziskuje in razvija pokrajine glasu,
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Forum nove glasbe 2021 podpirajo:
Ernst von Siemens Musikstiftung

Mestna občina Ljubljana

Koproducenti Foruma nove glasbe 2021:
Društvo SiBrass
Zavod Sploh

Partnerji in donatorji
Foruma nove glasbe 2021:
Inotherm, vhodna vrata iz aluminija
Slovenska filharmonija
Stara elektrarna
Filozofska fakulteta
Akademija za glasbo
Ministrstvo za kulturo Republike Avstrije
SKE
LUART
SILIČ

Napovedujemo
FORUM NOVE GLASBE 2022
November, december 2022, Ljubljana
Sprememba paradigme
Izvajalci:
Alex Lipowski
Christoph Walder
Megumi Kasakawa
Matej Šarc
Joonas Ahonen
Klangforum Wien
Ansambel Foruma nove glasbe
KONCERT 1
Zvočne pokrajine
Izbor programa: Alex Lipowski
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Hommage a William S. Burroughs
Izbor programa: Christoph Walder
KONCERT 3
Monstrum
Izbor programa: Megumi Kasakava
KONCERT4
Polzvok za oboo in pol
Izbor programa: Matej Šarc
KONCERT 5
Levitve klavirja
Izbor programa: Joonas Ahonen
Mojstrski tečaji in muzikološke delavnice
Predavatelji:
Björn Wilker, Dylan Lardelli, Alex Lipowski,
Christoph Walder, Joonas Ahonen
Vodje tečajev: Christoph Walder, Joonas Ahonen,
Lukas Schicke, Megumi Kasakava

Organizacija festivala:
Društvo UHO
Umetniško vodstvo festivala:
Nina Šenk, Larisa Vrhunc, Gregor Pompe
KuratorIca festivala:
Iris ter Schiphorst
Koprodukcija:
Sibrass, Zavod Sploh
Glasbeniška direkcija:
Simon Klavžar, Urška Rihtaršič
Tehnično svetovanje in koordinacija:
Mauricio Valdés san Emeterio
Besedila v programski knjižici (intervju, o skladbah in skladateljih):
Primož Trdan
Urednik programske knjižice:
Gregor Pompe
Oblikovanje:
Boštjan Pavletič, Tajda Pavletič, Rostfrei
250 izvodov
Založilo:
Društvo UHO
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