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Uvodni nagovor

Naslov letošnjega Foruma smo si izposodili iz teorije znanosti – 
sprememba paradigme (paradigm shift) zaznamuje v znanosti te-
meljni obrat v osnovnih konceptih in praksah znanstvene discipline, 
potreba po njem pa nastopi takrat, ko se preiskovani novi fenomeni 
spremenijo do tolikšne mere, da mora za njihovo razumevanje in 
opisovanje vznikniti nova teorija. Sintagma nas je pritegnila iz dveh 
razlogov. Najprej zato, ker po našem prepričanju zvesto odraža 
aktualni družbeni trenutek, ki ga zaznamujejo popolna digitalizacija, 
vse večja nestabilnost trenutnega ekonomskega sistema, klimat-
ske spremembe, spoznanje o nujnih spremembah v našem odnosu 
do okolja, te bodo v prihodnosti gotovo v veliki meri oblikovale naš 
način življenja, svoje pa je k temu dodala še nestabilna geopolitič-
na situacija, ki je v zavest znova priklicala vse grozote vojne.  
Toda spreminjanje družbenih, kontekstualnih razmer vedno vpliva 
povratno tudi na kulturo in umetnost svoje dobe, zato festival  
z naslovom, ki meri na spremembe, skuša s povečevalnim steklom 
v živo spremljati te premike in zdi se, da svojo spremembo paradi-
gme, ki se nanaša na vprašanje vloge, vrednosti, pomena, dosto-
pnosti in tudi ontološkega statusa, doživlja tudi glasba.

Ob svojem širokem, družbenem pomenu pa naslov razkriva še 
manjše notranje, bolj pragmatične premike, ki zaznamujejo naš  
tokratni tretji Forum. Če sta namreč prva dva Foruma minila  
v znamenju dveh skladateljskih kuratorjev (Ondřej Adámek in Iris 
ter Schiphorst), smo se tokrat odločili, da to možnost ponudimo 
glasbenikom. K sodelovanju smo povabili nekaj izstopajočih glas-
beniških imen – oboista Mateja Šarca, violistko Megumi Kasakava, 
glasbenike pihalnega kvinteta Slowind, hornista Christopha Walder-
ja, tolkalista Alexa Lipowskega in pianista Joonasa Ahonena –, ki 
smo jim nato zaupali sestavljanje sporedov. Toda njihovo povsem 
svobodno ustvarjalnost smo vendarle želeli nekoliko omejiti in na 
ta način vsebinsko poenotiti koncerte – izbrani glasbeniki v žarišču, 
»kuratorji« posameznih koncertov so svoje sporede domislili v skla-
du z našo osnovno idejo spremembe paradigme, zato naših šest 
koncertov prinaša različne poglede na aktualno stanje družbe,  
včasih v obliki komentarja, drugič zgolj kot odtis, tretjič kot alterna-
tiva in vsakič znova v obliki individualnega subjektivnega tolmače-
nja sicer obče realnosti.

Gostujoči kuratorji programov posameznih koncertov bodo v njih 
nastopili seveda tudi v glasbeniški funkciji, pri tem pa jim bodo  
v pomoč še glasbeniki našega »hišnega« Ansambla Foruma nove 
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glasbe in člani prestižne zasedbe Klangforum Wien, enega v sve-
tovnem pogledu najpomembnejših komornih sestavov za sodobno 
glasbo. Takšna glasbeniška imena niso samo zagotovilo za izjemne 
izvedbe – naša želja je bila, da bi njihova kvaliteta zmogla žarčiti glo-
blje v našo domačo glasbeno kulturo, zato smo glasbenike povabili 
tudi k vodenju mojstrskih tečajev, na katerih bodo z njimi in njihovim 
znanjem lahko stopili v stik tudi mladi slovenski glasbeniki, ki so 
šele na začetku svoje umetniške poti. Podobno izobraževalno vlogo 
opravlja tudi serija muzikoloških delavnic, na katerih bomo skušali 
nekatera izvedena dela osvetliti tudi s teoretične, kompozicijske, 
estetske in analitične plati. Takšni želji po raznovrstni izobraževalni 
spremljevalni dejavnosti pa smo letos dodali še poseben popoldan-
ski koncert za mlade (1. spremljevalni koncert), na katerem se bodo 
predstavili mladi gojenci Glasbenega centra Edgar Willems v izvirni, 
prav zato priložnost napisani skladbi mlade skladateljice in glasbene 
pedagoginje Melani Popit, s čimer želimo pokazati, da lahko sodob-
na glasba močno zabije tudi v srcih najmlajših glasbenikov.

Kot vsako leto bo naš Forum v znamenju številnih prvih izvedb 
skladb v Sloveniji – to velja pravzaprav za vsa dela –, obenem pa 
smo naročili tudi nekaj povsem novih del, z izvedbami pa se bomo 
spomnili tudi dveh velikih slovenskih skladateljskih velikanov –  
Jakob Jež in Janez Matičič –, ki sta preminula letos. V želji, da bi 
bili slišani, da bi skupaj razmišljali o spremembi paradigme, ki se-
veda ne zadeva le glasbe in glasbenikov, temveč vse nas smrtnike, 
smo tokrat še popestrili število in raznolikost naših dogodkov ter jih 
postavili na še bolj najrazličnejša prizorišča – tako letos ob dvorani 
Slovenske filharmonije naseljujemo še Staro elektrarno, Klub  
Cankarjevega doma, prostore kulturnega centra Osmo/za in  
Moderne galerije, Akademije za glasbo, Filozofske fakultete in  
Društva slovenskih skladateljev. Povezali smo se s pihalnim 
kvintetom Slowind in Glasbenim centrom Edgarja Willemsa,  
ponovitvi naših koncertov pa bosta v Kopru in zamejskem Trstu.

Čas neusmiljeno spreminja obličje zemlje, naša telesa, naše razu-
mevanje obojega. Želimo si, da bi imeli dovolj časa, da bi si dogodke 
ogledali v živo, jim prisluhnili in kljub žgočim realnim problemom 
našega sveta ob njih vendarle tudi uživali.

Glasbeno društvo UHO
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1. koncert*
12. november 2022
Moderna galerija 

Polzvok za oboo in pol
Izbor programa: 
Matej Šarc

19:30
Predkoncertni pogovor  
z Dylanom Lardellijem in Klaro Mlakar  
(moderator: Gregor Pompe)

20:00
Uroš Krek: Sonatina
Klara Mlakar: Polyphenism, [prva izvedba]
Eliott Carter: Čas in časi (Tempo e Tempi)
Dylan Lardelli: Polzvok (Half Sound),  

[prva izvedba]  
Georges Aperghis: Skoraj na robu  

(À bout de bras) 
Jakob Jež: Ekstremi 3 

-------

Matej Šarc
Barbara Jernejčič Fürst
Ansambel Foruma nove glasbe 

*ponovitev koncerta 19. 11. 2022 v Trstu

2. koncert
17. november 2022
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Monstrum
Izbor programa: 
Megumi Kasakava

19:30
Predkoncertni pogovor  
s Tadejo Vulc  
(moderator: Gregor Pompe)

20:00
Matej Bonin: Impetus
Malika Kišino: Tožba II (Lamento II)
Gérard Grisey: Prolog
Rebecca Saunders: Dih II (Hauch II)
Daniel Moreira: Ja-ne igra  

(Das Nein-Doch Spiel)
Sasha J. Blondeau: Pošast (Monstrum) 
Tadeja Vulc: Razpoke časa,  

[naročilo Foruma nove glasbe 2022], 
[prva izvedba]

-------

Megumi Kasakava
Ansambel Foruma nove glasbe
Michel Pozmanter (dirigent)
 

 
SPORED
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5. koncert***
5. december 2022, 
Klub CD

Zvočne pokrajine 
Izbor programa: 
Alex Lipowski 

20:00
Catherine Lamb: Curvo totalitas 
Karlheinz Stockhausen: Mikrofonija I 

(Mikrophonie I)

-------

Klangforum Wien
  

*** v sodelovanju s Cankarjevim domom

6. koncert
8. december 2022 
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Levitve klavirja
Izbor programa: 
Joonas Ahonen
 
20:00
Tristan Murail: Spomenik (Mémorial) 
Tristan Murail: Zaljubljeni slavček  

(Le Rossignol en amour)
Janez Matičič: Geode 
Frédérick Durieux: Pregled III (Übersicht III) 
Raphaèle Biston: Sledi (Traces)
Márton Illés: Risbe III (Rajzok III)
 
-------

Joonas Ahonen
Ansambel Foruma nove glasbe

3. koncert** 
18. november 2022
Stara elektrarna

Zamrznitve
Izbor programa: 
Slowind 

19:30 
Predkoncertni pogovor  
z Lariso Vrhunc in Borisom Bejo  
(moderator: Gregor Pompe)

20:00
Larisa Vrhunc/Boris Beja: Zamrznitve,  

[prva izvedba]

-------

Larisa Vrhunc - zvok
Boris Beja - prostor
Marko Čeh - svetovalec režije
Ansambel Slowind 
Michel Pozmanter (dirigent)

        

** koprodukcija s Pihalnim kvintetom 
Slowind (9. Slowindova pomlad 2022) 

4. koncert
3. december 2022
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Hommage a William S. Burroughs
Izbor programa: 
Christoph Walder

19:30
Predkoncertni pogovor z Nevillom Hallom 
(moderator: Gregor Pompe)

20:00
Bernhard Lang: Razlika/Ponavljanje 1 

(Differenz/Wiederholung 1) 
Bernhard Gander: »Ö«
Jorge López: Gonzales Zemljojedec 

(Gonzales the Earth Eater)
Neville Hall: plameni se dvigajo, da bi 

zbledeli v zelen zrak (the flames rise to 
fade in green air),  
[naročilo Foruma nove glasbe 2022], 
[prva izvedba] 

-------

Christoph Walder 
Klangforum Wien
Jean-Philippe Würtz (dirigent)
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MUZIKOLOŠKE DELAVNICE
 
1. muzikološka delavnica
15. november 2022
Filozofska fakulteta, Modra soba
15:30–17:30
Polzvok 
Predavatelj: 
Dylan Lardelli (skladatelj in kitarist)

2. muzikološka delavnica 
15. november 2022
Akademija za glasbo,  
dvorana Marijana Lipovška
17:30–18:30
Predstavitev skladb za violo solo  
s koncerta Monstrum
Predavateljica: Megumi Kasakava
 
3. muzikološka delavnica 
24. november 2022
Filozofska fakulteta, predavalnica 535B 
11:30–13:30
Živo srebro
Predavatelji: 
Primož Sukič (kitarist in zvočni umetnik), 
Matej Bonin (skladatelj)  
in Uroš Rojko (skladatelj)  
 
4. muzikološka delavnica
6. december 2022
Kogojeva dvorana DSS
9:40–11:10
Stockhausnovo prelomno delo  
Mikrofonija I
Predavatelj: Björn Wilker  
(član ansambla Klangforum Wien) 
 
5. muzikološka delavnica
6. december 2022
Kogojeva dvorana DSS
11:25–12:10
Klangforum Wien
Predavatelji: 
Alex Lipowski, Christoph Walder  
in Peter Paul Kainrath (člani ansambla 
Klangforum Wien)

MOJSTRSKI TEČAJI   

1. mojstrski tečaj
15.–16. november 2022
Akademija za glasbo

Megumi Kasakava (viola)
 
 
2. mojstrski tečaj
14.–18. november 2022
Akademija za glasbo

Dylan Lardelli (kompozicija)
 
 
3. mojstrski tečaj
24.–25. november 2022
Akademija za glasbo

Primož Sukič (kitara in improvizacija)
 
 
4. mojstrski tečaj
4. december 2022
Akademija za glasbo, Betettova dvorana  
in Dvorana Tria Lorenz

Člani ansambla Klangforum Wien

13:00 
Sophie Schafleitner (violina) 
13:00 
Christoph Walder (rog)  

15:00 
Andreas Lindenbaum (violončelo) 
15:00 
Joonas Ahonen (klavir)

17:00 
Lukas Schiske (tolkala) 
17:00 
Wendy Vo Cong Tri (flavta)   

SPREMLJEVALNI PROGRAM

1. spremljevalni koncert****
17. november 2022
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Mladi glasbeniki mladim 

18:30
Steven Isserlis: Zakleta hiša (The Haunted 

House)
Arvo Pärt: Za Alino (Für Alina)
Agnes Dorwarth: Ptičja knjiga (Vogelbuch)
György Kurtág: Iz zbirke Igre (Játékok)
Jean-Denis Michat: Nikogaršnja dežela  

(No man’s land)
Matej Bonin: Hipno za dva
Melani Popit: Vezi [naročilo Foruma nove 

glasbe 2022], [prva izvedba]

-------

Učenci Glasbenega centra Edgar Willems
Igor Ribič

**** 
v sodelovanju  
z Glasbenim centrom Edgar Willems,  
ponovitev koncerta 30. 11. 2022 v Kopru

2. spremljevalni koncert*****
21. november 2022
Galerija Osmo/za

Živo srebro
Izbor programa: 
Primož Sukič

19:30  
The Third Guy: Živo srebro (Hydrargyrum) 
Petra Strahovnik: Biti (Be)
Matej Bonin: Impulzi V (Impulses V) 
James Tenney: Harmonij (Harmonium) 
Uroš Rojko: Poskusi zadržati dih  

(Try holding your breath),  
[prva izvedba] 

-------

Primož Sukič
Matej Bonin

***** 
v sodelovanju z Društvom  
Slovenskih skladateljev
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1
Glasbenik v žarišču

MATEJ ŠARC

Takole pravijo: “Ko v filmski glasbi zaslišiš solo oboe, takoj veš,  
da se bo dekle kljub njeni dobri vzgoji in neomajnosti vdalo”.
Spored prvega koncerta Foruma nove glasbe se vseeno pretirano 
ne ukvarja s to tematiko. Predstavlja zelo obširen pregled možne 
uporabe fascinantnega pihalnega inštrumenta v najrazličnejših 
kontekstih. Tako oboa v Ježevih Ekstremih 3 opeva futuristične 
prvine, kot so hitrost, nevarnost in agresija. Slednja je zgolj  
v akustičnem pomenu besede na humoren način poveličevana 
 tudi v Aperghisovi skladbi À bout de bras, kar bi lahko poslovenili  
z “(S) kar se da (velikim naporom)”, kar bosta na koncertu občutila 
tako izvajalca kakor tudi občinstvo.
Vsekakor pa koncertni spored ne zanemarja spevnosti, ki se 
odraža v Sonatini Uroša Kreka, in ciklu pesmi Eugenia Montaleja, 
Salvatora Quasimoda in Giuseppeja Ungarettija, ki jih je  
z naslovom Tempo e tempi imenitno uglasbil Elliott Carter.  
Na koncertu bom prvič predstavil tudi dve novi deli za solistično 
oboo, in sicer skladbo Polyphenism mlade slovenske skladateljice 
Klare Mlakar ter obsežno delo Half Sound, ki ga je ustvaril 
novozelandski skladatelj Dyllan Lardelli. V njej Lardelli odstira  
vrsto krhkih, nežnih in skrivnostnih zvokov, ki se skrivajo globoko  
v oboinih večzvočjih (multifonih tonih) in jih povezuje v novo 
subtilno poetiko. Morda bo ravno ta, najnovejša skladba spodbudila 
mlade ustvarjalce, da se pobližje seznanijo z inštrumentom,  
ki ponuja neskončno mnogo izraznih možnosti.    

Matej Šarc
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Predkoncertni pogovor z Dylanom Lardellijem in Klaro Mlakar  
(moderator: Gregor Pompe)

Uroš Krek
Sonatina za oboo solo [1971]
 Allegro moderato
 Andante, poco rubato
 Giusto

Klara Mlakar 
Polyphenism za oboo solo [2022]

Eliott Carter 
Čas in časi za sopran, oboo, klarinet, violino in violončelo  
(Tempo e Tempi) [1998/99]
 Čas in časi (Tempo e tempi)
 In je takoj večer (Ed è subito sera)
 Potopljena oboa (Òboe sommerso)
 Golobica (Una colomba)
 Užitek (Godimento)
 Arno v Rovezzanu (L’Arno a Rovezzano)
 Eno (Uno)
 Pesnikova skrivnost (Segreto del poeta)

 * *  *

Dylan Lardelli 
Polzvok za oboo solo (Half Sound) [2022], [prva izvedba]  

Georges Aperghis
Skoraj na robu za oboo in klarinet (À bout de bras) [1989]

Jakob Jež
Ekstremi 3 za recitatorja, oboo in dva tolkalca [1997]

-------

Matej Šarc (oboa)
Barbara Jernejčič Fürst (sopran, recitatorka)

Ansambel Foruma nove glasbe 
Samanta Škorja (klarinet)
Janez Podlesek (violina)
Igor Mitrović (violončelo)
Simon Klavžar (tolkala)
Jože Bogolin (tolkala)

1. koncert

12. 11. 2022
Moderna galerija 

Polzvok za oboo in pol

Izbor programa: 
Matej Šarc

19:30

20:00
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posebej znanega po interpretacijah baroč-
ne glasbe, in klarinetista Michela Portala,  
ki je ob igranju klasičnega repertoarja  
zaslovel kot jazzovski glasbenik  
in improvizator.
 

Eliott Carter, Čas in časi
Oboist, dirigent in skladatelj Heinz Holliger 
je ob Carterjevi stoletnici zapisal: »Zame 
je glasba Elliotta Carterja eden zadnjih iz-
virnih čudežev, ki nam jih daje naš zatohlo 
globaliziran in urejen svet.« Ko je Carter 
deset let pred tem pisal svoj cikel Tempo e 
Tempi, je imel za part oboe v mislih ravno 
Holligerja. Cikel osmih pesemskih miniatur 
za sopran in ansambel je nastal na poezijo 
Eugenia Montaleja, Salvatora Quasimoda 
in Gusieppeja Ungarettija. Prva, naslovna 
pesem nas postavi pred Carterjev odnos 
do časa – ta ni en, objektiven čas, čas, 
ki bi bil enak za vse, in tako tudi glasbe-
niki delujejo kot posamezniki s svojim 
subjektivnim doživljanjem časa. Ena od 
teh časovnih plasti so tudi retrogradni 
kanoni – stara tehnika, poznana vsaj od 
16. stoletja dalje. S tovrstnimi kanoni in s 
poliritmičnimi plastmi Carter osvobaja in 
osamosvaja glas vsakega glasbila tudi v 
naslednjih pesmih, a z uglasbitvami pesmi 
izrisuje še mnoge druge pomenske plasti. 
V drugi pesmi »Ed è subito sera« in njenem 
soočanju s kratkostjo ter samotnostjo 
življenja Carter hitro iztekanje časa odrazi 
z vse krajšimi uglasbitvami verzov. Ključne 
besede pesmi posebej poudari – besedo 
»sonce« pevka odpoje z najvišjim tonom, 
zaključno »večer« pa s pomirjenim nizkim 
ležečim odzvanjanjem. »Oboe sommerso« 
je posvečena Holligerju, zato glas spremlja 
le oboa, golobico v »Una colomba« pa 
nežno uzvoči klarinet. V uglasbitvi pete 
pesmi »Godimento« kvartet glasbil s poli-
ritmi tke gosto, napeto teksturo za čutno 
pevkino melodijo, nakar sledi najbolj dra-

matična uglasbitev v »L’Arno a Rovezza-
no«. Glasbene plasti so v njej povezane z 
dvojno perspektivo pesmi, ki v prvem delu 
opisuje tok reke Arno, v drugem pa pogo-
vor s spomini na življenje ob reki. »Uno« 
iz Ungarettijevega cikla Pregovori Carter 
pospremi le z violončelom, ki mu v sre-
dnjem delu nameni miniaturno kadenco. 
Zaključna uglasbitev »Segreto del poeta« 
ponovno prinese pesniško refleksijo na 
noč in temo, ki je ena od ponavljajočih se 
tem v Carterjevem izboru uglasbljene po-
ezije. Tako se vrnejo tudi značilno subtilne 
in mehke uglasbitve nočnega miru, a hkrati 
je zadnja beseda pesmi – in Carterjevega 
cikla – svetloba.
 

Jakob Jež, Ekstremi 3
Skladatelj je leta 1984 zasnoval ciklus del 
za solistično pihalo in spremljevalna tolka-
la, vsakič omejena na določen tip ali ma-
terial glasbil. Kot naznanja naslov, je bilo 
vodilo tudi iskanje skrajnosti, preizkušanje 
meja glasbenega gradiva in instrumenta-
listovih zmožnosti, dodatna rdeča nit Je-
ževih Ekstremov pa je pomenljiva uporaba 
govora ter besedil. Ob Ekstremih 1 za fagot 
in uporabo resonanc, poodmeva in strun 
klavirja, Ekstremu 2 za klarinet in kovinska 
tolkala, kjer interpret doda svoje vzklike, in 
Ekstremu 4 za flavto in membranofone z 
besedili Arnolda Schönberga o človekovih 
pravicah, so Ekstremi 3 za oboo, recitatorja 
in dva tolkalca – tokrat jima skladatelj do-
deli širok izbor lesenih tolkal – najslabše 
poznan del niza. Med štirimi deli prav ta 
izstopa z najbolj priostreno vlogo besedila, 
fragmentov iz Marinettijevega Futuristične-
ga manifesta, ki ga podpirajo vse pogostej-
ša in vse bolj neposredna sklicevanja na 
koračniški prizor. 

Uroš Krek, Sonatina
Sonatina za oboo solo je nastala leta 1971, 
leto po skladbi Episodi concertanti za pihal-
ni kvintet, v kateri sta v ospredju lahkoten 
tok in muzikantska soigra pihal, ter leto 
pred Sonato za dve violini, obsežnejšim 
komornim delom. Sonatina za oboo je 
kratka, tristavčna skladba, ki kljub skromni 
zasnovi odraža dozorel slog, v kakršnem je 
Uroš Krek v tistem času ustvaril nekatere 
svoje najpomembnejše skladbe – ta slog 
ima ozadje v muzikantski prebujenosti 
neoklasicizma, spominu na ljudsko tema-
tiko, a hkrati v to ozadje vključuje popolno 
kromatičnost in razrešitev enakomernega 
metruma. V Krekovi glasbi tega časa se v 
navdahnjeno glasbeno izražanje pretakajo 
zelo stari modeli in blago spogledovanje 
z novimi skladateljskimi trendi in v tem 
vzdušju je nastajala tudi Sonatina v vsej 
svoji preprosti zasnovi. V prvem stavku 
prepoznamo obris tridelne oblike s pono-
vljenim začetnim obrisom teme, ki pa jo 
Krek v drugo nadaljuje svobodno, čeprav  
v podobnem šestnajstinskem gibanju.  
Srednji stavek je zgrajen bolj prosto  
z dviganjem in spuščanjem dolgih tonov  
in hitrih arabesk, zadnji stavek pa skorajda 
spomni na rondojsko ponavljanje  
začetnega motiva.
 

Dylan Lardelli, Polzvok
Half Sound si prizadeva voditi po prostorih, 
ki jih zvok, torej glasba, naseljuje v sanjah. 
Posredni namigi in skrivnostna senčenja 
zvočnih dogodkov v sanjah manevrirajo 
skozi tok tega dela skupaj z zvočnimi prevo-
di truda za doseganje izčrpanih spominov  
in občutkov, najdenih v sanjah. Te skrbi 
izhajajo iz zanimanja za mejna stanja, v ka-
terih se strinjanje o izkušnji zlomi in dovoli, 
da se zaznava in halucinacija prekrivata. 
Gre tudi za to, kaj vloge spanja, sanj in poza-
bljanja prispevajo k oblikovanju subjektivnih 

opisov resničnosti, povzemajo izkušnjo in 
kujejo spomine. Half Sound je naročil Matej 
Šarc, finančno pa ga je podprla ustanova 
Creative New Zealand, Arts Council of New 
Zealand Toi Aotearoa.

Dylan Lardelli
 

Klara Mlakar, Polyphenism
Polyphenism za oboo je študija, v kateri 
želim raziskovati vse spektre barv in zvočne 
možnosti obstoja oboe. Navdih sem našla 
v naravnem pojavu polifenizem, ki je vrsta 
polimorfizma, pri katerem so različne oblike 
živali posledica enega genotipa. Žival po-
deduje sposobnost, vendar okolje določa, 
katera oblika se razvije. Skladba tako obrav-
nava oboo – genotip – in preko »spreminja-
nja okolja« raziskuje, v katero »obliko« se bo 
njena zvočna slika razvila.

Klara Mlakar

Georges Aperghis, Skoraj na robu
Aperghisova glasba pogosto išče skrajno-
sti v dinamiki, virtuoznosti, ritmični kom-
pleksnosti in skrajnosti v možnostih igranja 
na glasbila. Že francoski frazem v naslovu 
skladbe À bout de bras napoveduje podob-
no potiskanje k mejnim stanjem – pomeni 
nošenje težkega tovora z iztegnjenimi 
rokami, v prenesenem pomenu pa opisuje 
skrajne napore za vzdrževanje določenega 
stanja. Skrajnosti slišimo v visokih frekven-
cah in dinamičnih območjih, saj se večina 
skladbe odvije v fortissimu. Z glasnimi vi-
sokimi toni in njihovimi četrttonskimi giba-
nji pa prihaja tudi do interferenc in drugih 
akustičnih pojavov, do izjemnega zgošča-
nja in intenzivnosti materiala, ki ga podpre 
še raba glasu obeh interpretov. Skladatelj 
to akustično intenzivnost izmenjuje z nižji-
mi, ritmičnimi pasusi, ki dodajajo kontrast 
in nekaj scherzoznih elementov. Skladba je 
nastala za oboista Jean-Clauda Malgoirea, 
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Una Colomba 
(Giuseppe Ungaretti) 

D’altri diluvi una colomba ascolto.

Golobica 
(prevod: Nataša Helena Tomac)

O drugih potopih golobico poslušam.

Godimento 
(Giuseppe Ungaretti)
Versa il 18 febbraio 1917

Mi sento la febbre 
di questa 
piena di luce

Accolgo questa
giornata come
il frutto che si addolcisce

Avrò
stanotte
un rimorso come un 
latrato 
perso nel 
deserto

Užitek 
(prevod: Nataša Helena Tomac)
Versa, 18. februar 1917

Počutim se vročičnega 
od tega
polnega svetlobe

Sprejemam ta 
dan kot 
sad ki se medi

Moj 
bo nocoj 
kes kot 
lajež 
izgubljen v 
puščavi

Besedila za skladbo Čas in časi

Tempo e tempi 
(Eugenio Montale)

Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri
che paralleli slittano
spesso in senso contrario e raramente
s’interseccano. E quando si palesa
la sola verità che, disvelata,
viene subito espunta da chi sorveglia
I congegni e gli scambi. E si ripiomba
poi nell’unico tempo. Ma in quell’attimo
solo I pochi viventi si sono riconosciuti
per dirsi addio, non arrivederci. 

Čas in časi 
(prev. Ciril Zlobec)

En sam čas ne obstaja: mnogo je trakov,
ki drug ob drugem tečejo,
postopoma v nasprotni smeri in le redkokdaj
se križajo. To je takrat, ko se razkrije
vsa resnica, ki pa, izruvano,
isti hip jo zbriše tisti, ki nadzira
mehanizem in menjave. In tako spet
strmoglavimo v edini čas. A v tem trenutku
se le redki preživeli prepoznajo,
da reko si zbogom, ne na svidenje. 

Ed È Subito Sera 
(Salvatore Quasimodo)

Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un 
raggio di sole: ed è subito sera.

In je takoj večer 
(prev. Ciril Zlobec)

Vsakdo sam stoji na srcu zêmlje, s sončnim žarkom 
preboden: in je takoj večer.

Òboe Sommerso 
(Salvatore Quasimodo)

Avara pena, tarda il tuo dono in questa mia ora di 
sospirati abbandoni.

Un oboe gelido risillaba gioia di foglie perenni, 
non mie, e smemora:

In me si fa sera: l’acqua tramonta sulle mie mani 
erbose.

Ali oscillano in fioco cielo, labili: il cuore 
trasmigra ed io son gerbido,

e i giorni una maceria.

Potopljena oboa 
(prev. Ciril Zlobec)

Bolečina skopa, pozen je tvoj dar v tej moji uri 
zaželenih pozabljénj.

Ledena oboa zloguje spet radosti listov nevenljivih,  
a ne mojih, in pozablja;

v meni se že večeri; vodé zahajajo na mojih travnatih 
rokah.

Krila nihajo v ohlapnem nebu, brez moči: srce se séli 
in jaz sem močvirska trava,

dnevi - razvaline.
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Segreto del Poeta 
(Giuseppe Ungaretti)

Solo ho amica la notte.
Sempre potrò trascorrere con essa 
D’attimo in attimo, non ore vane;
Ma tempo cui il mio palpito trasmetto 
Come m’aggrada, senza mai distrarmene.

Avviene quando sento,
Mentre riprendre a distaccarsi da ombre, 
La speranza immutabile 
In me che fuoco nuovamente scova 
E nel silenzio restituendo va,
A gesti tuoi terreni
Talmente amati che immortali parvero, 
Luce.

Skrivnost pesnika 
(prevod: Nataša Helena Tomac)

Edino prijateljico imam noč.
Vedno bom lahko preživel z njo 
Od trenutka do trenutka, ne praznih ur; 
Temveč čas, ki mu predajam svoj utrip 
Kot se mi zdi, ne da bi se sploh odmaknil.

Zgodi se, ko začutim,
Medtem ko se spet začenja luščiti iz sence,
Nespremenljivo upanje
V meni, ki zopet neti ogenj
In v tišini znova vrača
Tvojim zemeljskim kretnjam
Tako ljubljenim, da so se zdele nesmrtne,
Svetlobo.

L’Arno a Rovezzano 
(Eugenio Montale)

I grandi fiumi sono l’immagine del tempo, 
crudele e impersonale. Osservati da un ponte 
dichiarano la loro nullità inesorabile.
Solo l’ansa esitante di qualche paludoso
giuncheto, qualche specchio
che riluca tra folte sterpaglie e borraccina
può svelare che l’acqua come noi pensa se 
stessa
prima di farsi vortice e rapina.
Tanto tempo è passato, nulla è scorso
da quando ti cantavo al telefono ‘tu
che fai l’addormentata’ col triplice cachinno.
La tua casa era un lampo visto dal treno. Curva 
sull’Amo come l’albero di Giuda 
che voleva proteggerla. Forse c’è ancora o 
non è che una rovina. Tutta piena, 
mi dicevi, di insetti, inabitabile.
Altro comfort fa per noi ora, altro 
sconforto.

Arno v Rovezzanu 
(prevod: Nataša Helena Tomac)

Velike reke so podoba časa,
kruta in neosebna. Če jih opazuješ z mosta,
izkazujejo svojo nepopustljivo ničevost.
Samo oklevajoča zanka kakšnega močvirnega trska, 
kakšno ogledalo, 
ki se svetlika med gostim šibjem in mahovino 
lahko odkrije, da voda, kot mi, misli nase 
preden postane vrtinčasta in grabežljiva.
Toliko časa je minilo, nič ni preteklo
odkar sem ti pel po telefonu »ti
ki se greš zaspanko« s trojnim krohotom.
Tvoja hiša je bil blisk, viden iz vlaka. Okljuka
na Arnu je kot Judeževo drevo,
ki jo je hotela zaščititi. Morda je še vedno tam ali
pa je samo ruševina. Vsa polna
mrčesa, si mi pravila, neprimerna za bivanje.
Drugega udobja nama je zdaj treba, drugega
neudobja. 

Uno 
(Giuseppe Ungaretti)
Roma, a letto, dormicchiando,  
nella note tra il 27 e il 28 giugno 1966

S’incomincia per cantare 
E si canta per finire

Ena 
(prevod: Nataša Helena Tomac)
Rim, v postelji, dremajoč,  
v noči med 27. in 28. junijem 1966

Začne se, da bi peli 
In poje se za zaključek
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2
Glasbenica v žarišču 
MEGUMI KASAKAVA
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Predkoncertni pogovor s Tadejo Vulc 
(moderator: Gregor Pompe)

Matej Bonin
Impetus za violo solo [2013]

Malika Kišino
Tožba II za violino in violo (Lamento II) [2013/2014]

Rebecca Saunders
Dih II za violo solo (Hauch II) [2018/2021]

Tadeja Vulc
Razpoke časa za flavto, klarinet, tolkala, violo in violončelo  
[naročilo Foruma nove glasbe 2022] , [prva izvedba]

 * * *

Gérard Grisey
Prolog za violo solo (Prologue) [1976]

Sasha J. Blondeau
Pošast za flavto, oboo, klarinet, violo in violončelo  
(Monstrum) [2020]

Daniel Moreira
Ja-ne igra za oboo, tolkala in godalni trio  
(Das Nein-Doch Spiel) [2011]

-------

Megumi Kasakava (viola)

Ansambel Foruma nove glasbe
Lara Šalamon (flavta) 
Ana Stoschitzky (oboa) 
Urška Zupan (klarinet) 
Simon Klavžar (tolkala) 
Jože Bogolin (tolkala)
Matjaž Porovne (violina) 
Katarina Leskovar (violončelo) 

Michel Pozmanter (dirigent)
 

2. koncert

17. 11. 2022 
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Monstrum

Izbor programa: 
Megumi Kasakava

19:30

20:00
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razlikovanja dotika na struni; razteg mišice 
med lopaticami; glasbenikov vdih pred 
zaigranim tonom ... Krhko telo za zvokom: 
občutenje teže zvoka, raziskovanje bistva 
zvena.«
 

Matej Bonin
Impetus
V zadnjih letih se posvečam glasbenim in  
fizičnim gestam kot delom kompozicije, ki 
lahko določijo zvočno identiteto na mikro 
ravni, hkrati pa utelešajo bistvene atribu-
te, ki s svojim sugestivnim potencialom 
odločilno upravljajo celoten glasbeni tok.  
Impetus je ena prvih skladb, v katerih sem 
začel z intenzivnim iskanjem v to smer.  
Za začetno referenco sem vzel kontinuirane 
spremembe v gibih, povezanih z lokovan-
jem. Želel sem razširiti osnovno gibanje 
loka navzgor in navzdol, postopne spre-
membe položajev loka na določeni struni 
(od molto sul ponticello do ordinario in sul 
tasto) in rotacijo strun, po katerih igra lok. 
Zanimalo me je, kako lahko zgradim okolje, 
v katerem lahko vsaka gesta služi kot im-
pulz in referenca za druge geste. S svojim 
nenehnim kroženjem te geste soustvarjajo 
polje bližnjih in oddaljenih povezav. Vse je  
v gibanju, a se ne giblje nujno naprej.

Matej Bonin
 

Malika Kišino
Tožba II 
Lamento za dve violini je nastal za dobro-
delno CD ploščo Symbiosis po potresu in 
cunamiju v Tohokuju leta 2011.
V dolgi zgodovini je bila Japonska vedno 
obdarjena z mnogimi blagoslovi narave,  
s prelepo pokrajino in letnimi časi, a je  
tudi sobivala z naravnimi grožnjami, kot  
so tajfuni, potresi, vulkani ipd. Ko sem 
razmišljala o takšni realnosti, sem začutila  
naklonjenost konceptu simbioze, ki je gla-
vna tema dobrodelne plošče. Skladbo  
Lamento sem ustvarila na podlagi koncep-
ta simbioze med naravo in človeško vrsto. 
Impulz iz fizičnega sveta predstavlja pizzi-
cato na violinah. Pretakanje grobe energije 
predstavlja udarjanje po strunah z zadnjim 
delom loka (col legno). Kot kontrast citiram 
ljudsko pesem iz Fukušime »Sohma Naga-
rejama«, iz katere je motiv, ki predstavlja 
človeštvo. Ta pesem poje o hrepenenju po 
domu in toku časa. Ljudsko pesem sem 
želela obravnavati kot simbol pokrajine 
srca, ki jo v sebi nosi vsak človek in lahko 
postane sidro njegovega lastnega srca. 
Motiv iz te pesmi se igra s flažoleti, ki me 
spominjajo na slikanje v sepiji.
Toda med nastajanjem skladbe sem ves 
čas razmišljala o drugem pojavu, s katerim 
ne bo moglo človeštvo nikoli soobstajati. O 
jedrski katastrofi v Fukušimi in obstoju je-
drske energije. Od petdesetih let 20. stoletja 
smo se Japonci vse bolj zanašali na ta vir 
električne energije. Osredotočali smo se na 
njene prednosti in dobrobit in do nesreče 
so se ljudje večinoma pretvarjali, da ne opa-
zijo tveganja. Navsezadnje ima Japonska 
dolgo zgodovino seizmoloških potresnih 
aktivnosti, pogosto tudi cunamijev. To se 
dogodi večkrat v stoletju. Morali bi bili mis-
liti na tveganja gradnje in delovanja jedrskih 
elektrarn. Ustvarili in uporabljali smo nekaj, 
česar človeštvo ne more povsem nad-
zorovati. Cena, ki smo jo plačali, ko se je 

Gérard Grisey
Prolog
Akustični prostori (Les Espaces acou-
stiques) so eno ključnih Griseyevih del in 
umetniških temeljev spektralne glasbe, 
glasbe, ki je uvedla harmonski temelj,  
povezan s samo naravo glasbenega zvoka, 
glasbe s posebnim premislekom časovno-
sti in prostorskosti. Šest skladb tega cikla 
je mogoče igrati v zaporedju ali posame-
zno – z izjemo Epiloga. Skladbe povezujejo 
prehodi, ki so zasnovani kot prehodi med 
prostori zgradbe, hkrati pa so si skladbe 
podobne v oblikovnem smislu in v zvoč-
nem izhodišču. To izhodišče predstavlja 
harmonski spekter, saj Grisey skladbe ne 
zlaga iz not, marveč iz tonov; ne gre mu za 
kombinacije tonskih višin, ampak za njihov 
zven, za različno hitro razvijanje ali ohra-
njanje tega zvena. Dele Akustičnih prosto-
rov je zložil na podlagi elektronske sinteze 
in analize glasbenega zvena, kar je prene-
sel na področje instrumentalnih zvočnosti. 
Če sta na eni strani tovrstne kompozicije 
stroga empirija in tehnološki pristop pogla-
bljanja v glasbeni zven, najdemo na drugi 
strani tega iskanja humanistično, mesto-
ma antropološko nastavljeno razmišljanje 
o povezavi zvoka s človekovim doživlja-
njem sveta. Ena krovnih tem cikla –  
in spektralne kompozicije v njenem širšem 
pomenu – je namreč spraševanje o nači-
nih poslušanja, o doživljanju časovnosti,  
o raztegljivi ter večplastni naravi časovno-
sti in o relativnosti naše slušne zaznave.
Prolog se bolj kot s spektralno harmonijo 
spoprijema s tem zadnjim vprašanjem. 
Sprva predvsem melodična skladba izhaja 
iz razlike med dvema načinoma zaznave  
in prepoznavanja melodij – te se v poslu-
šanju formirajo bodisi na podlagi sestavnih 
tonov, bodisi na podlagi melodične struk-
ture, oblikovanja melodične krivulje. Prolog 
se posveča drugemu načinu, saj predsta-
vlja melodično silhueto v različnih transfor-

macijah. Toni se polagoma odmikajo od 
prvotne silhuete, začetna zaloga tonov,  
ki približno sledi harmonskemu spektru,  
pa se vse bolj obrača v nasprotje tega,  
v neharmonske strukture, v hrup. Tako se 
spremeni tudi »prostorskost« glasbenega 
dela, saj iz čistega, harmonsko urejenega 
zvena glasbeni tok vodi v neharmonski 
hrup, v gost, nasičen, neurejen totalen  
neharmonski prostor. Ali kot je zapisal  
Grisey: »To je moj poskus, da bi izrazil  
tisto, kar mi predstavlja bistvo glasbe:  
dialektiko med hrupom in obliko.«
 

Rebecca Saunders
Dih II 
Saunders je sodobna dedinja spektralnega 
nauka, spoznanj o notranjem potencialu 
glasbenega zvena, ko ta postane izhodišče 
ustvarjanja. Skladateljica ne sledi zgo-
dnjim zgodovinskim stopnjam spektralne 
kompozicije, hkrati pa je težko spregledati 
sorodnost v tem, kolikšen pomen pripisuje 
zvenu natančno določene geste v določe-
nem registru glasbila, pa tudi kako ureja 
časovno in prostorsko naravo svojih del.
Hauch je naslov treh skladateljičinih del 
– za solo violino iz leta 2018, glasbenega 
kolaža za osem glasbil in plesalce iz leta 
2021 in pričujoče študije za solo violo. 
Britanska skladateljica je nemški naslov 
izbrala zaradi odsotnosti angleškega izra-
za za nadih, pridih, sled, namig, odtenek, ki 
namiguje na določeno senco, avro, lesket, 
skrit pod površino. 
V delu Saunders raziskuje tihe zvenske 
nianse, ki se pojavijo ob igri na najnižje 
strune viole, melodične fragmente, ki se 
izvijajo iz tišine in se vanjo umikajo.  
V kratkem opisu se dotakne množice po-
menov, skritih v zvenu glasbila: akustične 
globine, simbolike, telesnosti, emocional-
nosti. »Površina, teža in dotik v glasbeni iz-
vedbi: lok, ki iz tišine vleče zvok; najmanjša 
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Tadeja Vulc
Razpoke časa
Razpoke nas obkrožajo na našem 
vsakdanjem koraku. So v tleh, na stavbah, 
v srcih … Nekatere so lažje, druge težje 
vidne. Razpoka lahko nekaj razkriva ali pa 
v sebi skriva kaj globljega. Sama definicija 
RAZPOKE nam pove, da nastane kot 
posledica na neki snovi zaradi prevelike 
sile, uperjene na enem mestu, točki. Lahko 
bi torej rekli, da je razpoka pokazatelj, da 
neka snov ni vzdržala pritiska. Kakšne so 
torej razpoka časa? Kje je tista točka, ko 
je bil pritisk prevelik? Od česa je razpoka 
nastala? Se še širi, poglablja? Je navpična, 
prečna, vzdolžna? … 
Vsekakor razpoka ni nekaj, kar nam 
estetsko ugaja. Pa vendar … Moramo 
razpoke ceniti, jih spoštovati, se iz njih 
učiti? Je razpokan čas brez vrednosti ali 
zahteva zgolj urgentno sanacijo, premik, 
nekaj novega?

Tadeja Vulc

 

dogodila nesreča, je bila previsoka in preveč 
boleča. Ko razmišljam o tem, mi srce  
napolni žalost. Lamento II posvečam vsem 
ljudem, ki trpijo zaradi velikega vzhodnoja-
ponskega potresa in jedrske nesreče  
v Fukušimi.

Malika Kišino

Daniel Moreira
Ja-ne igra
Na avtobusu sedita otroka. Prvi pogleda 
drugega in reče: »Ne …« Drugi odvrne: »Ja.« 
Prvi vztraja: »Ne!« Drugi se ne da: »Ja!« 
Dvoboj se nadaljuje – »NE! JA! NE! NE! JA! 
NE!« Igra privede do tega, da obe besedi 
izgubita svoj pomen in se spremenita v 
komično orodje – otroški igrači. Dvojica je 
navdušena nad smešno močjo ponavljanja 
in vztraja v igri odzivov in pričakovanj drug 
drugega – »JA! NE? NE? JA! NE!« Nesmisel-
na igra se konča šele, ko pozornost pritegne 
neka druga igrača. V vrsti za njima sedi 
veliko starejši fant. Pozorno ju opazuje in se 
sprašuje, kako bi se vse to povezalo v novo 
skladbo …

Daniel Moreira

Sasha J. Blondeau
Pošast
Skladba je nastala v posebnem kontekstu 
covida. Ansambel Intercontemporain je dal 
naročilo več skladateljem, ki so morali delo 
končati zelo hitro, v treh tednih.
Naslov je vzet iz knjige Paula B. Preciada 
Sem pošast, ki vam govori. Šlo je za govor, 
namenjen francoski psihoanalitski šoli,  
v katerem Preciado ni govoril o homofobiji 
ali transfobiji ustanoviteljev psihoanalize, 
ampak je želel pokazati sokrivdo te šole  
z ideologijo spolne razlike iz časov koloni-
alizma, ki pa je do danes postala zastarela 
zaradi načinov, s katerimi vplivamo na naša 
telesa in način razmnoževanja.
Skladba je napisana vzporedno s tem pre-
davanjem in v trenutku prehoda, skozi kate-
rega sem v tistem času šel sam.

Sasha J. Blondeau

Človeške pošasti v pošast ne spremeni le 
izjema v obliki vrste, gre za motnjo, ki jo 
prinese v pravne regulative (naj bodo to 
pravilniki o zakonski zvezi, cerkveni zakoni o 
krstu ali pravila o dedovanju). Človeška po-
šast združuje nemogoče in prepovedano.

Michel Foucault, 
Zgodovina sistemov mišljenja

Pošast je tisti, ki živi v prehodu. Tisti, čigar 
obraz, telo in dejanja še ne morejo biti ra-
zumljeni kot resnični v sistemu določenih 
znanj in moči

Paul B. Preciado, 
Sem pošast, ki vam govori
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Predkoncertni pogovor z Lariso Vrhunc in Borisom Bejo  
(moderator: Gregor Pompe)

Larisa Vrhunc/Boris Beja
Zamrznitve, bralno-vizualno-koncertni dogodek za ansambel [2022],
[prva izvedba]

Larisa Vrhunc – zvok  
Boris Beja – prostor       
Marko Čeh – svetovalec za režijo
Mauricio Valdés San Emeterio – medijski programer 
Martin Lovšin – tehnični koordinator 
Primož Vozelj – tonski mojster 
 

-------

Ansambel Slowind  
Aleš Kacjan, flavta 
Matej Šarc, oboa 
Jurij Jenko, klarinet 
Paolo Calligaris, fagot 
Metod Tomac, rog 
Franc Kosem, trobenta 
Gal Krajčič, Luka Poljanec, tolkala 
Marjan Peternel, klavir 
Ana Dolžan, Matjaž Porovne, violini 
Sam Burstin, viola 
Katarina Leskovar, violončelo 
Miha Firšt, kontrabas 

Michel Pozmanter (dirigent) 
      

3. koncert 

18. 11. 2022
Stara elektrarna

Zamrznitve 

Izbor programa: 
Slowind 

(koprodukcija s Pihalnim kvintetom Slowind) 

19:30

20:00



34 35

Larisa Vrhunc
Zamrznitve

Izhodišče pri nastajanju projekta je bil 
razmislek o umanjkanju tako materialnih 
kot duhovnih dobrin. Primer bivanjskih 
umanjkanj je bila pandemija, ki ni ovirala 
samo dnevne rutine, ampak je globoko 
posegla tudi v mentalno dobrobit, vključno 
s kulturo. Podobna stanja izzovejo vojne. 
Material, na katerem so se razvijali ti pre-
misleki, so po eni strani kurenti Franceta 
Miheliča (1907–1998), s katerimi se je 
slikar pomaknil v polje fantastičnega; ku-
rentova maska, strašljiva materializacija 
eksistenčnih strahov v ljudskem izročilu, 
se pri njem preobrazi v simbol, v katerega 
je v prečiščeni obliki zamrznil strahote 
druge svetovne vojne in iz tega izvirajoče 
lastne travme, v današnjem času pa bi 
Miheličeve kurente lahko interpretirali kot 
simbol za tesnobo in strah ob porajanju 
novih bolezni, sovraštva, vojn, polarizacije 
družbe in še česa. Kurenti Borisa Beje 
odražajo vse to. Kontrapunkt likovnosti 
kurentov prinašajo literarna dela slikarjeve 
življenjske sopotnice, pisateljice Mire Mi-
helič (1912–1985), ki bi prav letos dopolni-
la 110 let in je bila ena osrednjih osebnosti 
ljubljanskega literarnega življenja. V svojih 
zapisih je pretanjeno slikala ljubljansko 
meščanstvo pred drugo svetovno vojno in 
tudi po njej, dragoceni pa so tudi njeni pre-
misleki o odnosih med ljudmi. Predstavlje-
ni bodo odlomki iz njene avtobiografije Ure 
mojih dni, ki je izšla v letu njene smrti.
Vizualnim in zvočnim materialom je 
mogoče slediti po več poteh, ki se 
dopolnjujejo in tvorijo presečišča. Živi 
govor se postopoma umika, obstaja 
zamrznjen v našem spominu in prestopa 
v elektronski medij, enako likovna forma, 
ki se ne more polno udejanjiti v prostoru in 
prehaja v digitalni zapis. V živo izvedena 
glasba dopolnjuje besedni in vizualni tok 

in ju usklajuje. S tem, ko likovna materija 
izziva glasbeni čas, zvok pa dojemanje 
prostora in likovne materije v njem, 
obiskovalec dogodka postaja bralec, 
ki po lastni presoji »zamrzuje« besede, 
zvok in sliko ter jih osmišlja na novo in 
po svoje. Ponujeni večplastni gradniki 
želijo nagovoriti posameznika, da si skuša 
zamisliti izhode iz zamrznjenih stanj in 
s tem prevprašuje tudi svoj pogled na 
prostor in čas, ki ga zaseda njegova lastna 
eksistenca.

Larisa Vrhunc  
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Predkoncertni pogovor z Nevillom Hallom  
(moderator: Gregor Pompe)

Bernhard Lang
Razlika/Ponavljanje 1 (Differenz/Wiederholung 1)  
za flavto, violončelo in klavir [1998]

Bernhard Gander
Ö  
za basovsko flavto, basovski klarinet, klavir, violo in violončelo [2005]

Jorge López
Gonzales Zemljojedec (Gonzales the Earth Eater)  
za Wagnerjevo tubo, angleški rog, basovski klarinet, violo  
in violončelo [1996]

Neville Hall
plameni se dvigajo, da bi zbledeli v zelen zrak  
(the flames rise to fade in green air)  
za klarinet, violino in violončelo  
[naročilo Foruma nove glasbe 2022], 
[prva izvedba] 
 1. plameni se dvigajo III
 2. plameni se dvigajo I
 3. plameni se dvigajo IV
 4. plameni se dvigajo II
 5. plameni se dvigajo V
 6. da bi zbledeli v zeleni zrak

-------

Klangforum Wien
Wendy Vo Cong Tri (flavta)
Markus Deuter (angleški rog)
Michele Marelli (basovski klarinet)
Christoph Walder (Wagnerjeva tuba)
Joonas Ahonen (klavir)
Sophie Schafleitner (violina)
Paul Beckett (viola)
Andreas Lindenbaum (violončelo)
Benedikt Leitner (violončelo)

Jean-Philippe Würtz (dirigent)

4. koncert

3. 12. 2022 
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Hommage a William S. Burroughs

Izbor programa: 
Christoph Walder

 

19:30

20:00
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med »blokovsko« ureditvijo izmenjujočih 
se kitic, refrenov, solov in duov v rockovski 
igri ter sestavnih delov klasične kompozi-
cije.

Jorge E. López
Gonzales Zemljojedec
Pomen Williama S. Burroughsa za glasbo 
se steka v več smeri. Z literarno tehniko re-
zanja besedil, ki jih je nato naključno zlepil 
skupaj, je razvil radikalen način sledenja 
nezavednemu in razkroju jezika v literaturi, 
hkrati pa je prepoznal možnost tovrstnega 
rezanja trakov z zvočnimi posnetki in tudi 
sam izdeloval nepredvidljive zvočne mon-
taže. Ob tem je s svojo literaturo navdihnil 
vrsto glasbenikov od free jazza do alter-
nativnega rocka, prvi je izven konteksta 
kemije uporabil besedno zvezo »heavy 
metal«, njegove formulacije so za imeni 
svojih zasedb izbrali člani Soft Machine in 
Steely Dan. 
Jorge E. López je v svoji skladbi bolj kot iz 
možnosti tehnike reza črpal iz psihadelič-
nega momenta zgodbe iz Burroughsovega 
romana The Soft Machine (1961), v kate-
rem se dogajajo nenavadne preobrazbe in 
menjave teles, mehkih strojev, kot telo v 
naslovu imenuje pisatelj. Naslov Lópezove 
skladbe prihaja iz dela, v katerem popotnik 
Carl opisuje domnevno južnoameriško 
mesto Puerto Joselito. V tem nenavadnem 
kraju so prebivalci na različnih stopnjah 
razkroja, preraščajo jih smeti, ki jih sami 
proizvajajo. »Nekateri med njimi so že mr-
tvi,« razloži Komandant popotniku: »Posku-
šamo jih pravočasno pokopati, tudi če se 
temu še refleksno upirajo. Tako kot Gonza-
les Zemljojedec. Pokopljemo ga trikrat.  
A vsakič se pregrize ven.« To vztrajno za-
kopavanje in vračanje na površje z gestami 
in gibanjem po registrih oriše tudi Lópe-
zova partitura. Ekscentričnosti literarnega 
lika v naslovu skladbe ustrezajo manj zna-

ne, nižje različice glasbil v zasedbi,  
ki s svojo lego ustrezajo Gonzalesovemu 
podzemnemu  življenju.

Neville Hall
plameni se dvigajo, da bi zbledeli  
v zelen zrak 
Skladba plameni se dvigajo, da bi zbledeli 
v zelen zrak je forenzična študija rasti glas-
benega organizma. Vsak od šestih stavkov 
preiskuje posebno fazo rasti in vsak glas-
beni dogodek nam nekaj pove o genetski 
evoluciji glasbenega organizma kot celote. 
Toda ta organizem je izoblikovanost stavka 
in ne snov. Kvazispektralna zvočna podo-
ba glasbe, ki jo imamo v mislih – denimo 
poševna linija glisanda – je le ostanek aku-
stičnega toka in ne more nikoli zares ujeti 
intenzivnosti samega glasbenega dogodka. 
Velik del gibanja v tej skladbi je uprizorje-
nega »znotraj« posameznih zvokov v obliki 
notranjega nihanja zvočnih detajlov, zato je 
pomembno, da jo poslušamo »estetsko«,  
s polno pozornostjo na materialnost trenut-
ka, raje kot da iščemo nekakšne iluzorne 
predstave.

Neville Hall

  

Bernhard Lang
Razlika/Ponavljanje 1
Langova monumentalna serija del z naslo-
vom Razlika/Ponavljanje, ki danes obsega 
že preko štirideset del, načenja vrsto vpra-
šanj. Skladateljevo branje je zaznamovalo 
spopadanje z znamenitim istoimenskim 
filozofskim delom Gillesa Deleuza, v ka-
terem avtor obravnava pojma razlike in 
ponavljanja ter njuno dialektiko. Deleuze se 
med drugim sprašuje, ali mar ni paradoks 
ponavljanja v tem, da lahko govorimo o 
ponavljanju le zaradi spremembe ali razli-
ke, ki jo ta vpelje v mišljenje, zaradi razlike, 
ki jo um črpa iz ponavljanja? Bernhard 
Lang je v teoretski poglobitvi v ponavljanje 
prepoznal tudi potencial kritike glasbe 20. 
stoletja, v prepovedi ponavljanja v glas-
benem modernizmu; že Schönbergova 
dvanajsttonska metoda je temeljila prav 
na izogibanju ponavljanju tonov, ki bi dali 
vtis tonalitete, kar so nato zaostrili njegovi 
nasledniki. Lang je spoznal, da je lahko 
tudi ponovljen glasbeni objekt sam na sebi 
izjemno kompleksen ter da se lahko kom-
pleksnost namesto zgolj na ravni materiala 
dogodi v dejanju zaznave. Na ta način je 
pristopil do ameriške repetitivne oziroma 
minimalistične glasbe iz šestdesetih let, 
izhodišč Glassa, Reicha in Rileya, a jih je 
opremljen z Deleuzovimi ugotovitvami o 
tem, da je lahko ponavljanje nosilec zelo 
kompleksne notranje diferenciacije v 
objektu, in s kritično distanco evropskega 
skladatelja, nanovo premislil. Hkrati je v 
ponavljanja vstopil iz drugačne kulturne 
izkušnje in družbenih, morda tudi politič-
nih izhodišč. Muzikolog Robert Fink je 
pokazal, da obstaja močna povezava med 
repetitivno glasbo ameriških skladateljev 
ter množičnimi mediji in potrošniško druž-
bo. Fink glasbo ameriških minimalistov v 
svojem raziskovanju razume kot kulturno 
prakso postindustrijske družbe, v kateri je 
ponovljivost eno osrednjih načel delovanja 

družbe. Langova glasba stopa izven tovr-
stnih paralel z družbo, hkrati pa se pokaže-
jo tudi razlike med ameriškim in evropskim 
ponavljanjem – če je Steve Reich v delih, 
ustvarjenih z malenkostno različno hitrim 
vrtenjem zanke na dveh magnetofonih 
estetiziral njuno razliko, če je iz faznih raz-
lik ustvarjal svojstven trans, pa je Langova 
fascinacija nad tehnologijo drugačna, saj 
veristično razgalja napake, odpovedi teh-
nologije, nepredvidljive zanke, ki nastanejo 
pri preskakovanju gramofonske igle ali pri 
predvajanju pokvarjene CD plošče. Zato je 
v nekatere poznejše skladbe iz cikla vključil 
tudi gramofone in CD predvajalnike. Med 
zgodnjimi pobudami za koncept del Raz-
lika/Ponavljanje je bila tudi serija filmskih 
zank Martina Arnolda, ustvarjenih iz naj-
denega materiala. Številni glasbeni motivi 
dela Razlika/Ponavljanje 1 so tako prav 
transkripcije zank iz nastopov didžejev in 
eksperimentatorjev z gramofoni.

Bernhard Gander
Ö 
Bernhard Gander je nekoč izjavil, da ne vidi 
razlike med sonatno obliko in heavy metal 
skladbo. Je skladatelj, ki že po izgledu, s 
tetovažami in majicami ekstremnih metal 
zasedb izstopa iz ustaljenih predstav kla-
sičnega skladatelja. Vendar pa v resnici ne 
prakticira preprostega prenašanja metal-
skih ritmov, abrazivne zvočnosti in materia-
la, kitarskih rifov v partiture, marveč mu gre 
predvsem za iskanje sorodnih skrajnosti, 
nedodelanosti nekaterih vidikov glasbe, 
njene telesnosti, iskanje momenta blizu 
zloma, ekstremne intenzivnosti, gostote.  
Ö je skladateljev poklon skupini Motörhead 
in njihovim kratkim in močnim pesmim. 
Gosti akordi in razširjene tehnike, ki ustvar-
jajo rezek profil zvoka godal in pihal, so le 
prva asociacija ob posvetilu, sam sklada-
telj pa posebej opominja na podobnosti 
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5. koncert

5. 12. 2022
Klub CD

Zvočne pokrajine 

Izbor programa: 
Alex Lipowski 

Catherine Lamb
Curvo totalitas 
za dva sintetizatorja, pločevinasto ploščo in tam tam [2017]

* * *

Karlheinz Stockhausen
Mikrofonija I (Mikrophonie I) 
za tam tam, dva mikrofona, dva filtra in krmilnike [1964]

-------

Klangforum Wien
Sophie Schafleitner (mikrofon)
Andreas Lindenbaum (krmilnik)
Christoph Walder (krmilnik, klaviatura)
Alex Lipowski (tolkala, mikrofon)
Björn Wilker (tokala)
Lukas Schiske (tolkala)
Sophie Schafleitner (klaviatura)
Markus Wallner (režija zvoka)

 

20:00
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šumov nadomestijo iznajdljivi načini 
zbujanja frekvenc in šumov na kovinskem 
glasbilu, namesto počasne montaže 
pa se odvije zbrano sledenje partituri. 
Ta natančno narekuje akcije ter s 
tem spremenljivke v delovanju šestih 
izvajalcev, zagotavlja predvideno  
dinamiko v gostoti in frekvenčnih 
lastnostih gradiva. Stockhausen tako 
ne opušča svoje ustvarjalne etike, 
zahtevnosti do strukture in njenega 
učinka.
 

Catherine Lamb
Curvo totalitas
Delo je nastalo za tolkalsko-klavirski 
kvartet Yarn/Wire, ki pa ga je skladate-
ljica omejila na tam tam, pločevinasto 
ploščo in dve klaviaturi, ki nadzorujeta 
vnaprej posneto gradivo dveh tolkalcev.  
V skladateljičinem opusu delo nekoliko 
izstopa z gosto izkoriščenim harmon-
skim prostorom dveh skrbno izbranih 
tolkal. Vloga klaviatur je filtriranje zvoka 
tolkal v polja delnih tonov, tonov, ki sicer 
zvenijo hkrati z nižjim temeljnim tonom. 
Te do skrajnosti podaljšane melodije 
zvočnih barv (Klangfarbenmelodie), 
subtilne, zastrte akustične poteze se 
gibljejo, ukrivljajo, srečujejo, iščejo med-
sebojna učinkovanja, resonance, ker pa 
so štirje izvajalci razporejeni po prostoru 
izvedbe, lahko velik del priprave izvedbe 
pomeni tudi iskanje vsakič posebnih po-
javnosti zvoka v prostoru.
 

Karlheinz Stockhausen
Mikrofonija I
Prva polovica šestdesetih let je v elek-
troakustični glasbi pomenila tudi obdob-
je preseganja tradicionalnih usmeri-
tev, šol, studijskih praks in umetniških 
dogem. Po tem ko so skladatelji vse 
pogosteje podaljševali zvočne raziskave 
iz studiev v koncertne dvorane, v kombi-
nacije fiksiranega zvoka ter žive izvedbe 
z glasbili, se je pojavila tudi nuja živega 
izvajanja glasbe z novo zvočno opremo 
ali prilagojeno rabo že poznane. Ob Ca-
geevi Glasbi odjemnikov (1960), v kateri 
izvajalec z odjemniki z gramofonov 
in kontaktnimi mikrofoni močno ojači 
sicer komajda slišne mehanske vibra-
cije, je posebej znamenito zgodnje delo 
živo izvedene elektroakustične glasbe 
Stockhausnova Mikrofonija I. 
Stockhausen je ustvarjanje skladbe izpe-

ljal iz dveh izkušenj. Do prve je prišel  
z eksperimenti na velikem tam tamu, ki si 
ga je priskrbel za pripravo velikega dela 
Trenutki (1962–1964/1969), med eksperi-
menti z velikim kovinskim glasbilom pa  
je spoznal velik razpon zvokov, ki jih je 
mogoče ustvariti z različnimi predmeti,  
s steklenimi, kartonskimi, kovinskimi, pla-
stičnimi pripomočki, ki jih je nabral doma. 
Hkrati je zaslišal spremembe v frekvenč-
nih pojavih na različni oddaljenosti od po-
vršine tam tama. Sorodno so v tistih letih 
ugotavljali tudi v pariških studiih GRM,  
v skupini znanih drugačnih usmeritev od 
Stockhausnovih, a so pri zbujanju zvokov 
na veliki kovinski plošči prav tako zaznali 
velike razlike pri snemanju na različnih 
oddaljenostih od kovine. Druga Stockhau-
snova izkušnja je prišla iz dela z mikrofoni 
pri skladbi Mikstura (1964) za pet orkestr-
skih skupin, ki se med izvedbo ojačijo z 
mikrofoni, signal pa se spreminja s štirimi 
sinusnimi generatorji tona in štirimi obroč-
nimi modulatorji. Obe izkušnji je pregnetel 
v odločitev, da lahko mikrofone uporablja 
tudi onkraj njihovega pasivnega snemal-
nega namena kot glasbene instrumente, 
ki z natančnim premikanjem, bližanjem 
in oddaljevanjem od vira zvoka, usmerja-
njem na določen del vira ustvarjajo pestro 
paleto zvočnega gradiva, njegovo dinami-
ko in barvne lastnosti, 
Mikrofonijo I izvajata dve skupini s po 
tremi izvajalci. V vsaki skupini je tolkalec,  
ki z različnimi predmeti in načini stika  
s tam tamom sproža zvoke, snemalec 
jih s približevanjem in oddaljevanjem 
mikrofona zajema, tonski mojster pa 
upravlja s filtri in jakostjo končnega 
signala. Dva tria uporabljata tam tam 
vsaka s svoje strani, predvsem se 
izmenjujeta ter skupaj zaigrata le v 
določenih delih skladbe. Stockhausnova 
kompleksna partitura nadaljuje studijsko 
montažo, le da generatorje tonov in 
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JOONAS AHONEN

Kdo naj kurira sodobno glasbo? Ne samo skladatelji, instrumen-
talisti, dirigenti in muzikologi, ampak vsi! Lepo je videti festival, na 
katerem so bili na tem položaju vedno skladatelji, ki pa so se tokrat 
umaknili glasbenikom. Vsekakor gre za spremembo perspektive 
ali paradigme. Gledišče, s katerega glasbenik opazuje glasbene 
pojave, je preprosto drugačno od skladateljevega. Zelo sem vesel in 
počaščen, da se je festival spomnil name, čeprav nisem bil pogosto 
v tej vlogi, odkar sem prenehal voditi majhen festival na Finskem. 
Če lahko muziciranje razumemo kot komunikacijo med glasbeniki 
in njihovim občinstvom, lahko programiranje razumemo kot odpira-
nje razprave med izbranimi glasbenimi deli. V mojem programu gre 
za refleksijo, ki jo odpirata deli Janeza Matičiča in Mártona Illésa  
v odnosu do nekaterih francoskih kolegov. Ko smo se pogovarjali  
o programu, je bil Janez Matičič še živ. Zdaj je njegova skladba 
tudi spomin na velikega slovenskega skladatelja, ki je pomemben 
del svoje poklicne kariere preživel v Franciji. V podobnih krogih 
blizu Pierra Schaefferja se je gibal tudi Matičičev hrvaški sodobnik 
Ivo Malec, ki je bil kasneje profesor Frédérica Durieuxa, izjemnega 
skladatelja, ki sem ga spoznal v Gradcu med svojimi pedagoškimi 
obveznostmi v sklopu ansambla Klangforum Wien. Übersicht III je 
ena izmed zadnjih Duriexovih skladb, v Sloveniji pa bo doživela svo-
jo prvo izvedbo. 
Ko me glasbeni kolegi, ki se sodobni glasbi ne posvečajo v tolikšni 
meri, tu in tam prosijo, naj naštejem nekaj svojih najljubših sodob-
nih skladateljev, je Tristan Murail eden izmed tistih, ki ga največkrat 
omenim. Odgovor po navadi sproži nadaljnje vprašanje: »Ali je še 
živ?« To vprašanje je opomnik, kako redko zaide glasba našega 
časa na koncertne podije. Verjetno eden največjih živečih skladate-
ljev je v zadnjih letih med drugim napisal veliko klavirske glasbe – 
slišali bomo dva čudovita primera. 
Še posebej sem vesel skladbe Raphaele Biston, s katero predsta-
vljam skladateljico, ki je še ne izvajajo vsepovsod in z delom katere 
sem se uspel ogniti klavirju. Njena skladba ponuja čudovit zvočni 
kontrast Illésu, ki predstavlja svoj monstruozni koncept četrttonske-
ga klavirja. Rajzok III je bil na mojem seznamu »skladb ki jih nekega 
dne želim igrati«, in ta dan se bliskovito bliža! Z Illésem ob zaključku 
koncerta je vzpostavljena tudi določena simetrija – obe polovici 
koncerta se namreč končata s skladbama za trio, ki imata v naslo-
vu rimsko številko III v naslovu, čeprav se v resnici zelo razlikujeta.

Joonas Ahonen 



50 51

Tristan Murail
Spomenik (Mémorial) 
za klavir [2021]

Tristan Murail
Zaljubljeni slavček (Le Rossignol en amour) 
za klavir [2019]

Janez Matičič
Geode  
za klavir in tolkala [1998]
 Žametni kristali
 Prozorne ostrine
 Temni spev
 Svetleči prelomi
 Zdrobljeni žarki

Frédérick Durieux
Pregled III (Übersicht III) 
za tenorski saksofon, klavir in tolkala [2020–2021]

 * * *

Raphaèle Biston
Sledi (Traces) 
za flavto, klarinet in violončelo [2018]

Márton Illés
Risbe III (Rajzok III)  
za klarinet, violončelo in klavir [2013]

-------

Joonas Ahonen (klavir)

Ansambel Foruma nove glasbe
Eva Arh (flavta)
Peter Kuder (klarinet)
Samanta Škorja (klarinet)
Oskar Laznik (saksofon)
Simon Klavžar (tolkala)
Jan Čibej (tolkala)
Katarina Leskovar (violončelo)
Igor Mitrović (violončelo)

Mauricio Valdés San Emeterio (tehnična pomoč)

6. koncert

8. 12. 2022 
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Levitve klavirja

Izbor programa: 
Joonas Ahonen

 

20:00
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ka Marina Horak – dobro odražata Mati-
čičevo glasbo, ki se napaja iz kontrastov 
med zvočnimi barvami, med fragmen-
tarnimi udarci in ritmičnim ostinatom, 
a zaradi odlične skladateljske obrti daje 
občutek jasnosti.
  

Frédérick Durieux
Pregled III
Cikel Pregled (Übersicht), začet leta 2008, 
se osredotoča na saksofon. Po Pregledu 
I (za baritonski ali tenorski saksofon) 
in Pregledu II (za tenorski saksofon) je 
Pregled III predzadnja partitura cikla pred 
Pregledom IV za saksofon in ansambel. 
Z vsakim novim delom cikla skozi čas 
razvijam in širim nekatere figure, druge 
situacijo pa so posebne in jih zadržim za 
eno od skladb.
Pregled III je prvo delo cikla, ki saksofon 
sooča z glasbili, ki so mu tuja. Vprašanje 
odnosa med saksofonom, klavirjem in 
tolkali je zato v središču te skladbe. Zelo 
hitro sem se namenil določiti zvočni kon-
tinuum, ki zaznavne tonske višine vodi od 
šuma in nedoločljivih zvokov k temperira-
nim tonom klavirja ali marimbe. Med tema 
dvema skrajnostma so še mikrointervali in 
multifoniki saksofona ali zveni, ki spomnijo 
na zvonove in se jih igra na strune klavirja, 
mešajo pa se s tolkali, kravjimi zvonci in 
zvenečimi ploščami. Bolj kot z – v vsakem 
primeru iluzornim – zlivanjem teh treh 
glasbil sem se želel igrati z zvočnimi ka-
tegorijami, ki si nasprotujejo ali se želijo 
združevati. Zato dialog treh glasbil, njihovo 
dopolnjevanje, polifono prekrivanje dovo-
ljujejo figure in zapis trajanj.
Z manj tehničnega vidika lahko rečemo,  
da vsebuje Pregled III zelo ritmične trenut-
ke, ki vabijo k plesu, in druge, ki namigujejo 
na lamento.
Pregled III posvečam Paulu Méfanu  
v spomin na mnoge zvočne raziskave,  

ki jih skrivajo njegove partiture, pa tudi na 
velikodušnost, s katero je neutrudno skrbel 
za izvedbe mnogih skladateljev kot vodja 
Ansambla 2E2M.

Frédéric Durieux
  

Raphaèle Biston
Sledi
Skladba Sledi z intenzivnimi ali krhkimi 
zvočnimi kombinacijami ustvarja globok 
potop, sanjarijo med življenjem in prazni-
no, resničnostjo in potencialom. Glasbo 
sestavljajo zaporedni bloki s temno, gosto 
zvočno teksturo. Večino teh animirajo drob-
ne variacije vsakega njihovega dela (zve-
na, dinamike, tonske višine). Ostali bloki, 
popolnoma zamrznjeni, s svojo umetno, 
zadržano, togo naravo predstavljajo  
kontrast.
Ta izmenjava usmerja pozornost na 
drobne elemente, ki oživijo določene dele, 
medtem ko njena odsotnost ostale dele 
nekako čudno pritrdi. Diskurz se torej od-
vija na eni strani h gibanju in podeljevanju 
individualnosti vsakemu glasbilu, po drugi 
strani pa razkriva delčke nenavadne uspa-
vanke s trdovratnim utripanjem, kot bi bilo 
zakopano v navidezno fiksacijo.
Ti elementi nato postanejo hibridni in 
vodijo v mešanico visokih tonov, ki se 
gibljejo okrog unisona, do katerega nikoli 
popolnoma ne pride. Kot lesket, utripanje 
svetlobe, morda v sanjah, skozi zaprte 
oči. Traces sem napisala po dokaj hudi 
bolezni. Med pisanjem so me v mislih 
še vedno spremljali intenzivna bolečina, 
občutek skrajne ranljivosti in močna volja, 
da to premagam.

Raphaèle Biston
  

Tristan Murail
Mémorial
Spomenik žrtvam holokavsta v Berlinu:  
odločen, poravnave cementnih blokov, 
vsi so podobni, vsi različni, oblikujejo 
ogromen štirikotnik, ki ponuja tisočere per-
spektive. Moja skladba skuša le priklicati 
ta spomenik, tako ganljiv v njegovi prepro-
stosti: alegorija alegorije. Akordske niti, ki 
se pojavljajo iz tišine, se vračajo v tišino, 
tvorijo ravne linije, se nalagajo, prekrivajo, 
križajo – do točke, na kateri lahko včasih 
dobimo vtis poslušanja več pianistov …

Tristan Murail
 

Tristan Murail
Zaljubljeni slavček
Maja se je v živi meji iz črničevja pred 
mojo teraso naselil slavček. Mesec dni 
je prepeval vse dneve in noči. Bil je zelo 
zaljubljen. Razen naslova skladbe, nastale 
po naročilu organizacije Ars Mobilis, nima 
nobene povezave z istoimensko skladbo 
Françoisa Couperina ...
Za analizo petja slavčkov, ki premore zelo 
raznolike in domišljije polne melodije, sem 
uporabil različne računalniške programe 
za spektralno analizo zvoka, rezultate nato 
obdelal z različnimi algoritmi za transpo-
zicijo, časovno in frekvenčno raztezanje 
... Tako so se pojavili melodični elementi, 
harmonske barve ipd., ki pa so še vedno 
izseki in izpeljanke iz slavčkovega petja.

 Tristan Murail
 

Janez Matičič
Geode za klavir in tolkala
Naslovi Matičičevih del pogosto kažejo  
k močnim klasičnim temeljem skladatelje-
ve sicer izjemno sodobne pisave. V vseh 
ustvarjalnih obdobjih je skladal sonate, 
etude, koncerte ali simfonije. Imena skladb 
iz šestdesetih in začetka sedemdesetih let 

vendarle pogosteje asociirajo na zvočne 
in glasbene pojave, kot so resonance,  
prekinitve, utripi, valovanja, oscilacije, 
sinteze ali forme, še močnejše izhode iz 
abstraktnih referenc pa razkriva Matičičev 
opus iz zadnjih dveh desetletij, ko nasta-
nejo kantata Artemis, suita Polinezija ali 
Geode za klavir in tolkala. Vendar pa  
geode, prostorčki v kamnini, zapolnjeni  
s kristali, niso bile navdih za samo glasbo. 
Med skladanjem dela za klavir in tolka-
la je Matičič obiskal Mineraloški muzej 
Nacionalne rudarske šole v Parizu in se 
navdušil nad drobnimi finimi oblikami in 
prelivajočimi se barvami skritih kristalov. 
V naravnem pojavu je našel predvsem 
jezikovno oporo za sicer čutne, tudi emo-
cionalno močne, a abstraktne glasbene 
miniature za klavir in tolkala.
V prvem stavku »Žametni kristali« pokaže 
osnovni način spojitve, integracije dveh 
glasbil, ko sorodne odzvanjajoče  
akordske oblike premešča med klavir  
in marimbo. Ob barvitosti ostaja zavezan 
klasičnemu idealu dela z motivi in neneh-
no variira, krči in razširja enovito gradivo.  
V »Prozornih ostrinah« takoj izkoristi dru-
gačen način povezave glasbil, ko se odlo-
či za izrazito tolkalsko rabo klavirja  
z ritmično odrezavo igro in igranjem ne-
posredno po strunah. »Temni spev« je  
sodobna različica stare tridelne pesem-
ske oblike s prepoznavno žalobno temo  
v začetnem in zaključnem odseku ter  
dinamičnim, barvitim srednjim delom. 
Melodijo, ki se vije v nižjem registru, za-
znamuje značilen poltonski zdrs, motiv, 
značilen za mnoga Matičičeva dela, hkrati 
pa gre za znan motiv, ki ga glasbena 
teorija in zgodovinopisje najpogosteje 
imenujeta mannheimski vzdih ali pianto. 
»Svetleči prelomi« in »Zdrobljeni žarki« 
se odvijejo v bolj prosti komunikaciji med 
glasbenikoma. Protislovna naslova – za-
dnjega je po pregledu predlagala pianist-
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Spremljevalna koncertaMárton Illés
Risbe III
Skladateljev cikel Risbe danes obsega se-
dem skladb za različne zasedbe – za dva 
različna ansambla, godalni kvartet, vokalni 
sekstet, Risbe II so klavirski koncert, ki 
ga je kot solist krstno izvedel skladatelj 
z Bamberškimi Simfoniki in dirigentom 
Jonathanom Nottom, Risbe I pa je zložil 
za 24 solističnih godal. Prva skladba cikla 
napoveduje nekaj osnovnih potez, med ka-
terimi sta v Risbah III za klarinet, violončelo 
in klavir ključni ureditev tonskega prostora 
v četrttonih ter oponašanje prvinskosti 
ljudske glasbe. Skladatelj pianistu v Risbah 
III zada težavno nalogo igranja na dve 
klaviaturi – z levo na koncertni klavir in z 
desno na elektronsko klaviaturo, uglašeno 
za četrtino tona višje. Eden od učinkov te 
odločitve je zbližanje klavirja s klarinetom 
in violončelom ter njuna možnost igranja 
kontinuiranega glissanda, drsenja med 
toni. Pogled v partituro, gosto posejano z 
vijugastimi gestami, bi lahko vodil v razmi-
šljanje, da tovrstne linije predstavljajo črte 
v risbah, vendar pa zvočni rezultat pokaže, 
da gre predvsem za miselne »podobe«, za 
učinek plastičnega tonskega prostora in gi-
banja v njem. Ob koncu skladbe klarinet z 
močnim vibratom in »stisnjenim« zvenom 
oponaša tárogató, madžarsko in romun-
sko ljudsko pihalo, ter ob hitrih pridušenih 
alikvotih violončela odigra kratke na videz 
improvizirane sole.
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György Kurtág: Iz zbirke Igre (Játékok)
Zibanje (Ringató)
Galop (Galopp) 
Poklon Bartoku (Hommage à Bartók) 
Poklon Čajkovskemu (Hommage à Csajkovszkij)

Liza Stabej, klavir
Mentor: Rikardo Janjoš

Jean-Denis Michat: Nikogaršnja dežela (No man's land) 
Živa Anderluh, flavta
Mentorica: Tanja Smaila
Pri klavirju: Rikardo Janjoš

Matej Bonin: Hipno za dva
Dana Dular in Karin Drmaž, klavir štiriročno  
Mentorici: Alenka Podboj, Helena Megušar

Melani Popit: Vezi [naročilo Foruma nove glasbe 2022],  
[prva izvedba] Ansambel učencev GCEW
Mentorici: Melani Popit, Una Košir
Igor Ribič, povezovalec

_________________________

Pedagoški pristop in učni proces glasbene šole Glasbeni center  
Edgar Willems pokriva široko polje odnosa do glasbe, slušno za-
znavo, učenje ritma, petja, povezavo glasbe in naravnega telesnega 
gibanja, aktivno in ustvarjalno sodelovanje otrok, ustvarjanje pozi-
tivnega odnosa do zvoka in glasbe, pozneje učenje vključuje tudi 
prepoznavo elementov glasbenega jezika, poustvarjanja, invencije,  
v vsem tem pa lahko najdemo tudi mnoge elemente sodobne glas-
be. Avtorica novega dela, nekdanja učenka šole in študentka kom-
pozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani Melani Popit se je zato 
odločila uporabiti glasbeni material, s kakršnim imajo mladi izvajalci 
že izkušnje in ga izvajajo v okviru glasbenega pouka. Skladbo Vezi 
bodo sprva predstavili mlajši izvajalci, nato pa skupina starejših 
učencev, ki mu bodo dodali drugačen glasbeni jezik in nove barve. 
Skladba vključuje tudi improvizacijo, ki jo učenci prav tako že dobro 
poznajo, novost za njih pa bo delna uporaba grafične notacije,  
ki se jo bodo naučili izvajati.

1. spremljevalni koncert

17. 11. 2022
Kozinova dvorana Slovenske filharmonije

Mladi glasbeniki mladim 

18:30
Steven Isserlis: Zakleta hiša (The Haunted House)  
Kristjan Olenik Ribič, violončelo
Mentor: Jaka Trilar
Pri klavirju: Alina Kolomiets

Arvo Pärt: Za Alino (Für Alina)  
Hana Koželj, klavir
Mentor: Rikardo Janjoš

Agnes Dorwarth: Ptičja knjiga (Vogelbuch)  
Julija Kraljič, kljunasta flavta
Mila Vučko, kljunasta flavta
Ožbej Kosec, kljunasta flavta
Martin Mlakar, kljunasta flavta 
Mentorica: Una Košir

György Kurtág: Iz zbirke Igre (Játékok)
Dolgčas (Unottan) 
Malček (Totyogós) 
Neme dlani (Néma tenyerek) 
Bodimo norčavi (Butáskodjunk együtt) 

Katarina Goli, klavir
Mentorica: Alenka Podboj

György Kurtág: Iz zbirke Igre (Játékok)
Portret (Arckép) 
Valček (Kering) 
Igra s tremi prsti (Háromujjas) 
Preludij in valček v C-duru (Préludium és valcer C-ben)

Liam Nal Rakuša, klavir 
Mentor: Rikardo Janjoš



58 59

SKLADATELJI 
OD A DO Ž

2. spremljevalni koncert

21. 11. 2022
Galerija Osmo/za

Živo srebro
Izbor programa:  Primož Sukič

19:30  
The Third Guy: Živo srebro (Hydrargyrum) 
Petra Strahovnik: Biti (Be)
Matej Bonin: Impulzi V (Impulses V), [prva izvedba]
James Tenney: Harmonij (Harmonium) 
Uroš Rojko: Poskusi zadržati dih (Try holding your breath),  
[prva izvedba] 

__________________

Primož Sukič (kitara, električna kitara, elektronika)
Matej Bonin (kitara, stroji DADA)

Kitarist Primož Sukič deluje kot improvizator in poustvarjalec sodobnih 
komponiranih del. S tolkalcem Rubenom Oriome je ustanovil duo  
The Third Guy, s saksofonistom Joshuo Hydom pa skupino Replicant.  
V polju improvizirane glasbe sodeluje s klarinetistom Tomom Jackso-
nom ter tolkalcem Seijirom Murajamo. Je član skupine Something Out 
There ter ansamblov Ictus in Neofonía. Zasedba The Third Guy presega 
različne meje med interpretacijo, improvizacijo, programiranimi računal-
niškimi algoritmi in kompozicijo, pri negiranju teh kategorij pa spreminja 
tudi svojo zasedbo. Tudi novo delo Hydrargyrum ni vezano na določeno 
glasbeno estetiko, obliko ali zasedbo, izvira pa iz improvizacijskih strate-
gij in posnetih elektronskih modulacij inštrumentov. Zasedba The Third 
Guy je že sodelovala s skladateljem Matejem Boninom, ki je za tokratni 
večer napisal novo delo Impulses V, noviteto pa je prispeval še Uroš 
Rojko, velik podpornik mlade generacije slovenskih skladateljev in instru-
mentalistov, ki iščejo samosvoje ustvarjalne poti. Primož Sukič bo izve-
del še delo Be (Biti) Petre Strahovnik, ki se z materialom, zreduciranim na 
ton h - kar v angleščini preberemo kot b - in vodenjem poslušalčeve per-
cepcije okrog tega osišča navezuje tudi na eksperimentalno dediščino. 
To dediščino pooseblja ameriški skladatelj James Tenney. Njegovo delo 
Harmonium I je osredotočeno na gradivo alikvotnega niza, napisano je 
v naravni uglasitvi za dvanajst ali več godal oziroma inštrumentov, zmo-
žnih vzdrževanja enakomernega tona, priredba za solo električno kitaro 
pa je mogoča v kombinaciji z vzorčevalnikom in elektronskim lokom.
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Sasha J. Blondeau (1986)
Sasha J. Blondeau (1986) je francoski_a 
skladatelj_ica s posebnim zanimanjem za 
združevanje instrumentalne in elektroaku-
stične glasbe. Doktoriral_a je v programu, 
ki povezuje IRCAM, Univerzo Sorbonne in 
Francosko nacionalno raziskovalno središče 
(CNRS). Poleg dela z živo elektroniko je na 
pariškem IRCAM-u sodeloval_a pri razvoju 
programskega orodja Antescofo – ta po-
sreduje pri sinhronizaciji elektroakustičnega 
zvočnega zapisa v živi izvedbi, hkrati pa ga 
lahko skladatelji uporabljajo pri skladanju 
in notaciji. Blondeau ustvarja tudi glasbo za 
gledališče.
Skladal_a je za Glasbene dneve v Donaue-
schingenu, Wittenske dneve nove komorne 
glasbe, Orkester iz Pariza, Intercontemporain 
in druge ugledne ansamble. Med večjimi deli 
je skladba za plesalca in pevca Françoisa 
Chaignauda in Orkester iz Pariza na besedilo 
Hélène Giannecchini.

Matej Bonin (1986)
Diplomiral je iz kompozicije pod mentor-
stvom Uroša Rojka na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani in izobraževanje nadaljeval na Uni-
verzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti v 
Gradcu pod mentorstvom Beata Furrerja.
Na priporočilo Petra Eötvösa je bil v letu 2014 
prejemnik nagrade Gargonza Arts Award, na 
62. mednarodni skladateljski tribuni Rostrum 
leta 2015 pa je kot prvi slovenski skladatelj 
zmagal v kategoriji pod 30. letom s skladbo 
Cancro za simfonični orkester. Kot nagrada je 
sledilo naročilo dela Shimmer (2017) in izved-
ba s švedskim ansamblom Norbotten NEO, 
nato pa je idejo skladbe Bonin nadaljeval v 
cikel, ki do danes obsega že sedem skladb.
Osrednji projekt skladatelja v zadnjih letih 
je Gimnastika ne/smisla z  dvema deloma 
večjega obsega. Sprva je šlo za uglasbitev 
izbora pesmi iz zbirke Krčrk Karla Hmeljaka, v 
drugem delu iz leta 2021 pa je pesnik napisal 
pesmi prav za glasbeno kompozicijo. V Gim-
nastiki ne/smisla Bonin razvija možnosti za 
improvizacijsko delovanje znotraj natančno 
določenega dela in za medsebojno komunici-
ranje z glasbenim materialom.
Med novejšimi deli izstopa še skladba Eppur 
si muove IV za saksofon, tolkala in simfonični 
orkester, napisana za Oskarja Laznika in Si-
mona Klavžarja.

George Aperghis (1945)
Grški skladatelji Georges Aperghis od leta 
1963 živi in deluje v Parizu, kjer raziskuje 
gledališke razširitve glasbe in značilne teme 
francoskega intelektualnega življenja, kot so  
vprašanja jezika, pomena in možnosti razu-
mevanja. Izhaja iz avantgardističnega stali-
šča, kritičnega odnosa umetnosti do družbe 
in nuje po raziskovanju neobičajnih obravnav 
glasbenega materiala in glasbil. Hkrati pa 
to stališče pogosto preobraža v humorne 
situacije. Leta 1976 je ustanovil Atelje za gle-
dališče in glasbo (ATEM), s katerim je do leta 
1997 v intenzivnem stiku s sodelavci razisko-
val oblike prenašanja družbenega v poetično, 
glasbenega pa v odrsko, kako enakovredno 
združiti glasbenike, pevce, igralce in vizualne 
umetnike. Tako razširjeno polje umetniškega 
izraza je razgrnil tudi v znameniti skladbi 
Recitacije (1978), v kateri pevka izmenjuje 
bravurozne fraze z govorom in ustnimi šumi. 
Sodelovalno naravo in preseganja meja med 
mediji prenaša tudi na skladanje koncertne, 
instrumentalne glasbe. V ansambelski sklad-
bi Intermezzi (2015–2016) je material razvil z 
glasbeniki, po pogovorih o željah in pričako-
vanjih je pripravil partituro in jo z gledališkimi 
izkušnjami postavil na koncertni oder. 

Raphaèle Biston (1975) 
Raphaèle Biston je študirala kompozicijo in 
flavto – na tem glasbilu deluje tudi kot impro-
vizatorka. Sklada različne zvrsti, instrumen-
talno, živo in fiksirano elektroakustično  glas-
bo, sodeluje z literati, igralci in glasbeniki, ki 
se podajajo tudi v gledališke in delno improvi-
zirane situacije. Sama pravi, da želi ustvarjati 
v zvočnem področju, odprtem za tonsko 
barvanje in šum, grobe in krhke zvočnosti, 
zvok in tišino, strukturo in intuicijo, zanimajo 
jo meje znanega in nenavadnega, narave in 
stroja, skladanje glasbe, ki pušča možnost 
čudenja, a ima jasen namen. Skladateljičina 
dela so med drugimi izvajali ansambli 2e2m, 
Ensemble Modern, l’Instant Donné, Multila-
térale, Ear Unit, Le Concert Impromptu, Les 
Temps Modernes in Divertimento Ensemble.
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Bernhard Gander (1969)
Bernhard Gander je študiral klavir, dirigira-
nje in kompozicijo na Tirolskem državnem  
konservatoriju, nato pa na graški Univerzi za 
glasbo in uprizoritvene umetnosti pri Beatu 
Furrerju. Elektroakustično glasbo je študiral 
v pariškem studiu UPIC in v Švicarskem cen-
tru za računalniško glasbo. Njegova glasba 
se nenehno sklicuje na popularno glasbo in 
nasploh na pop kulturo. Reprezentacijo tele-
snosti v stripih o Petru Parkerju in njegovem 
alteregu Spidermanu je prenesel v klavirsko 
skladbo Peter Parker (2004). Take Death 
(2013) za ansambel in didžeja se enakomer-
no napaja tako v glasbi Stravinskega, v liku 
žrtvovane device baleta Pomladnega obredja, 
kot v hrupni in intenzivni izkušnji glasbe 
ameriške ekstremne metal zasedbe Cannibal 
Corpse. Delo horribile dictu (2007) za skupine 
glasove, godal in pozavn pa se poklanja Gan-
derjevemu priljubljenemu filmskemu žanru, 
grozljivki, in se posredno referira na njene 
značilne zvočnosti. Ganderjeva dela redno 
naročajo in izvajajo ugledni interpreti sodob-
ne glasbe, kot je ansambel Klangforum, Kvar-
tet Arditti, Novi vokalni solisti iz Stuttgarta ali 
Simfonični orkester ÖRF.

Gérard Grisey (1946–1998)
Gérard Grisey je eden najvplivnejših in najpo-
membnejših skladateljev druge polovice 20. 
stoletja. Bil je študent Olivierja Messiaena, 
Henrija Dutilleuxa in udeleženec poletnih 
tečajev Akademije Chigiana v Sieni in Med-
narodnih poletnih tečajev za novo glasbo v  
Darmstadtu, kjer je poslušal seminarje Lige-
tija, Stockhausna in Xenakisa. Leta 1973 je s 
kolegi iz Messiaenovega razreda T. Murailom, 
R. Tessierjem in M. Levinasom ustanovil sku-
pino L’Itinéraire, ki se ji je pozneje pridružil še 
H. Dufourt, znotraj skupine skladateljev, an-
samblov in drugih skupin pa se je pojavila in 
razvila ideja spektralne glasbe – kombinacija 
skladateljskih tehnik in širših glasbenofilo-
zofskih usmeritev, ki so prekinjale s seriali-
stično miselnostjo ter nadaljevale značilno 
francosko tradicijo mišljenja zvoka v njegovih 
zaznavnih, psihoakustičnih vidikih. Od začet-
ka osemdesetih let, ko se pojem in estetska 
izhodišča spektralne glasbe razširita tudi v 
mednarodnem prostoru, je Grisey predaval v 
Berlinu, Kaliforniji in nato daljše obdobje na 
Pariškem konservatoriju, kjer je pustil močen 
pečat v generaciji mladih skladateljev. Poleg 
Les Espaces acoustiques so nekatera ključna 
njegova dela še Dérives (1973/1974), Le Noir 
de l’étoile (1989/90) in Vortex Temporum 
(1994–1996).

Elliott Carter (1908–2012) 
V dolgem in bogatem življenju je Carter izku-
sil celotno 20. stoletje. Tudi glasbeno, saj je 
bil sopotnik prvih velikih ameriških skladate-
ljev; v Parizu je študiral z Nadio Boulanger in 
za  nekaj časa prevzel neoklasicističen slog. 
V štiridesetih in petdesetih je našel somišlje-
nike v prebujenem modernizmu, ki je v glasbi 
razklenil hierarhijo harmonij, melodij in pulza 
ter razprl polje neomejenih možnosti. Carter 
je tu lahko razvijal glasbene parametre v raz-
ličnih plasteh in se v tej tonski kompleksnosti 
približal zapletenosti izkušnje človeškega 
bivanja v zavitem obdobju zgodovine naše 
vrste. Ustvarjal je instrumentalno in vokalno 
glasbo, med drugim več pomembnih orke-
strskih del, kot sta Variacije (1955) in Koncert 
za orkester (1969), vrsto koncertantnih del, 
med klavirsko glasbo izstopajo skladbo Noč-
ne fantazije (1980), hkrati pa je Carter tudi 
eden največjih mojstrov godalnega kvarteta 
v zgodovini te žlahtne zvrsti. Carter je bil ob 
svojem slovesu pred desetletjem aktiven 
umetnik in hkrati odmev neke pretekle dobe 
– skladatelj s celovitim pogledom na glas-
beni fenomen, nepopustljivo strog glasbeni 
obrtnik, ki je ostajal intelektualno zahteven in 
tudi skrajno empatičen.

Frédérick Durieux (1959)
Ob zaključku študija na pariškem Konserva-
toriju, kjer danes tudi sam deluje kot profesor  
kompozicije, se je povezal z ansamblom 
InterContemporain in centrom IRCAM, kjer 
se je izpopolnjeval na Oddelku glasbenih raz-
iskav. V času delovanja v Villi Medici je ustva-
ril svoje prvo delo za ansambel in elektroniko 
Parcours pluriel (1987–88). Njegova dela se 
pogosto sklicujejo na literaturo Yvesa Bon-
nefoya, Emmanuela Hoquarda, Paula Celana 
ali Friedricha Hölderlina, na dramska dela 
Samuela Becketta in Howarda Barkerja, med 
likovnimi vplivi pa navaja Barnetta Newmana, 
Cyja Twomblyja in Christiana Boltanskega. 
Durieux je svojo esejistiko leta 2019 predsta-
vil v zbirki L’espace des possibles.
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Jakob Jež (1928–2022)
Jakob Jež je leta 1954 diplomiral na Oddelku 
za glasbeno zgodovino Akademije za glasbo 
v Ljubljani, deloval kot pedagog, kot urednik 
revij Grlica in Naši zbori ter kot raziskovalec 
zapuščine skladatelja Marija Kogoja. Uveljavil 
se je v šestdesetih kot del mlade moderni-
stične skladateljske skupine Pro musica viva. 
Sledil je novemu v glasbi in v svojih kantatah, 
kot so Do fraig amors, Brižinski spomeniki 
ali Pogled zvezd raziskal neobičajne vokalne 
in instrumentalne tehnike, a v tej glasbi ven-
darle presune vtis arhaičnega ter metaglas-
beno navezovanje na zgodovinska besedila. 
Hkrati mu je petje pomenilo tudi področje 
radovedne igre z zvokom in  predjezikovne 
komunikacije s človekovimi občutji, denimo v 
delu Caccia barbara za pet vokalnih solistov. 
Skrbno oblikovanje miniatur in spoj arhaizma 
ter modernizma je zasledoval tudi v instru-
mentalnem opusu, v katerem med drugim 
izstopa cikel sedmih del z naslovom Nomos. 
Ko je raziskoval zapuščino skladatelja Marija 
Kogoja, je Jež prišel na Gradež pri Turjaku in 
si tam ob gozdu ustvaril dom – glasba Jako-
ba Ježa je pogosto tudi ustvarjalno čudenje 
nad naravo, kar lahko razberemo iz naslovov 
del, kot sta Gozdni odmevi in Pastoralne  
invencije.

Malika Kišino (1971)
Po diplomi iz prava v Kjotu je Malika Kišino 
študirala kompozicijo v Franciji, diplomirala 
na Konservatoriju v Lyonu in se izpopol-
njevala na IRCAM-u. Skladala je za vrsto 
orkestrov,  kot so Orkester Zahodnega nem-
škega radia, Frankfurtski radijski orkester, 
Filharmonični orkester Francoskega radia 
ter ansamble, na primer za Musikfabrik, 
Kvartet Diotima, ansambel Asko-Schönberg 
in druge. Delovala je v več najuglednejših 
evropskih studiih za elektroakustično glas-
bo, kot so GRAME v Lyonu, Eksperimentalni 
studio SWR, ZKM v Karlsruheju, pariški 
GRM ali Center Hennrija Pousseurja v 
Liégeu. Redno se odziva na japonsko kultu-
ro in aktualne družbene dogodke v domovi-
ni – v več delih se je odzvala na jedrsko ne-
srečo v Fukušimi. V njenih delih, ki jih sama 
opisuje kot zvočne organizme, kljub pogosti 
uporabi tradicionalnih japonskih glasbil ne 
slišimo navezav na ljudsko glasbo, vendar 
pa z načinom dela z materialom in spre-
mnimi zapisi vzpostavlja povezavo z naravo 
in kulturnimi posebnostmi Japonske.

Neville Hall (1962) 
Halla je življenjska pot leta 1993 po kon-
čanem študiju kompozicije v Aucklandu in 
izkušnjah z nekaterimi vodilnimi evropskimi 
skladatelji (Franco Donatoni, Brian Fer-
neyhough in Witold Lutosławski) iz Nove 
Zelandije pripeljala v Slovenijo. Še bolj kot 
ta biografski podatek pa njegovo odprtost, 
umetniško širino in svetovljanskost razkriva 
sámo  skladateljevo delo. Njegove skladbe 
so vselej natančno strukturirane, s čimer 
se Hall vključuje v zahodno modernistično 
izročilo, ta premišljena struktura pa ves čas 
služi podeljevanju pomena in vrednosti vsa-
kemu zvočnemu delcu. Ti delci so med seboj 
praviloma organsko povezani, urejeni so v 
nekakšne mreže, v katerih materialni drobec, 
nota ali dve, vodi v različne smeri, vsaka od 
njih pa še v več naslednjih. Zato svoje orke-
strske skladbe, kot sta silence rained down, 
quenching time‘s fire (1997) ali najnovejša 
so flamed in the air (2021) piše za vsakega 
člana orkestra posebej. V Sloveniji najde 
tudi vse več glasbenikov, ki so se pripravljeni 
spoprijeti z njegovimi zahtevnimi komornimi 
in solističnimi skladbami. Skladateljevo delo 
predstavlja pregledna plošča or looked back 
to the flowing iz leta 2019.

Márton Illés (1975)
Vse širše prepoznan madžarski pianist in 
skladatelj je za svoje delo leta 2008 prejel 
skladateljsko nagrado Glasbenega sklada 
Ernst von Siemens, nagrado Simfoničnega  
orkestra SWR na glasbenem festivalu Do-
naueschingen leta 2017, štipendiji nemške 
akademije Villa Massimo v Rimu, bamberške 
Ville Concordia ter umetniško rezidenco v 
Cité des Arts v Parizu. 
Med novejša večja dela sodita med drugim 
violinski koncert Vont-tér (2020), napisan za 
Simfonični orkester Zahodnonemškega radia 
in znano virtuozinjo Patricijo Kopačinsko  
in koncert za klarinet in orkester Re-Akvarell 
(2015), ki ga je zložil za Sabine Meyer  
in Simfonični orkester SWR iz Baden-Badna 
in Freiburga. Na naših odrih smo Illésevo 
glasbo lahko slišali na koncertih  
Festivala Slowind in Komornega godalnega  
orkestra SF. 
Svojo intenzivno glasbo pogosto oblikuje 
v ciklih skladb. V delih z naslovom Scene 
polidimensionali si zamišlja individuume v 
gledaliških situacijah, cikel Torso vključuje 
podrobne študije materiala, ki ga nameno-
ma pusti nedokončanega, v ciklu solističnih 
instrumentalnih del Psihogrami glasbo vodi 
k sunkovitim, telesnim gestam, ki se preobra-
žajo v plastično oblikovane šume.
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Bernhard Lang (1957)
Bernhard Lang je v domačem Linzu in potem 
v Gradcu poleg klavirja, kompozicije, jazzo-
vske teorije in harmonije študiral tudi filozo-
fijo in nemško literaturo. Po koncu študija je 
razvijal programe za računalniško podprto 
kompozicijo v graškem Inštitutu za elektron-
sko glasbo IEM ter se med drugim spoznal  
z Georgom Friedrichom Haasom in z  mikro-
tonalno glasbo. Velik del njegovega opusa 
lahko uvrstimo v dva večja cikla – Razlika/
Ponavljanje in Monadologije. V obeh se 
ukvarja s prevzemanjem najdenega gradiva, 
v Monadologijah predvsem iz citatov znanih 
skladb drugih skladateljev, na primer iz del 
Brucknerja, Schönberga ali pa Haydna. Zato 
svoje Monadologije razume kot metakompo-
zicije, ki se ukvarjajo z glasbo samo. Obsežen 
je tudi skladateljev opus glasbenogledaliških 
del – v njih posreduje družbeno kritiko (Gle-
dališče ponovitev, 2003), kritiko glasbenopro-
dukcijskega sistema (I Hate Mozart, 2006), 
tudi na tem področju pa izvaja dekonstrukcije 
starejših del (ParZeFool, 2017). S svojim 
prečkanjem meja med sodobno kompozi-
cijsko prakso in popularno kulturo, drugimi 
mediji ter filozofijo v marsičem simbolizira 
odprtost, posebno vrsto komunikativnosti, 
značilno za sodobno avstrijsko glasbo.

Dylan Lardelli (1979) 
Novozelandski kitarist in skladatelj Dylan  
Lardelli ustvarja dela, ki v subtilnem odzva-
njanju glasbenega materiala raziskujejo 
vprašanja spomina, psihologije in fizikalnosti 
glasbe. Njegova komorna dela večkrat  
vključujejo japonska glasbila. Študiral je  
v Benetkah pri Stefanu Bellonu in v Lübecku 
pri Dietru Macku, deloval pa je še v rezidenč-
nem programu Tokyo Wonder Site, v dunaj-
skem umetniškem programu Kulturkontakt 
in na Univerzi Otago v novozelandskem 
Dunedinu. Njegova glasba je redno prisotna 
po vsem svetu – v Aziji, Avstraliji, na Novi 
Zelandiji, Evropi in Severni Ameriki, izvajali 
pa so ga med drugimi ansambli Vortex iz 
Ženeve, dunajski Klangforum, kölnski Musik-
fabrik, Ensemble Modern, dirigent Lucas Vis 
in Novozelandski simfonični orkester. Tudi 
sam kot izvajalec je velik promotor sodobne 
glasbe in novozelandskih skladateljev.

Uroš Krek (1922–2008)
Krek je leta 1947 diplomiral iz kompozicije pri 
Lucijanu Mariji Škerjancu in po končanemu 
študiju se je njegova pot vse bolj oddaljevala 
od šolskega okvira, ki je temeljil na  roman-
tičnem izročilu. Krek je v svoj izrazni sistem 
sprejemal le tiste glasbene ideje, ki jih je 
zgodovinski tok že potrdil kot ideje s trajno 
umetniško vrednostjo. Svoj slogovni okvir je 
postopno razširjal z neoklasicistično komu-
nikacijo s predromantičnimi obdobji, ekspre-
sionistično kromatiko, gostejšimi zvočnimi 
grozdi in celo z elementi aleatorike. V petde-
setih letih je deloval na Radiu Ljubljana, nato 
v Glasbenonarodopisnem inštitutu SAZU, 
zato je v njegovo glasbo pronicalo še več 
prvin ljudske glasbe, poklicno pot pa je skle-
nil kot občudovan profesor kompozicije na 
ljubljanski Akademiji za glasbo. Med zgodnje 
Krekove neoklasicistične mojstrovine sodijo 
Simfonietta, Mouvements concertants in So-
natina za godala, med poznejšimi večjimi deli 
pa gotovo violinski koncert Inventiones fera-
les in drzna Sinfonia per archi. Ob teh delih, ki 
se zasluženo še danes vračajo na koncertne 
sporede, izstopajo še koncerti in komorna 
glasba (na primer Godalni sesktet na temo 
Franka Martina).
 

Catherine Lamb (1982)
Ameriška skladateljica Catherine Lamb je po 
zgodnjem začetku z glasbenim izobraževa-
njem leta 2003 naredila zarezo, saj je opusti-
la študij na glasbenem konservatoriju in se 
odšla učit severnoindijsko klasično glasbo 
v mesto Pune v Indiji. Nato  se je odločila 
za študij kompozicije na univerzi CalArts v 
Kaliforniji pod mentorstvom pomembnih 
osebnosti eksperimentalne glasbe, Jamesa 
Tenneya in Michaela Pisara. Skladateljičino 
delo raziskuje interakcijo tona, dodajanje 
tonskih oblik, fenomenologijo zvena, saj se 
osredotoča na krhke detajle v součinkovanjih 
tonov in zvenov ter hkrati na vpliv prostora na 
to mikrodinamiko. Zato lahko njeno glasbo 
slišimo kot izzven minimalističnih skladatelj-
skih smeri, obogatenih z izkušnjami iz indij-
ske vokalne tradicije dhurpada, monofonične 
vokalne tradicije, ki temelji na bogatih mikro-
tonalnih ornamentih.
Leta 2013 se je preselila v Berlin, kjer je so-
delovala pri ustanovitvi kolektiva Harmonic 
Space Orchestra, deluje kot poustvarjalka, 
violistka in organizatorka koncertov. Piše za 
ugledne naročnike, kot so ansambli Dedalus, 
neoN, Kvartet JACK ter Škotski simfonični or-
kester BBC in dirigent Ilan Volkov. Leta 2020 
je bila prejemnica skladateljske nagrade 
Ernst von Siemens.
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Klara Mlakar (1999)
Diplomirala je iz kompozicije na ljubljanski 
Akademiji za glasbo v razredu Vita Žuraja, 
trenutno pa študira na Visoki šoli za glasbo 
v Karlsruheju v razredu Markusa Hechtlea 
in Wolfganga Rihma. Je članica Komornega 
zbora Konservatorija za glasbo in balet Lju-
bljana pod vodstvom Ambroža Čopija. Njene 
skladbe so že izvedli zasedbe Slowind,   
Ensemble Recherche, Komorni godalni  
orkester Slovenske Filharmonije, Komorni 
zbor Kristusove cerkve iz Karlsruheja in 
številni slovenski zbori. Prejela je posebno 
nagrado za obetavnega skladatelja do 25 let 
za skladbo, izvedeno na tekmovanju Naša 
pesem 2022, nagrado za najboljšo kompo-
zicijo mladega skladatelja na Mednarodnem 
zborovskem tekmovanju v Prevezi (Grčija), 
prvo nagrado  
v kategoriji Ljudske na natečaju za zborovske 
skladbe APZ Maribor Pójmo zaj, pojdimo 
zdaj, prvo nagrado na 2. natečaju za nove 
skladbe Aegis Carminis 2021 in posebno 
nagrado za perspektivno mlado skladateljico, 
rojeno po letu 1996, prvo nagrado za sklad-
bo Sneg pada na 2. natečaju za zborovske 
skladbe MePZ Obala Koper. Klara Mlakar se 
v svoji glasbi koncentrira na raziskovanje člo-
veškega glasu, subtilnih glasbenih struktur 
ter raznovrstnih možnosti instrumentov. 
 

Daniel Moreira (1984)
Daniel Moreira je brazilsko-nemški skladatelj 
in dirigent. Njegova dela se redno nanašajo 
na popularno kulturo, zvočnosti, medije, pred-
mete in zvočne artefakte sodobnega življe-
nja. Delo The Delivery (2018) za violino, klavir 
in elektroniko denimo spremlja video o do-
stavi kovčka z violino na lokacijo vsakega po-
sameznega koncerta, ansambelska skladba  
Emergency Procedures (2013) pa je odrski 
komentar varnostnih postopkov, ki vključuje 
rabo detektorjev kovin, alarmov, merilnika ra-
dioaktivnosti in drugih tovrstnih naprav.
Moreira je študiral na Visoki šoli za glasbo in 
gledališče v Hamburgu, Visoki šoli za glasbo 
v Stuttgartu, na Teksaški univerzi v Austinu 
in na Zvezni univerzi Grande do Sul, njegovi 
najpomembnejši mentorji pa so bili Marco 
Stroppa, Manfred Stahnke in C. L. Chaves. 
Kot dirigent se je specializiral za sodobno 
glasbo, tudi na področju opere in glasbenega 
gledališča, ustanovil pa je tudi ansambel za 
novo glasbo Volumina Consort. Deluje tudi 
kot raziskovalec interaktivnih glasbenih ra-
čunalniških programov, piše eseje o akustiki, 
kompoziciji, estetiki, spektralni in elektroaku-
stični glasbi ter je docent za kompozicijo in 
glasbeno teorijo na Univerzi za glasbo, gleda-
lišče in medije v Hannovru.

Jorge López (1955)
Jorge E. López se je rodil na Kubi, odraščal 
pa je v New Yorku in Chicagu. Komponirati je  
začel samostojno. V začetku sedemdesetih 
let je študiral pri Leonardu Steinu in Mortonu 
Subotnicku, a zatem uničil večino svojih del 
ter za več let prekinil z glasbenim ustvarja-
njem in daljša obdobja preživel v samoti  
v gorah. Po številnih selitvah se je v začetku 
devetdesetih let preselil v Evropo in se ustalil 
v Avstriji. Med letoma 2000 in 2003 je bil go-
stujoči umetnik na področju videa in zvočne-
ga oblikovanja v Središču za umetnost in me-
dije v Karlsruheju, njegova dela so izvedli tudi 
na uglednih festivalih, kot so Glasbeni dnevi 
v Donaueschingenu, Wien Modern, Salzbur-
ške slavnostne igre, prejel pa je tudi podporo 
Akademije za umetnosti v Berlinu, Fundacije 
Ernst von Siemens, Fundacije Paula Sacherja 
ter Avstrijsko državno štipendijo.

Janez Matičič (1926–2022)
Po študiju kompozicije pri Lucijanu Mariji 
Škerjancu se je že kot izoblikovan skladatelj 
konec petdesetih odpravil v Pariz, kjer je iskal 
novejše poti, se izpopolnjeval pri znameniti 
Nadii Boulanger in radovednost potešil v ele-
ktroakustičnem studiu, v skupini GRM in pod  
mentorstvom Pierrea Schaefferja. Prvi med 
slovenskimi skladatelji je ustvaril zaokrožen 
elektroakustičen opus, zložil je pomembne 
koncerte, dva za klavir, po enega za violino in 
za violončelo ter dve simfoniji. Iz Matičičeve-
ga posebnega, strastnega odnosa do klavirja 
je nastal pomemben in obširen opus za to 
glasbilo. Dolgo je bil predvsem sam najboljši 
interpret svoje klavirske glasbe, danes pa jo 
interpretirajo mlajši pianisti po vsem svetu. 
Na Oddelku za muzikologijo ljubljanske Fi-
lozofske fakultete je predaval kot honorarni 
docent za glasbenoteoretske predmete. Leta 
2001 je postal izredni član, leta 2007 pa tudi 
redni član SAZU. Leta 2007 je postal Prešer-
nov nagrajenec.
Matičič je enkratno spajal sodobno zvočno 
fantazijo in močno tradicionalno tehniko, 
skladal je po svojih načelih, a ni pozabil na 
stare mojstre, njegova glasba je polna eksta-
tičnih viškov, zgoščanj in sproščanj zvočnih 
energij.
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Karlheinz Stockhausen (1928–2007)
Iz razumevanja Stockhausnove ustvarjalne 
osebnosti je težko izločiti njegove osebne 
življenjske okoliščine. Odrasel je v Nemčiji, 
ki so jo prizadeli gospodarska kriza, razrast 
nacizma in vojna, v kateri so usmrtili njego-
vo mater, oče je proti koncu vojne umrl na 
fronti, sam pa je vojno izkusil kot bolničar. 
V povojnih letih je Stockhausen postal eden 
vodilnih mladih skladateljev, ki so želeli 
zgraditi nov glasbeni svet, ki s starim ne bi 
imel opraviti ničesar. Bil je med utemeljitelji 
serialistične tehnike, začetnimi praktiki elek-
tronske glasbe, ki jo je že v Spevih mladeni-
čev (1956) razširil z glasom in nato napravil 
pomembne korake k živi elektroniki. Počasi 
so v Stockhausnovem opusu prevladale mo-
numentalne kompozicije (Trenutki za sopran, 
štiri zbore in ansambel, elektronske Himne), 
ki jih je od sredine šestdesetih let dalje delno 
podpirala postopno vse manj preskriptivna, 
torej vse manj določna notacija oziroma pro-
cesna kompozicija – sprva so proces urav-
navala znakovna navodila za spreminjanje 
tonskih višin, dinamik in ritmičnih segmentov, 
v razvpitem delu Iz sedmih dni (1968) pa 
zapis predaja le intuitivna navodila za prosto 
oblikovanje glasbe. Ta iskanja novega in neo-
bičajnega, še ne zaznanega je podpirala tudi 
duhovna ali mistična naravnanost Stockhau-
snove umetniške poetike. Iz izjemno arti-
kuliranega tehnika, drznega konstruktorja 
novega zvoka z začetka petdesetih, je v šest-
desetih letih nastal karizmatičen stvaritelj 
mogočnih del s povsem lastno ustvarjalno 
mitologijo. Tudi ta ga je vodila v dolgoletno 

ustvarjanje sedemdelnega opernega cikla 
Luč (1977–2003), delo nadčloveških ustvar-
jalnih ciljev in izvajalskih zahtev.

Tristan Murail (1947) 
Murail je pred začetkom študija pri Mes-
siaenu leta 1967 študiral arabski jezik in 
ekonomijo, nato pa postal del mladega skla-
dateljskega kroga, ki se je postavil nasproti 
močnemu vplivu serializma, ustanovil skupi-
no L’Itinéraire ter si izboril pravico do lastnega 
izraza. Leta 1971 je prejel prestižno nagrado 
Prix de Rome, nato še prvo kompozicijsko 
nagrado pariškega Konservatorija ter dve 
leti deloval v Villi Medici, francoski umetniški 
akademiji v Rimu. V osemdesetih letih je vse 
pogosteje v skladateljski proces vključeval 
rabo računalnika, deloval je na IRCAM-u, med 
letoma 1991 in 1997 pa je tam tudi pouče-
val. Nato je postal profesor kompozicije na 
newyorški Univerzi Columbia in postal eden 
vplivnejših mentorjev najvidnejših mladih 
skladateljev. Od leta 2010 ponovno živi in de-
luje v Evropi. Njegovi deli Trinajst barv zahaja-
jočega sonca (1978) za kvintet in elektroniko 
ter Gondwana (1980) za orkester, v kateri za 
material vzame spektralno analizo zvona, 
sta med najvplivnejšimi deli spektralne skla-
dateljske smeri. V bogatem opusu Murail 
nadaljuje s poglabljanjem in preobražanjem 
osnovnih estetskih premis spektralne glasbe, 
tudi z redno rabo žive elektronike.

Rebecca Saunders (1967)
Ena najbolj prepoznavnih sodobnih  
skladateljic je kompozicijo študirala pri Ni-
gelu Osborneu v Edinburghu in Wolfgangu 
Rihmu v Karlsruheju, danes pa živi in dela  
v Berlinu. V zadnjem desetletju se posebej 
posveča solističnim delom za različna glasbi-
la, ki ji s  svojo zvočno prisotnostjo pomenijo 
ključno ustvarjalno izhodišče, potencial izpe-
ljave za celotna glasbena dela. Z odločitvijo 
za zaznavne lastnosti zvoka, ki jih postavlja 
pred konceptualne skladateljske odločitve, se 
zdi povezana celostna predstavitev skladate-
ljičinih del, ki pogosto določajo tudi uporabo 
prostora in koreografijo. Prostorske lastnosti 
izvedbenih prostorov je posebej intenzivno 
izkoriščala v prostorskih kolažih za komorne 
zasedbe chroma I–XX (2003–2017), Stasis, 
Stasis Kollektiv (2011–2016) in v ansambel-
ski prostorski instalaciji Yes (2017). Rebecca 
Saunders v zadnjih letih posebno pozornost 
namenja koncertantnim delom, kot so violin-
ski koncert Still (2011), tolkalski koncert Void 
(2014) ali koncert za trobento Alba (2015).  
V zadnjih letih lahko njena dela vse pogosteje 
slišimo tudi v Sloveniji.
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GLASBENIKI 
OD A DO Ž

Larisa Vrhunc (1967) 
Glasba Larise Vrhunc se odvija kot igra krh-
kih, ritmično pogosto razdrobljenih tonov,   
zastrtih šumov, skrbno izbranih barv, pre-
vidno zloženih v miniaturne postavitve. To 
ni preobložena glasba in osredotoča se le 
na bistveno. Zato v skladateljičinem opusu 
ni veliko simfonične glasbe, opazni pa sta 
Hologram (2001) in Med prsti zven podobe II 
(2011). Izhaja iz komornega zvena in načina 
poustvarjanja, ki omogoča pravo zvočno oko-
lje za njeno poetično glasbo tihega pletenja 
in plastenja in na drugi strani pravo preda-
nost glasbenikov. Je skladateljica s previdno 
zgrajenim izrazom, s katerim pa vendarle 
išče tudi nove usmeritve svojega ustvarja-
nja, povezave z drugimi umetnostmi ali pa 
ustvarja za najmlajše poslušalce.
Izobraževala se je na visokošolskih glasbenih 
ustanovah v Ljubljani, Ženevi in Lyonu ter na 
številnih mednarodnih mojstrskih tečajih. 
Je redna profesorica za teorijo glasbe na 
Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete 
v Ljubljani, kjer je doktorirala z disertacijo 
Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompo-
zicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij in o tej 
temi izdala še znanstveno monografijo.

Tadeja Vulc (1978) 
Velik del opusa Tadeje Vulc je namenjen 
zborovski glasbi, v katero se skladateljica 
že več  kot dve desetletji poglablja tudi z 
vodenjem zborov in vokalnih skupin. Želja po 
ustvarjanju in novem znanju jo je usmerila v 
študij kompozicije na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani pri Urošu Rojku, nato se je na Visoki 
šoli za glasbo na Dunaju izpopolnjevala pri 
Michaelu Jarrellu in Ertuğrulu Sevsayu. Njen 
zborovski opus zaznamujeta predanost razi-
skovanja glasu in glasbena širina – sklada za 
vse vrste zborov na različna besedila, prilju-
bljen je njen opus za otroške zbore, ustvarja 
didaktično glasbo (glasbena pravljica Gal v 
galeriji, Pisani svet orkestra in Kraljestvo glas-
be) in vokalno-instrumentalna dela (kantata 
Stara Ljubljana, ki je bila predstavljena na 
mednarodni platformi Music Masters on Air). 
Skladateljičine instrumentalne skladbe (na 
primer tolkalske Tri iveri, ansambelski Tlesk 
vode ali orkestrska Lux Aeterna) za vokalnimi 
zaostajajo le v številu. Je umetniška vodja 
in dirigentka Akademskega pevskega zbora 
Maribor in predavateljica na Pedagoški  
fakulteti v Mariboru.
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Ansambel Foruma nove glasbe
Ansambel Foruma nove glasbe je bil ustanovljen leta 2021 kot fle-
ksibilna komorna zasedba za potrebe festivala Forum nove glasbe. 
Želja je, da bi lahko sestav, ki druži najboljše domače glasbenike, de-
javne tako v različnih slovenskih orkestrih in komornih skupinah kot 
tudi v ansamblih v tujini, prerasel v stalno izvajalsko telo, specializi-
rano za izvajanje sodobne glasbe. Izvajalce različnih generacij druži 
predvsem želja po stiku z glasbeno sedanjostjo in odprto pogledo-
vanje v neznane, nove glasbene prakse in svetove. V prihodnosti bo 
ansambel poleg vloge osrednjega ansambla festivala Forum nove 
glasbe nastopil tudi kot samostojno izvajalsko telo (Trst, Maribor).

Megumi Kasakava
Megumi Kasakava je odraščala v Fukuiju  na Japonskem, kjer je 
med letoma 2000 in 2004 je študirala na Univerzi Soai v Osaki, 
kasneje pa je violo pri Nobuku Imai in komorno  glasbo pri Gáborju 
Takácsu-Nágyju na Ženevskem konservatoriju, kjer je leta 2009 po-
stala tudi asistentka.
Sodelovala na je na Odprtem festivalu komorne glasbe v Angliji 
in na japonskem festivalu Viola Space; nastopila je z Ensemble 
Contrechamps iz Ženeve in Komornim orkestrom iz Ženeve ter 

koncertirala v znanih 
koncertnih dvoranah, 
kot so Victorijina dvo-
rana v Ženevi, Tonhalle 
v Zürichu, Stara opera 
v Frankfurt, Koncertna 
hiša in Filharmonija  
v Berlinu, v Kölnski fil-
harmoniji, londonskem 
centru Barbican in  
v dvorani Wigmore.
Nastopala je z različni-

mi komornimi zasedbami, med drugim z Ansamblom Artefakt  
in Camerato Bellerive, ter gostovala v Franciji, Švici, na Tajvanu,  
v Angliji, na Japonskem in v Nemčiji. Za svoje delo je prejela nagra-
do Alberta Lullina v Ženevi in   posebno nagrado Akademije Verbier.
Redno poučuje na mojstrskih tečajih na Japonskem, v Koreji in na 
Tajvanu ter je ena izmed docentk pri izobraževalnih projektih zased-
be Ensemble Modern, kjer deluje kot violistka od leta 2010. Od leta 
2014 igra na violo Pellegrina Di Michelisa.

Joonas Ahonen
Za pianista Joonasa Ahonena je značilna široka slogovna raznovr-
stnost, saj se po eni strani ukvarja z glasbo poznega 18. stoletja,  
po drugi strani pa pripravlja številne krstne izvedbe sodobnih del.  
Je član ansambla Klangforum Wien in ustanovni član Tria Rödberg, 
ki izvaja klasicistični in romantični repertoar na izvirnih zgodovinskih 
inštrumentih. 
Ahonenovi nedavni nastopi vključujejo izvedbo Klavirskega koncerta 
Unsuk Chin s Sinfonietto iz Basla, debut s Simfoničnim orkestrom iz 
Stavangerja pod vodstvom Pabla Heras-Casada, izvedbo Klavirskega 
koncerta Philippa Maintza s Simfoničnim orkestrom ÖRF pod vod-
stvom Marin Alsop in nastope na recitalih na Festivalu Djagileva v Per-
mu, v Hiši glasbe v Parma in v dvorani Teatro Colón v Buenos Airesu. 
V letošnji sezoni bo ponovno gostoval pri Filharmonikih iz Helsinkov in 
prvič nastopil z Mestnim orkestrom Vaasa, Istanbulskim filharmonič-
nim orkestrom Borusan in Simfoničnim orkestrom Zahodnonemškega 
radia.
Ahonen redno sodeluje z violinistko Patricijo Kopačinsko, s katero sta 
nastopila na festivalih v Lockenhausu in Gstaadu, v Koncertni hiši na 
Dunaju, Koncertni dvorani Danskega radia, La Scali v Milanu in na med-
narodnem festivalu v Edinburghu. Njun skupni album Le monde selon 
George Antheil je lani izdala založba Alpha Classics.
Ahonen je pri založbi BIS Records izdal posnetek Ligetijevega Klavirske-

ga koncerta in dve 
plošči s klavirskimi 
sonatami Charlesa 
Ivesa. Drugi po-
snetki vključujejo 
Beethovnove Dia-
bellijeve variacije za 
založbo Schwech-
tenstein Records, 
Schönbergovega 
Mesečnika Pierrota 
za založbo Alpha 
in posnetek instru-
mentalnih triov iz 
obdobja bratov in 
sester Mendels-
sohn pri založbi 
Alba Records.
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monwealth, Denver-
skem državnem kole-
giju in UNICAMP v São 
Paulu v Braziliji.
Lipowski je diplomiral 
in magistriral na šoli 
Juilliard. Vrhunec nje-
gove kariere predsta-
vlja turneja s Pierrom 
Boulezom po Evropi 
in nato po Japonski z 

izvedbo Boulezovega dela sur Incises. Od leta 2007 je nastopal kot 
umetnik-profesor na glasbenem festivalu Great Mountains v Južni 
Koreji. Snema za založbe Gravina Musica, Naxos, Pi recordings in 
Living Artists Label.

Michel Pozmanter
Violist in dirigent Michel Pozmanter je študiral violo pri Alainu 
Pélissierju in kvartetu Manfred in dirigiranje pri Nicolasu Brochotu 
na Departmajskem konzervatoriju d’Evry in pri Claire Levacher 
na Pariškem konservatoriju. Je vodja in violist ansambla Aleph, 

leta 2005 pa je 
z violončelistom 
Christophom Royem 
ustanovil ansambel 
Nomos. Sodeloval je 
s skladatelji, kot so 
Emmanuel Nunes, 
Mauricio Kagel, 
Bernard  Cavanna, 
Alain Bancquart, 
Klaus Huber, Georges 
Aperghis, Gilbert 
Amy, Peter Eötvös, 
Vinko Globokar … 
Dirigiral je že v Operi 

v Reimsu, Mladinski operi v Dresdnu, ansamblom Contrechamps, 
2E2M, Court-Circuit, Atmusica, Slowind, Uusinta ter Simfoničnima 
orkestroma departmajev Aisne in Yvelines. Kot violist sodeluje pri 
ambicioznih projektih, kot so izvedba vseh Beethovnovih godalnih 
kvarteti na historičnih inštrumentih ali vseh Haydnovi godalnih 
kvartetov s Kvartetom Lugha. Je profesor komorne glasbe na 
Departmajskem konservatoriju v Gennevilliersu, od leta 2011 pa 
vodi Simfonični orkester Trocadéra.

Klangforum
Ansambel Klangforum Wien, specialistično zasedbo za sodobno 
glasbo, je leta 1985  ustanovil skladatelj Beat Furrer. Štirindvajset 
članov zasedbe letno pripravi preko 80 koncertov v Evropi, ZDA in 
na Japonskem. V sezoni 2019 je od Sylvaina Cambrelinga mesto 
prvega dirigenta prevzel Bas Wiegers. Ansambel pripravlja svoj 
lastni ciklus v dunajski Koncertni hiši, vsako leto pa naroča nova 
dela pri najvidnejših svetovnih skladateljih. Samo v zadnjih petih 
letih so krstno izvedli skoraj 100 novih del, glasbeniki pa so z 
nastopi obredli ves svet, kjer so glasbeniške vezi spletli s številnimi 
najuglednejšimi dirigenti, glasbeniki in skladatelji. Ansambel redno 
izdaja zgoščenke pri najpomembnejših založbah za sodobno 
glasbo, kot sta Kairos in Wergo.

Alex Lipowski
Kot zagovornik sodobne glasbe je Alex Lipowski izvršni direktor 
zasedbe Talea in je  nastopal v zasedbah, kot so SEM Ensemble, 
Aspen Contemporary Ensemble, ICE in Wet Ink Ensemble. Nastopil 
je na koncertnih odrih po vsej Severni Ameriki, Južni Ameriki, Evropi, 
Aziji in na Bližnjem vzhodu.
Kot solist in komorni glasbenik je sodeloval s skladatelji, kot so  
Pierre Boulez, Helmut Lachenmann, Pierluigi Billone in John Zorn.  
Lipowski je kot predavatelj gostoval na Univerzi Virginia Com-
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Slowind
Pihalni kvintet Slowind je bil ustanovljen leta 1994. V tem času se 
je ansambel, ki izvaja praktično vsa dela standardnega repertoarja 
za ta sestav, profiliral še v brezkompromisnega in v slovenskem 
prostoru najaktivnejšega izvajalca sodobnih del, od klasikov avant-
garde do najmlajših, še neuveljavljenih, a zelo obetavnih avtorjev 
našega časa. Slowind z naročili stalno spodbuja mlade slovenske 
skladatelje ter se rad odziva vabilom za izvedbe novitet na mnogih 
evropskih odrih. Obenem že vrsto let tesno sodeluje z etabliranimi 
svetovnimi skladatelji, kot so Vinko Globokar, Robert Aitken, Heinz 
Holliger, Jürg Wyttenbach, Vito Žuraj, Ivan Fedele, Tošio Hosokava, 
Nina Šenk, Uroš Rojko, Martin Smolka, Volker Staub, Ivo Nilsson, 
Gérard Buquet, Niels Rosing Schow in drugi, ki mu posvečajo svoja 
dela in ga vključujejo v svoje projekte.
Slowind redno gostuje na nekaterih najpomembnejših prizoriščih 
sodobne glasbe: Ars Musica Bruselj, Bienale Bern, Klangspuren 
Innsbruck, New Music Concerts Series Toronto, Contempuls Praga, 
Théâtre Dunois Pariz, Beneški bienale, Zagrebški glasbeni bienale, 
festival Ars Nova radijske postaje Jugozahodnega nemškega radia 
Stuttgart in Mednarodni glasbeni festival Takefu (Japonska). 
Na domačem prizorišču je ansambel v zadnjih letih še okrepil svojo 
dejavnost na področju slovenske glasbe in v pomladanskem času 
pričel prirejati krajši glasbeni festival z naslovom Slowindova po-
mlad, jesen pa je bila dvajset let namenjena Festivalu Slowind.
Če se je cikel v prvem obdobju plemenitil predvsem s prispevki 
uglednih umetnikov, s katerimi je ansambel muziciral – Heinz Holli-
ger, Robert Aitken, Alexander Lonquich, Arvid Engegård, Aleksandar 

Madžar, Mate Bekavac, Steven Davislim, Christiane Iven, Matthias 
Pintscher, Matthias Würsch, Naoko Jošino, Majumi Mijata in drugi 
–, se je skozi leta razvil v pravo gibanje. Promoviranju sodobne sve-
tovne komorne literature in celovitim predstavitvam nekaterih pri 
nas manj znanih velikanov glasbe 20. stoletja (Edgard Varèse, Elliott 
Carter, Vinko Globokar, Toru Takemicu, Ivan Fedele, Brice Pauset) 
se pridružuje vse večje število tujih ansamblov za sodobno glasbo, 
člani slovenskih simfoničnih orkestrov ter uveljavljene komorne 
skupine in pevski zbori.
Festivalski spored redno snema in prenaša Radio Slovenija, posnet-
ke koncertov pa predvajajo tudi tuje radijske postaje – BBC 3,  
Nizozemski radio in druge.
Za dosedanje delovanje je Slowind leta 1999 prejel Župančičevo na-
grado, nagrado Prešernovega sklada leta 2003 ter Betettovo  
nagrado leta 2013.

Matej Šarc
Matej Šarc je sprva študiral oboo pri Božu Rogelji na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, nato pa se izpopolnjeval pri Heinzu Holligerju na 
Visoki šoli za glasbo v Freiburgu v Nemčiji. 
Bil je prvi oboist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Freibur-
škega filharmoničnega orkestra. Kot solist in komorni glasbenik 
koncertira po Evropi, Avstraliji, Kitajski, Mongoliji, Japonski in obeh 

Amerikah. Za vrsto evropskih radij-
skih postaj je posnel številna solistič-
na, komorna in koncertantna dela 
za oboo. Njegovi posnetki so izšli pri 
slovenskih in svetovnih založbah.
Od leta 1994 do 2020 je bil član Or-
kestra Slovenske filharmonije, nato 
pa je postal njegov umetniški vodja 
in direktor Slovenske filharmonije. 
Je član pihalnega kvinteta Slowind, 
s katerim je priredil in izvedel dvajset 
mednarodnih festivalov Slowind. 
Za odlične izvedbe je z ansamblom 
prejel vrsto nagrad, med drugim tudi 

nagrado Prešernovega sklada. Oboo in komorno glasbo poučuje na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani ter na mojstrskih tečajih doma in na tujem.
Nastopal je z izjemnimi glasbenicami in glasbeniki, kot so Alexan-
der Lonquich, Nicolas Altstaedt, Christiane Iven, Riccardo Muti, 
Carlos Kleiber, Ferdinand Leitner, Radovan Vlatković, Heinz Holliger, 
Arvid Engegård, Ursula Oppens, Naoko Jošino, Majumi Mijata, Bar-
bara Kozelj in mnogi drugi.
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Leta 2015 je ustanovil Filharmonični festival baročne glasbe ter bil 
trikrat njegov umetniški vodja in dirigent. V njegovi umetniški dejav-
nosti od nekdaj posebno mesto zavzema sodobna glasba. Premier-
no je izvedel ogromno število prav zanj napisanih novitet slovenskih 
in tujih skladateljev. 

Christoph Walder
Christoph Walder prihaja iz Toblacha (Dobbiaco) na Južnem Tirol-
skem. Leta 1985 je začel študirati rog v Innsbrucku in nadaljeval 
študij pri Hansjörgu Angererju na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. 
Leta 1989 je začel s študijem na Univerzi za glasbo in  uprizoritvene 
umetnosti na Dunaju, kjer je študiral pri Rolandu Bergerju in Willibal-
du Janeschitzu. Njegovo poglobljeno raziskovanje prilagodljivosti 
inštrumenta ga je vodilo od historični izvajalni prakse na naravnem 

rogu, igranja v an-
samblih in komor-
nih sestavih, do 
improvizacije, eks-
perimentalnih pro-
jektov in širjenja 
zvočnih možnosti 
z elektroniko in 
razširjenimi izva-
jalskimi tehnikami 
našega časa, kar 
je hitro postalo nje-
govo glavno stro-

kovno področje. Kot hornist pri ansamblu Klangforum je Christoph 
Walder od leta 1993 sodeloval pri izvedbi številnih novih del. Soli-
stične parte roga je izvajal na številnih krstnih izvedbah, vključno s 
Sonic Eclipse za rog, trobento in ansambel Matthiasa Pintscherja, 
Perturbazione Salvatoreja Sciarrina in arrivo nel settore trombe za 
rog in orkester, Flux Nine Šenk za rog, trobento, harmoniko in goda-
la ter Symphonie Fleuve za rog in orkester Jorgeja E. Lópeza.
Christoph Walder poučuje rog v kontekstu sodobne glasbe na 
Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju ter kot del 
skupnega učiteljskega mesta ansambla Klangforum na Univerzi za 
glasbo in uprizoritvene umetnosti v Gradcu.

Jean-Philippe Würtz
Jean-Philippe Wurtz je študiral na Nacionalnem konservatoriju v 
Strasbourgu, kjer je prejel prve nagrade iz klavirja, komorne glasbe, 
analize, harmonije in kontrapunkta. Tam je tesno sodeloval z Jean-
-Louisom Haguenauerjem in pozneje leta 1993 postal njegov po-
močnik. Študij je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju, 

kjer je študiral pri Ernestu Bouru. Hkrati je bil sprejet na Mednarodni 
inštitut Eötvös, kjer je študiral pri Pétru Eötvösu.
Nato je deloval kot dirigent asistent Kenta Nagana in Pétra Eötvösa, 
leta 1998 pa je ustanovil ansambel Linea, s katerim je izvajal sodob-
no glasbo. 
Med letoma 1997 in 2000 je bil direktor glasbenih študij v Operi  
v Montpellieru in glavni asistent v Orkestru Montpellier Languedoc-
-Roussillon, kjer je sodeloval z dirigenti, kot so Friedemann Layer, 
Armin Jordan, Stuart Bedford, in režiserji, kot so Robert Carsen, Da-
niel Mesguich, Alfredo Arias in Jacques Nichet.
V svoji karieri je dirigiral naslednjim orkestrom/ansamblom: 
Ensemble Modern, Ensemble Linea, Komorni ansambel Nova 
glasba iz Berlin, Ensemble Plural, Ensemble Smash, Ensemble 
Accroche Note, Nacionalni orkester območja Pays de Loire, 

Nacionalni orkester 
departmaja 
Bordeaux-
Aquitaine, 
Ensemble 
Intermodulacio, 
Ensemble 
Alternance, 
Ensemble Oh-ton, 
Ensemble Talea, 
Nacionalni orkester 
iz Montpellierja,  
Orkester 

Philharmonia, ECCE itd. Je reden gost festivalov v Strasbourgu 
(Musica), Montpellieru (Radio-France), Budimpešti (Jesenski 
festival), Bruslju (Ars Musica), Huddersfieldu (HCMF), Madridu, 
Bukarešti, Victorii, Darmstadtu (Poletni tečaji), Buffalu (Junij v 
Buffalu), New Yorku (Lincolnov center), in Seulu (ACL).
Njegova predanost poučevanju glasbe je pripeljala do rednega 
sodelovanja z Visokimi šolami za glasbo v Bremnu, Essnu in Karl-
sruheju v Nemčiji, z Nacionalnim konservatorijem za glasbo in ples 
v Parizu, konservatorij v Strasbourgu in Fundacija Eötvös na Ma-
džarskem.
Kot dirigent je pripravil številne krstne izvedbe, med njimi dela Klau-
sa Huberja, Pétra Eötvösa, Briana Ferneyhougha, Michaela Jarrella, 
Wolfganga Rihma, Younghi Pagh-Paana, Unsuk Chin, Raphaëla Cen-
da, Francesca Filideija, Alberta Posadasa, Marka Andréja, Frédérica 
Durieuxa itd. Septembra 2015 je bil imenovan za umetniškega vodjo 
programa Voix Nouvelles pri Fundaciji Royaumont.



Generalni sponzor:

Inotherm d.o.o., vhodna vrata iz aluminija

Forum nove glasbe 2022 podpirajo: 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

 

Mestna občina Ljubljana

Koproducent 3. koncerta  
Foruma nove glasbe (17. november 2022):

 

Glasbeno društvo Slowind

Organizacija:

Društvo UHO

Koproducent: 

Društvo SiBRASS
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Partnerji in donatorji  
Foruma za novo glasbo 2022:

 

Slovenska filharmonija
 

Filozofska fakulteta
 

Akademija za glasbo
 

Klangforum Wien

Cankarjev dom

Stara elektrarna

Moderna galerija

 
Luart 

Silič 

 
Arts Council New Zealand

Radio ARS
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Napovedujemo

FORUM NOVE GLASBE 2023
November, december 2023, Ljubljana
Vzhod

Kuratorka in skladateljica v žarišču: 
Agata Zubel

Izvajalci:
Agata Zubel
Diego Tosi
Cezary Duchnowski 
Ansambel Foruma nove glasbe 

KONCERT 1
Vhod
Thorvaldottir, Žuraj, Hurel, Pintscher, Zubel

KONCERT 2
Sprehod z ElletroVoce
Pirš, Viñao, Błażejczyk, Wołek, Mitterer, 
Duchnowski

KONCERT 3
Vzhod elektronske glasbe z videom
Jodlovsky, Bång, Bertrand, Prinčič, Zubel

KONCERT 4
Obhod
Kocher & Badrutt, Harnik, Grom

KONCERT 5
Pohod k popularnim sanjam
Korngold, Šenk, Sánchez-Verdú, Wagner, 
Saariaho, de Falla

KONCERT 6
Modri prehod
Rojko, Saunders, Iannotta, Pivko Kneževič, 
Robin, Zubel

Mojstri tečaji in muzikološke delavnice
Predavateljici:
Agata Zubel in Clara Iannotta

Vodje tečajev:
Diego Tosi, Chae-Um Kim, Cezary 
Duchnowski



Organizacija festivala: 
Društvo UHO 

Umetniško vodstvo festivala: 
Nina Šenk, Larisa Vrhunc, Gregor Pompe 

Koprodukcija: 
Društvo SiBRASS

Glasbeniška direkcija: 
Simon Klavžar, Urška Rihtaršič 

Besedila v programski knjižici (o skladbah in skladateljih): 
Primož Trdan 

Urednik programske knjižice: 
Gregor Pompe 

Socialna omrežja in stiki z javnostmi:
Nika Vogrič Dežman

Oblikovanje: 
Boštjan Pavletič, Tajda Pavletič, Rostfrei VP 

250 izvodov 

Založilo: 
Društvo UHO 

Ljubljana 2022



www.l jnmf.org
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