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Marko VATOVEC, predsednik
Glasbene matice Ljubljana
od februarja 2006 do marca 2010

Minulo leto je bilo za Matico v mnogočem izjemno pomembno, tega smo se ves čas zavedali in skušali
skladno s to odgovornostjo delovati in živeti. Glavna naloga minulega obdobja je bila povezana z obnovo
stavb na Vegovi in Gosposki v Ljubljani.
Žal ugotavljam, da naloge nismo opravili skladno z načrti. Pridobivanje gradbenega dovoljenja se
je zavleklo in še vedno traja. Pri projektu smo naleteli na kopico težav, od včasih težavnega usklajevanja
z bodočimi najemniki, do slabe protipotresne varnosti stavb in na koncu popolnega nespoštovanja dogovorjenih terminskih rokov s strani projektanta. Več možnosti za natančno razlago poteka dogodkov
bo na občnem zboru, ko bomo lahko natančno pojasnili, kako je projekt potekal.
Upravni odbor pripravlja novo strategijo delovanja za v prihodnje. Za izvedbo projekta obnove
sedaj pripravljamo dve možnosti upravljanja z nepremičninami, ki jih bomo ponudili v presojo občnemu
zboru. Z Antiq Hotelom, ki naj bi bil po obnovi objektov novi najemojemalec, smo se, zaradi nepridobljenega gradbenega dovoljenja, sporazumno razšli.
V minulem letu bi morali sklicati izredni občni zbor. Upravni odbor je bil mnenja, da za sklic izrednega občnega zbora nima ustreznih podatkov, ki bi se nanašali na natančen izračun vrednosti projekta in
ga zato tudi ni skliceval. O tem sklepu smo obvestili tudi članstvo, negativnih odzivov ni bilo. Smo pa glede na razmere krčili stroške delovanja in se z dejavnostjo poskušali čim bolj prilagoditi nastali situaciji.
Kljub tem, ne najbolj spodbudnim novicam, pa lahko rečemo, da je bilo v minulem letu delovanje
Matice pri njenem osnovnem, glasbeno-kulturnem poslanstvu, uspešno. Za nami je veliko prireditev,
založniških podvigov, tekmovalnih uspehov, odličnih projektov, na katere smo lahko upravičeno ponosni.
Ti in pa naša trdna odločenost nadaljevati pomembno poslanstvo nam dajejo potrebno samozavest tudi
za v prihodnje.
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MEŠANI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Špela VRTAČNIK

Špela VRTAČNIK, zborovodkinja
Mešanega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana v letu 2009

foto Jure GORŠIČ

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA na koncertu v Antonovem domu
v Ljubljani, 15. 04. 2009

V letu 2009 je bilo delo Mešanega zbora Glasbene matice zelo uspešno. Udeležili smo se mnogih krajših
in nekoliko daljših nastopov, uspešno smo nastopili na reviji ljubljanskih zborov, imeli skupni koncert s
švedskim zborom Falu Kammarkör, uspešno izvedli letni koncert v novi dvorani Konservatorija za glasbo
v Ljubljani ter Slovenijo predstavili na zborovskem festivalu v Alta Pusterii v Italiji.
Do poletja je zbor v večini prepeval slovensko umetno pesem in črnsko duhovno a capella ali ob
spremljavi klavirja, septembra pa se je spopadel z Brahmsovimi Liebeslieder Walzer op. 52 za zbor in
klavir štiriročno ter s slovensko ljudsko pesmijo.
Poleg začrtanega letnega programa zbor občasno nekoliko pretrga rdečo nit z vmesnimi pevskimi projekti. Lani sta bila taka primera snemanje glasbe za muzikal Pomladno prebujenje Mestnega
gledališča ljubljanskega; in nastop na reviji partizanskih pesmi v ljubljanski Festivalni dvorani.
V novembru je zbor doživel nekoliko (ne)prijetno izkušnjo, saj se je ansambel zaradi avdicije z
dvainpetdesetih oz. štiriinštiridesetih pevcev (kolikor se jih je avdicije udeležilo) zmanjšal na petintrideset pevcev. Tako smo pridobili na boljšem razmerju med glasovi, ker je moških glasov manj kot ženskih,
na čistejšem in enotnejšem zvoku in bolj homogenem petju. Zbor zdaj hitreje napreduje v zvoku, vokalno-tehničnih spretnostih, medsebojnem sodelovanju ter v hitrosti učenja in izdelovanju novih
skladb. Pevci se bolj vestno udeležujejo vaj in tudi zato smo se odločili, da se udeležimo tekmovanja
»Slovakia Cantat« aprila 2010 v Bratislavi. To me je spodbudilo k izbiri nekoliko težjega programa in več
celodnevnim sobotnim vajam.
Delo z zborom in samo vzdušje na vajah je zelo prijetno in delovno. Zbor je dobil nekaj novih
moči pri sopranih in altih, pridružilo se mu je tudi nekaj bivših pevcev. Še vedno je pomanjkanje pri moških glasovih, zlasti tenorjih, sicer pa delo poteka nemoteno in tekoče. Vsi si želimo, da bi tako ostalo še
lep čas.

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA na koncertu »Praznik partizanske pesmi« v Festivalni dvorani v Ljubljani, 15. 12. 2009
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OCENA NASTOPA ZBORA NA REVIJI
»LJUBLJANSKI ZBORI 2009 «
14. marec 2009, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava

Viktor MIHELČIČ
James E. MOORE Jr.

Mitja GOBEC

Mihael ROŽANC
John RUTTER

Zborov nastop je bil, kljub zadregam okoli zborovodij v zadnjem letu, še boljši kot lani. Stvari, ki sem jih
lani pisal, so v večini primerov odpravljene. Razmerje ženske-moški je boljše, alti so lepo ozvočeni. Zvok je
še bolj zlit. Spored je bil letos še bolj slovenski. Zborovodkinja ima dobro roko in je svojo nalogo opravila
odlično. Intonacija v zboru je stabilna.
Pa pojdimo k poslušanju posameznih pesmi:
Dekle pere : Priredba je tekla v dobro odmerjenem tempu in primerni dinamiki. Pokazali ste
lep, nošen ton, brez forsiranja. Fraziranje je bilo v skladu z oznakami. Intonacijo ste obdržali.
Ciklame : Tudi ta, intonančno zahtevna miniatura je bila zapeta verno partituri. Dobro so bile
slišne pasaže v notranjih glasovih. Od teksta: mesec po srebrni … se je vertikala začela majati in v zadnjem
taktu 1. str. ogrozila nadaljevanje (soprani so pohitevali). Skladbo ste končali v d.
All Things Bright and Beautifull : Tudi letos ste izbrali všečnega Rutterja. Slog in barva
zbora sta bili dobri in barvno uglašeni. Klavirska spremljava je bila subtilna. Zbor je ob koncu pokazal tudi
lep, zveneč forte.
Nastop je bil torej uspešen. Mlada zborovodkinja suvereno vodi zbor. Moj splošen vtis o zboru
je zelo dober. Če boste rešili kadrovske probleme z zborovodji, se vam obeta lepa bodočnost, če pa ne,
boste vedno znova začenjali. Spominjam se let nazaj, ko je imel zbor Glasbene matice neprestano tovrstne
težave. Kandidirali ste za regijsko tekmovanje pevskih zborov. Dajem vam zeleno luč, da se prijavite. Za
nastop čestitke!

Zborovodkinja: Mateja KALIŠNIK (januar 2009)
Špela VRTAČNIK (od februarja dalje)

Korepetitorka: Alenka BOBEK
Predsednica zbora: Olga DRABIK JUG

PROGRAM ZBORA V LETU 2009:
Adolphe ADAM
Emil ADAMIČ
Andaluzijski napev, harm. Andrej MISSON
Johann Sebastian BACH
Felix M. BARTHOLDY
Johanes BRAHMS
H. T. BURLEIGH
Edvard GRIEG
Franz GRUBER
Edwin R. HAWKINS
Moses HOGAN
Jaka JERINA
William J. KIRKPATRICK
Gojmir KREK
Ljudske iz Gornjega Senika v Porabju
prir. Uroš KREK

Cantique de Noël (O Holy Night)
Dekle pere (narodna)
Zvon se za zvonom oglaša (Branko ROZMAN)
Swing and Sing
Die Primel (N. LENAU)
Rosmarin
Deep River (duhovna)
Pomlad
Pri jaslicah (Sveta noč)
Oh Happy Day
Ride on, King Jesus (duhovna)
Mrzel veter (narodna)
Tam v hlevcu preprostem
Tam na vrtni gredi (Ljudmila POLJANEC)
Jaz pa pojdem na gorenjsko
Komi se drema, naj ide spat

John RUTTER
John RUTTER
Hugolin SATTNER
Hugolin SATTNER
Alojz SREBOTNJAK
V. ŠTOLCER, harm. J. SICHERL
Matija TOMC
Vilko UKMAR
Vinko VODOPIVEC

Micika v pungradi rouže bere
Pravo sam ti dostakrat
Snoč nam je ta noč tak lüštno vesela
Roža na vrtu (narodna)
An Irish Blessing
Dober večer (primorska ljudska)
All Things Bright and Beautifull
A Clare Benediction
Christmas Lullaby (John RUTTER)
Lastovkam (Simon GREGORČIČ)
Opomin k petju
Vesna (V. MARKIČ)
Rajske strune zadonite!
Presveta noč (Filip TERČELJ)
Ciklame (Srečko KOSOVEL)
Poljske rože (Janez PUCELJ)

NASTOPI ZBORA V LETU 2009:
1. BOŽIČNI KONCERT
Ljubljana, cerkev Sv. Trojice, 05. 01. 2009
2. NASTOP NA 6. OBČNEM ZBORU GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, OŠ Prežihovega Voranca, 12. 03. 2009
3. REVIJA LJUBLJANSKIH ZBOROV
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 14. 03. 2009
4. KONCERT SKUPAJ S ŠVEDSKIM ZBOROM FALU KAMMARKÖR
Ljubljana, Antonov dom, 15. 04. 2009
5. NASTOP NA PRIREDITVI OB 200-LETNICI SMRTI JOSEPHA HAYDNA
Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, 14. 05. 2009
6. SODELOVANJE NA PRIREDITVI »POZDRAV POLETJU«
Kopanj, 30. 05. 2009
7. LETNI KONCERT
Ljubljana, dvorana Konservatorija za glasbo, 13. 06. 2009
8. SODELOVANJE NA OBČINSKI PROSLAVI OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Dobrova, 19. 06. 2009
9. UDELEŽBA NA MEDNARODNEM ZBOROVSKEM FESTIVALU
Italija, Alta Pusteria, 26.–28. 06. 2009
10. SODELOVANJE NA MOZARTOVIH DRUŽINSKIH DNEVIH
Polhov Gradec, 27. 09. 2009
11. NASTOP NA »MUZEJSKEM VEČERU« OB 80-LETNICI POSTAVITVE SPOMENIKA
NAPOLEONU IN ILIRSKIM PROVINCAM
Ljubljana, Arhitekturni muzej Ljubljana, 28. 10. 2009
12. NASTOP OB ODPRTJU SLIKARSKE RAZSTAVE KARLA VOUKA
Ljubljana, Svetovni slovenski kongres, 12. 11. 2009
13. SNEMANJE ZA GLEDALIŠKO PREDSTAVO MESTNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANSKEGA
Ljubljana, Glasbena matica, 20. 11. 2009
14. SODELOVANJE NA PRIREDITVI »PRAZNIK PARTIZANSKE PESMI«
Ljubljana, Festivalna dvorana, 15. 12. 2009
15. KONCERT ZBOROVSKE GLASBE
Polšnik, 26. 12. 2009
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR
GLASBENE MATICE
LJUBLJANA
Mateja KALIŠNIK

Mateja KALIŠNIK, zborovodkinja
Mladinskega pevskega zbora
Glasbene matice od jeseni 2009
foto Ivan KRASKO

Zbor je od septembra, ko sem jih prevzela, pa do danes napredoval v vokalni tehniki, saj vsako
vajo del le-te namenimo intenzivnemu upevanju, pri katerem se glasovi mladih pevcev razvijajo in oblikujejo. Razvijamo tudi vse vrste posluha, predvsem harmonski posluh, zato lahko počasi posegamo tudi
po zahtevnejši literaturi. Kar nekaj deklet pa se je odločilo, da bodo poleg rednih pevskih vaj obiskovale
tudi pouk vokalne tehnike, ki ga izvajamo po rednih vajah v dveh skupinah. Delo pri pouku vokalne tehnike je individualno, kar prinese še večje rezultate v razvoju in oblikovanju pevskih glasov. To se seveda
pozna tudi pri zboru.
Program, ki ga prepevamo, je zelo raznolik in zanimiv, saj posegamo tako po slovenski ljudski
in umetni pesmi kot tudi tuji literaturi različnih glasbenih stilov. Razvijamo a cappella petje in petje s
spremljavo klavirja ali drugih glasbil. Nameravamo se udeležiti tekmovanja otroških in mladinskih zborov v Zagorju, čaka nas kar nekaj manjših in večjih samostojnih koncertov, sodelovanj z uspešnimi slovenskimi in tujimi zbori, sodelovanje na Festivalu Ljubljana in na Pomladnih prepevanjih. V septembru
2010 pa se bomo z vso vnemo lotili projekta »Stara Ljubljana« pesnika Nika Grafenauerja. Delo z mladimi
pevci Mladinskega zbora Glasbene matice je prijetno in zanimivo. Seveda pa si želim, da se zboru pridruži še več talentiranih pevcev, ki imajo željo po kvalitetnem mladinskem zborovskem petju in prijetnem
druženju.

foto Lucija PAVLOVIČ

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, Koncert z odmevom,
Grosuplje, Županova jama, 27. 09. 2009

foto Janez KOTAR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, Letni koncert,
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 22. 05. 2009

S pevci Mladinskega zbora Glasbene matice sem se prvič srečala še pred začetkom šolskega leta, poleti, v
sladolednem vrtu v ljubljanskem parku Tivoli. Prvi vtisi so bili lepi, pozitivni in so se kasneje izkazali za prave. V začetku septembra smo začeli z rednimi vajami dvakrat tedensko po uro in pol. Prvi nastop smo imeli že zelo zgodaj, konec septembra v Županovi jami pri Grosupljem. Glede na izredno kratek čas skupnega
delovanja je bil nastop uspešen in je obiskovalcem jame prijetno popestril nedeljsko popoldne. Hkrati je
bila to tudi odlična priložnost za druženje. S pevci smo se pobliže spoznali in poglobili naše osebne vezi.
Novembra je zaradi moje bolezni kar nekaj vaj prevzela korepetitorka zbora Valentina Vočanec.
V začetku decembra pa nas je čakalo snemanje slovenskih ljudskih pesmi za zgoščenko Mladinske knjige »Petelinček Petelanček«. Izkušnja snemanja je bila koristna, pevci so bili dobro pripravljeni in so hitro
posneli vseh 17 pesmi.

KRITIKA LETNEGA KONCERTA
22. maj 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
Urša ŠIVIC
Mladinski pevski zbor Glasbene matice z zborovodkinjo Janjo Dragan Gombač se je s svojo svežo zavzetostjo že trdno usidral ne le v Matičino, temveč tudi v širšo mladinsko zborovsko dejavnost. Tako
programsko kot muzikalno navdušujoče je zbor tokrat nastopil 22. maja 2009 v dvorani Slavka Osterca
Slovenske filharmonije.
Koncert so uvedle priredbe štirih belokranjskih ljudskih pesmi (L. Kramolc, M. Tomc). Zborovodkinja jih je domiselno povezala v splet in izvedla brez interpretativne preobloženosti, in sicer kot
transparent zvočne ubranosti ljudskega večglasja in jim na dveh mestih dodala ljudske plesne elemente.
Iz sveta ljudskega izročila je zbor prešel v slogovno raznolik program; v njem je še posebno izkazal svojo
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gibkost v renesančni skladbi Chi la gagliarda G. D. da Nole. Eden izmed preizkusnih kamnov zborove
zrelosti je gotovo Kogojeva skladba V gozdu, ki jo je Mladinski pevski zbor Glasbene matice zapel intonančno enotno in muzikalno celovito. Živopisnost sta programu dodali tudi skladbi Jakoba Ježa in vedno
simpatični Radijski val Blaža Rojka, kjer pa je manjkalo izrazitejše razlikovanje med posameznimi zvočnimi informacijami.
Zborovski dogodek v Slovenski filharmoniji so razgibali dialogi po zamisli Jožeta Humra in ‘komorne’ točke; eno od teh je izvedel instrumentalni ansambel, dve pa ob klavirski spremljavi Margarete
Gregorinčič kvartet pevk Pevske šole za zborovske pevce. Ena od skladb – I feel pretty Leonarda Bernsteina – je bil tehnično prezahteven izziv, medtem ko so Schubertovo Veselje otroških let pevke izvedle
suvereno. Sproščujočemu zaključku koncerta je dodal svoje tudi izbor zborovega programa.
Petje Mladinskega pevskega zbora Glasbene matice odlično podpira odzivnost zborovodkinje
Janje Dragan Gombač na različne glasbene sloge in vsebine. Prav tako so zborova intonančna natančnost,
urejenost in enotnost glasov dokaz doslednosti zborovodkinje, te ‘tehnicistične’ odlike pa ji ne odvzemajo
zavzetosti pri muziciranju in izrazu.
(Torkovi resni klepeti, avgust 2009)

Zborovodkinja: Janja DRAGAN GOMBAČ (prvo polletje),
Mateja KALIŠNIK (drugo polletje)

Korepetitorka: Sonja ĐEVENICA (prvo polletje),
Valentina VOČANEC (drugo polletje)

Pianista na nastopih: Margareta GREGORINČIČ in Tilen BAJEC
Zborovski stric: Jože HUMER

PROGRAM ZBORA V LETU 2009:
Afriška
Avstralska, prir. Frank A. YORK
Belokranjska, prir. Luka KRAMOLC
Belokranjska, prir. Matija TOMC
Belokranjska, prir. Matija TOMC
Belokranjska, prir. Matija TOMC
Belokranjska, prir. Pavel ŠIVIC

Syahamba (Zulu)
Monkey and a Tortle (avstralska)
Tribučko kolo
Lepa Anka
Adlešičko kolo
Pobelelo pole ofcama (Adlešiči)
Potrkan ples (ljudska)

M. FISHER, J. GOODWIN, L. SHAY
prir. P. SCHMUTTE
Radovan GOBEC
Jakob JEŽ
Jakob JEŽ
Marij KOGOJ
Maorska, prir. Anthony RITCHIE
W. A. MOZART / prir. L. MAIERHOFER
Giovanni Domenico da NOLA
Blaž ROJKO

Ko se smeješ (slov. bes. I. MOČNIK)
Kolo mladosti (G. KOLBIČ)
Mlad kovaček (ljudsko besedilo)
Zlatolase deklice (Tomislav SKUBIC)
V gozdu (Karel ŠIROK)
Tutira mai (maorska)
Kako to cingljajo (iz Čarobne piščali)
Chi la gagliarda
Radijski val (B. ROJKO)

Richard M. in Robert B. SHERMAN,
prir. Joyce EILERS (slov. bes. Jože HUMER)
Slovenska ljudska, prir. Samo VREMŠAK

Dimnikar, žlička sladkorja / Mary Poppins
Kaj pa delajo ptički (ljudska)

SLOVENSKE LJUDSKE ZA ZGOŠČENKO
MLADINSKE KNJIGE »PETELINČEK PETELANČEK«
izbor pesmi
Metka PUŠENJAK in Marko Terseglav

Ptičja svatba
Kaj manjka fantiču
Vse tičice lepo pojo
Sijaj, sijaj, sončece
Moj očka ima konjička dva
Ob bistrem potočku je mlin
Na planincah sončece sije
Cin, cin, cin Drežnica
Jaz sem muzikant
Poslušam kovača
Majhna sem bila
Gunca, gunca
Jaz pa grem na zeleno travco
Prvo leto, ko sem služil
Petelinček je na goro šel
Tri race, tri pure
Polžek se je ženit šel

NASTOPI ZBORA V LETU 2009:
1. SODELOVANJE NA KONCERTU »OTROŠKA PESEM BREZ MEJA«
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009
2. SREČANJE S SKLADATELJEM JAKOBOM JEŽEM
Ljubljana, Glasbena matica, 12. 02. 2009
3. MLADINSKO ZBOROVSKO PETJE NI KAR TAKO
Ljubljana, Knjižnica Jožeta Mazovca, 19. 02. 2009
4. NASTOP NA 6. OBČNEM ZBORU GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, OŠ Prežihovega Voranca, 12. 03. 2009
5. SODELOVANJE NA DOBRODELNEM KONCERT »OTROCI OTROKOM«
Ljubljana, dvorana Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, 14. 03. 2009
6. SREČANJE S SKLADATELJEM BLAŽEM ROJKOM
Ljubljana, Glasbena matica, 03. 04. 2009
7. NASTOP V DOMU ZA STAREJŠE OBČANE
Ljubljana, Dom za starejše občane Tabor, 12. 05. 2009
8. LETNI KONCERT ZBORA
Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji, 22. 05. 2009
9. SODELOVANJE NA JUBILEJNEM KONCERTU OB 100. OBLETNICI GLASBENE MATICE TRST
Italija, Opčine, 12. 06. 2009
10. KONCERT Z ODMEVOM
Grosuplje, Županova jama, 27. 09. 2009
11. SODELOVANJE NA KOMEMORACIJI OB GROBIŠČU SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Ljubljana, pokopališče Žale, 22. 10. 2009
12. NASTOP NA PRIREDITVI »NOV ZAMAH« – OTVORITEV DOMA ŠPANSKIH BORCEV
Ljubljana, Dom španskih borcev, 21. 11. 2009
13. SNEMANJE SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI ZA ZGOŠČENKO »PETELINČEK PETELANČEK«
ZALOŽBE MLADINSKA KNJIGA
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 05. 12. 2009

15

OTROŠKI
PEVSKI
ZBOR
GLASBENE
MATICE
LJUBLJANA
dr. Branka ROTAR PANCE

foto Janez KOTAR

foto Janez KOTAR
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Branka ROTAR PANCE, zborovodkinja Otroškega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana v letu 2009

O letu 2009 lahko pri Otroškem pevskem zboru Glasbene matice govorimo kot o »letu Pedenjpeda«.
Kljub temu, da smo naštudirali in na različnih nastopih zapeli nekaj skladb, ki tematsko niso segale na to
področje, je bila glavna pozornost usmerjena v pripravo in izvedbo zahtevnega projekta Pedenjped s
končnim ciljem njegove javne predstavitve v koprodukciji s Cankarjevim domom.
Na začetku leta 2009 sem pripravila prvi izbor skladb za otroški pevski zbor, ki so jih slovenski
skladatelji ustvarili na besedila Nika Grafenauerja iz zbirke Pedenjped. Ker sem že prej poznala uglasbitve
Pedenjpeda Karola Pahorja, sem najprej izbirala med njegovimi skladbami. Le-te so pevsko-tehnično zelo zahtevne in za dobro izvedbo zahtevajo veliko izurjenost in zbranost pevcev. V prvem izboru sem se odločila za osem Pahorjevih Pedenjpedov, med samim procesom učenja pa sem izbor skrčila na pet skladb:
– Pedenjped ;
– Šlik šlak (odločila sem se, da repeticiji obeh delov popestrimo z izmenjavo solista z zborom; na vseh
nastopih je solistični del odlično odpela Pia Pavlina Rogač);
– Pregled (v skladbi sem v posameznih delih opredelila izmenjavo solista z zborom, solistični del je na
vseh nastopih odlično odpela Pia Maria Žugman);
– Pedenjura (v tej kitični skladbi sem znova iskala dodatne interpretacijske možnosti z izmenjavo deške skupine pevcev z dekliško skupino, kar smo realizirali na spomladanskih koncertih Pedenjpeda. Po poletnih počitnicah pa sem se odločila za kombinacijo izmenjave dečka – solista s pevskim zborom. Na decembrskih predstavah v Cankarjevem domu je solistični del prav tako odlično zapel Matic Pajk);
– Zadrega (skladatelj je to skladbo zasnoval zelo fragmentalno, zato nas je na vajah večkrat spravil v
pravo zadrego pri točnem vstopanju in smiselni interpretaciji, na nastopih pa smo jo vedno zapeli suvereno in tekoče).
Pri nadaljnjem oblikovanju programa sem se soočila z velikim številom uglasbitev Pedenjpeda
med slovenskimi skladatelji različnih generacij. Vsak izmed njih ga je glasbeno upodobil v specifični glasbeni poetiki. Ker sem želela nanizati skladbe v smiselno oblikovanem loku, sem med že objavljenimi
skladbami izbrala naslednja dela:
– Vrtnar Boruta Lesjaka (gre za kitično pesem, ki je po melodični in ritmični gradnji primerna tudi za
manj izurjene pevce in omogoča hitro učenje. Ker sem vedela, da je besedilo te pesmi objavljeno v osnovnošolskih berilih za prvo triletje in da se ga otroci tudi v marsikateri šoli naučijo na pamet, smo v predstavi za Cankarjev dom predvideli skupno petje otroškega zbora z občinstvom v dvorani, kar je bilo tudi
realizirano);
– Pedenjhišica Petra Šavlija (ta skladba najbolj odraža Pedenjpedovo intimo, v kateri ima njegova domišljija prosto pot; glasbeno tkanje omogoča zelo subtilno izvedbo, hkrati pa v sebi skriva kar nekaj intonačnih pasti);
– Sladkosned, Trd oreh in Dvojčka Matevža Goršiča (navedene tri skladbe so otrokom zelo blizu
tako zaradi jazzy uglasbitev kot tudi zaradi različnih efektov, kot so npr. kazanje jezika pri Dvojčkih.
Kljub navidezni lahkotnosti najdemo v njih v pevsko-tehničnem in interpretacijskem pogledu kar nekaj

Tina BOHAK, korepetitorka
Otroškega pevskega zbora
Glasbene matice Ljubljana
v letu 2009

foto Janez KOTAR

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, koncert »Otroška pesem brez meja«,
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009

»orehov«. Glede na to, da smo jih peli vedno v sklepnem delu ciklusa, so od nas zahtevale dobro pevsko
kondicijo, saj njihova izvedba zahteva kar veliko energije).
Glasbena matica je v projekt Pedenjped vstopila tudi z namenom, da pri slovenskih skladateljih naroči novitete, ki jih bo njen otroški pevski zbor prvi predstavil javnosti. Tako so nastala dela:
– Uspavanka in Korenjak Alda Kumarja (obe kontrastni skladbi, ki se izvajata zaporedno, so pevci
takoj sprejeli z velikim navdušenjem in ju »vzeli za svoji«. Skladatelj nas je konec marca 2009 obiskal na
eni izmed pevskih vaj in nam podal nekaj sugestij za izvedbo. Pevcem se je to srečanje globoko vtisnilo v
spomin. Obe skladbi smo nato vključili tudi v tekmovalni program regijskega tekmovanja otroških zborov v Trbovljah, na katerem smo prejeli zlato priznanje);
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– Slikar in Glasbenik Tadeje Vulc (skladateljica je Slikarja uglasbila spomladi 2009. Tudi to noviteto
so pevci sprejeli z velikim navdušenjem, saj so začutili posebno privlačnost v povezovanju glasbenega in
koreografskega dela. Z njo smo nastopili na regijskem tekmovanju v Trbovljah, zelo lepo pa smo jo predstavili tudi v kontekstu podelitve osrednjega mestnega priznanja – Župančičeve nagrade – priznani ilustratorki Jelki Reichmann v Mestnem muzeju junija 2009. Za Glasbenika sem sprva načrtovala Pahorjevo uglasbitev, ki je zelo virtuozna in vključuje visoke eksponirane lege. Ko pa sem med letom ugotovila,
da aktualni pevski sestav te skladbe ne bo mogel izvesti, je Glasbena matica za uglasbitev zaprosila Tadejo Vulc, ki se je rada odzvala. Oktobra smo začeli študirati njenega Glasbenika , ki je v celoten program vnesel nekaj novega. Delo je napisano v treh delih in vključuje izmenjavo solista z zborom ter koreografsko – improvizacijski del, v katerem Pedenjped igra na kljunasto flavto in s svojimi zvočnimi eksperimenti spravlja ob živce poslušalstvo, ki pa se na koncu lahko oddahne v spevnem zaključku. Solistični del je na vseh predstavah zanesljivo zapela Pia Pavlina Rogač, improvizacije na kljunasto flavto pa je izvajal Tadej Pance);
– Učenjak Črta Sojarja Voglarja je bila zadnja noviteta, ki smo jo prejeli oktobra 2010 in jo začeli študirati tik pred novembrskimi prazniki. Ko sem to skladbo pregledovala, sem imela v intelektualnem pogledu
veliko asociacij s Pahorjevim kompozicijskim slogom, hkrati pa sem zaznavala veliko inventivnost v
melodično-ritmični in oblikovni gradnji Črta Sojarja Voglarja. Klavirski del je povsem samostojen in s svojo
ritmično strukturo nakazuje možnost, da bi skladatelja poprosili še za uglasbitev različice Učenjaka za
otroški zbor in manjšo komorno skupino, v kateri bi bila tudi pihala (klarinet, flavta). Pevci so Učenjaka
vedno izvedli suvereno in doživeto, v celoten koncept programa pa je vnesel potrebno kontrastnost.
Proces študija in dokončnega oblikovanja programa Pedenjped je zorel tudi skozi vrsto javnih
nastopov in predstavitev, ki smo jih nizali od Občnega zbora Glasbene matice (12. 3. 2009), prek dobrodelnega koncerta Lions kluba (14. 3. 2009) do kompleksnejših predstavitev na letnem koncertu zbora v
Mestnem muzeju (19. 5. 2009), njegove ponovitve v Polhovem Gradcu (24. 5. 2009) ter nastopa na Opčinah (Koncert ob 100-letnici Glasbene matice v Trstu, 12. 6. 2009).
Posebej moramo omeniti tudi zborovo udeležbo na 3. regijskem tekmovanju otroških in mladinskih zborov v Trbovljah, kjer smo poleg slovenske ljudske pesmi Prišla je lisica zapeli tri novitete iz
cikla Pedenjped (Uspavanka , Korenjak , Slikar ) in z doseženimi 88,3 točkami prejeli zlato priznanje
ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi (solista Pia Pavlina Rogač in Matic
Pajk, godčevska skupina: Pia Maria Žugman – violina, Tadej Pance – kljunasta flavta, Liza Humer – violončelo, Miha Kupljenik – lončeni bas).
Vsi ti dosežki so pevcem dajali spodbude za nadaljnje delo in zadoščenje za vložene napore, ki
jih ni bilo malo. Zbor je skozi vaje in nastope pevsko zorel. Posebej moram izpostaviti dejstvo, da je danes zelo težko pridobiti nove pevce in da sem morala zaradi tega na začetku sezone 2008 / 2009 spremeniti (znižati) vstopne kriterije za članstvo v otroškem pevskem zboru Glasbene matice. Dosežki zbora
maja in junija 2009 pa so dokazali, kaj se lahko z intenzivnim delom naredi tudi s pevsko skupino, ki ima
nekaj odličnih in že izurjenih članov, del pevcev pa se šele uvaja v skupno zborovsko petje in ima v nekaterih primerih celo labilne melodično-ritmične in intonačne sposobnosti.
Po poletnem premoru smo začeli septembra 2009 obnavljati program iz cikla Pedenjped in ga
dopolnjevati s študijem zadnjih dveh novitet. V izjemno zadoščenje mi je, da smo uspeli uravnati delo tako, da smo bili kondicijsko odlično pripravljeni na desetdnevno vsakdanjo izvedbo celotnega programa
petnajstih skladb Pedenjpeda v Štihovi dvorani ( 8.–11. 12. 2009 vaje in priprava na premiero, 12. in 13. 12.
2009 premiera in ponovitev premiere v Štihovi dvorani CD, 14.–18. 12. 2009 predstave – ponovitve Pedenjpeda). Tudi grozeča gripa in druge zimske bolezni so se našemu pevskemu sestavu izognile v velikem
loku, tako da smo lahko načrtovani projekt izvedli s skoraj neokrnjenimi pevskimi vrstami. Po izteku
predstav nihče od pevcev ni zbolel ali pa bil morda hripav oziroma ni kazal znakov pevske utrujenosti.
Odzivi strokovne in laične javnosti na našo predstavo so bili zelo pozitivni in so nam s pohvalami in izraženimi čestitkami dali pomembne spodbude za nadaljnje delo.
Prva refleksija tako imenovanega »leta Pedenjpeda« je bolj opisna in še ne seže v globino. V
njej moramo izpostaviti izjemen delež in prispevek našega zborovskega strica, scenarista predstave
Pedenjped v CD, »vrelca idej«, donatorja, animatorja, prevoznika otrok na pevske vaje in predstave...

foto Janez KOTAR
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Jože HUMER, zborovski stric
Otroškega in Mladinskega
pevskega zbora Glasbene
matice Ljubljana v letu 2009

Jožeta Humra, saj brez njega tega projekta sploh ne bi bilo. Prav tako moramo izpostaviti pomemben delež, ki ga je s svojim korepetitorotskim delom na pevskih vajah in z odlično, muzikalno in vedno zanesljivo klavirsko spremljavo na nastopih prispevala Tina Bohak. Prav tako pa ne smemo nikoli pozabiti na starše pevcev, saj pomeni vožnja na pevske vaje dvakrat na teden v center Ljubljane in na nastope pravi družinski projekt. Njihova podpora našemu delu je odločilnega pomena, zato jim mora Glasbena matica ob
čim številnejših priložnosti izraziti priznanje za to.

KRITIKA LETNEGA KONCERTA OTROŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Branka ROTAR PANCE, zborovodkinja
Tina BOHAK, klavir
19. maj 2009, Ljubljana, Mestni muzej
Anuša VOLOVŠEK
Projekti Otroškega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana so večkrat zasnovani kot tematsko zaokrožene celote in to je delno zaznamovalo tudi njegov letošnji program. Gre za pesmi Nika Grafenauerja iz
zbirke »Pedenjped«, ki so dobile zvočno refleksijo v opusih različnih slovenskih skladateljev; izbor teh
smo slišali tudi na letnem koncertu. Za začetek je zbor zapel pet uglasbitev Karola Pahorja, sledila so dela
Boruta Lesjaka, Petra Šavlija in Matevža Goršiča. Prvič pa so zazvenele tri skladbe, ki so nastale prav v okviru tega projekta. Pesmici Uspavanka in Korenjak je v glasbo »ovil« Aldo Kumar, Slikar pa je zaživel v
glasbeni domišljiji Tadeje Vulc.
Uglasbitve Grafenauerjevih pesmi, tako Pahorjeve kot tudi vse druge, so ljubke in slikovite, v ozadju tega privlačnega pravljičnega sveta pa je kar precejšnja izvedbena zahtevnost. Morda je bil to pravi
izziv za pevce. Zbor se je s tem programom še posebno izkazal in da v njem prepevajo zares dobri mladi
pevci, so nas prepričali tudi posamezniki, ki so nastopili kot solisti. Sicer pa pevsko zasedbo odlikujejo
homogenost, vedno večja intonančna izčiščenost in motiviranost njenih članov.
Pohvalimo lahko tako idejno zasnovo kot izvedbo koncerta, pa tudi prijetni koncertni dogodek
v celoti. Poleg skladateljev Tadeje Vulc in Alda Kumarja, ki sta bila navzoča pri prvi izvedbi svojih del, je
mlade pevce in poslušalce z obiskom in pogovorom razveselil tudi pesnik Niko Grafenauer. Z njim se je
pogovarjal Jože Humer, ki je tudi sicer z besedo prepletel pevske točke.
(Radio Slovenija, 27. 05. 2009)
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foto Domen PAL / Memento

Igralka Vesna SLAPAR v vlogi Pedenjpeda, Glasbeno-igrana predstava za otroke »Pedenjped«,
Ljubljana, Štihova dvorana v Cankarjevem domu, 12. 12. 2009

PRAVLJIČEN GLASBENI POTEP S PEDENJPEDOM
GLASBENO-IGRANA PREDSTAVA ZA OTROKE OD 5. LETA
Avtor besedil: Niko GRAFENAUER
Avtorji glasbe: Karol PAHOR, Borut LESJAK, Peter ŠAVLI, Matevž GORŠIČ, Aldo KUMAR,
Tadeja VULC, Črt SOJAR VOGLAR
OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Branka ROTAR PANCE, zborovodkinja
Tina BOHAK, klavir
Vesna SLAPAR, v vlogi Pedenjpeda
Katja PEGAN, režija
Jože HUMER, scenarij
Barbara STUPICA, scenografija

in kostumografija

Koprodukcija med Glasbeno matico in Cankarjevim domom.
Premiera 12. december 2009, Ljubljana, Cankarjev dom (Štihova dvorana)
Ponovitve: od 13. do 18. decembra 2009
Urša ŠIVIC
Cikel »Kraljestvo pravljic«, ki ga je v decembru priredil Cankarjev dom, je 12. decembra premierno uvedla
predstava Pedenjped. Predstavo bi lahko poimenovali tudi glasbena monodrama, monodrama z glasbeno
spremljavo oziroma Pravljični glasbeni potep s Pedenjpedom, kot je projekt bolj poetično poimenoval
njegov idejni snovalec in eden izmed soustvarjalcev, Jože Humer.

foto Domen PAL / Memento

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, Glasbeno-igrana predstava za otroke »Pedenjped«,
Ljubljana, Štihova dvorana v Cankarjevem domu, 12. 12. 2009

Pedenjped, legendarna pesniška zbirka Nika Grafenauerja, je snovalce navdihnila, da so združili
troje: besedo, glasbo in igro, v ta splet pa so se povezali režiserka Katja Pegan, scenarist Jože Humer,
kostumografka in scenografka Barbara Stupica ter osrednji, neposredni ustvarjalci dogajanja: Otroški
pevski zbor Glasbene matice Ljubljana z zborovodkinjo Branko Rotar Pance, igralka Vesna Slapar v vlogi
literarnega lika Pedenjpeda in pianistka Tina Bohak.
Glasbo, ki je spremljala monodramo, je sestavljalo petnajst skladbic. Večina jih je bila že napisanih, na primer tiste Karola Pahorja, Boruta Lesjaka, Petra Šavlija in Matevža Goršiča, prav za ta projekt pa so po naročilu nastale novosti Tadeje Vulc, Črta Sojarja Voglarja in Alda Kumarja. Dela se seveda
razlikujejo glede na avtorje, vendar so v kontekstu različnih razpoloženj Pedenjpeda dobila pomen
zaokrožene celote.
Skladbe so osrednje glasbeno dogajanje v predstavi, ki spremlja lik Pedenjpeda. Na eni strani s
svojimi različnimi vsebinami in glasbenimi pristopi delijo med seboj poglavja, vzeta iz otroškega življenja
Pedenjpeda: tu glasba spremlja in podpisuje njegova razpoloženja, na nekaterih mestih pa je klavirski delež
tisti, ki prevzema vlogo duhovitega tonskega slikanja.
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Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana je – poleg pianistke Tine Bohak – glavni nosilec
glasbenega dogajanja. Zborovo petje pod vodstvom Branke Rotar Pance je dosledno, natančno v intonaciji, besedila pa so jasna in pripovedna.
Projekt, kot je ta, ki sta ga v koprodukciji pripravila Glasbena matica Ljubljana in Cankarjev dom,
kaže, kako ustvariti zanimive in privlačne uprizoritve. Še več, glasbeno-gledališka izvedba Pedenjpeda je
toliko vrednejša, ker so v njej otroci pevci soustvarjali za otroke gledalce.

Zborovodkinja: Branka ROTAR PANCE
Korepetitorka: Tina BOHAK
Zborovski stric: Jože HUMER

PROGRAM ZBORA V LETU 2009:

(Radio Slovenija, december 2009)
Matevž GORŠIČ
Matevž GORŠIČ

NEKAJ MISLI O PROJEKTU PEDENJPED:

Matevž GORŠIČ
Jože HUMER

Vid MEŽEK,
pevec v Otroškem pevskem zboru
Glasbene matice Ljubljana

Jurij PFAIFAR,
pevec v Otroškem pevskem zboru
Glasbene matice Ljubljana

Rebeka Viki KLJUČEVŠEK,
pevka v Otroškem pevskem zboru
Glasbene matice Ljubljana

Niko GRAFENAUER,
pesnik
Metka DEDAKOVIČ,
Urednica otroškega in mladinskega
programa TV Slovenija

Sem Vid Mežek iz Krope. Rad pojem. Jeseni sem postal pevec OPZ Glasbene
matice. Vožnja iz Krope do Ljubljane je dolga, a nič zato. Na vajah je lepo.
Veliko se naučimo. Naša Branka super dirigira. Tina odlično spremlja
na klavir. Pevke in pevci so 1A družba, tako da komaj čakam naše pevske
ponedeljke in četrtke. Po vajah smo nagrajeni z bonboni, saj smo kar pridni.
Veliko nastopamo. Še posebej sem užival na vseh naših Pedenjpedih.
Preteklo leto v zboru je minilo res zelo zanimivo. Peli smo v Trstu, na pevski
reviji in celo v Cankarjevem domu. Najprej bom povedal, kako sem sploh
prišel v ta zbor. Moja sestrica je bila povabljena na avdicijo, ker je pela
v cicibanskem zborčku. Odšli smo na avdicijo. Jaz sem imel s seboj knjigo,
ker nisem bil povabljen. Čakali smo tri ure in končno smo bili na vrsti.
Neka prijazna gospa, kasneje smo izvedeli, da je to zborovodkinja Branka
Rotar Pance, naju je povabila notri in Lucija je pela ter bila sprejeta v zbor.
Jaz sem samo stal zraven. Potem pa je Branka rekla ali bi še jaz poizkusil.
Preizkusil sem se in bil sprejet v zbor. Tako sem prišel v ta zbor. V zboru smo
peli mnogo pesmi. Največ jih je bilo iz zbirke Nika Grafenauerja o Pedenjpedu.
Zapeli smo tudi v Slovenski filharmoniji. V zboru pojem zdaj že eno leto.
Od vseh mi je bila najbolj všeč pesem Ludvike Kalan Pomlad prihaja.
Konec lanskega leta sem hkrati hodila k otroškemu in mladinskemu zboru.
Razlika med njima je velika. Pri otroškem so bile pesmi krajše in lažje.
Skoraj nobene pesmi nismo peli v tujem jeziku. Pri mladinskem pa pojemo
daljše in težje pesmi, pa tudi vaje so take. Razlikujejo se tudi nastopi.
Pri otroškem zboru je zborovodkinja včasih vzela na nastop le tiste pevce,
ki smo zdržali cel nastop. Pri mladinskem še nisem veliko nastopala,
vendar mi je jasno, da se moram lepše obnašati in več vaditi.
Ko sem te pesmice svoje dni pisal, sem bil še študent in si sploh nisem
predstavljal, da bodo kdaj dosegle vso to množico otrok.
Pogledala sem vašo predstavo in moram priznati, da je kvalitetna,
prikupna, dinamična, a tudi rahločutna in prav po pedenjpedovsko
razigrana.

Tadeja VULC,
skladateljica

Še enkrat moram poudariti, da mi je bil koncert zborčka zelo všeč. Vse je
tako lepo sovpadalo, da me je resnično ganilo. Z veseljem bom še kaj
napisala, če boste želeli. Zborčku in zborovodkinji čestitam za odlično
priznanje na tekmovanju in želim še veliko pevskih uspehov.

Aldo KUMAR,
skladatelj

Koncert je bil super, živahen pa tudi dovolj »poglobljen«. Mislim, da je vsem
nastopajočim in poslušalcem pustil mali, a pomemben pečatek nepozabnosti.

Jože HUMER,
avtor scenarija predstave Pedenjped
in zborovski stric
Marko VATOVEC,
predsednik Glasbene matice Ljubljana

Nisem presenečen, saj sem že vnaprej povedal, da bo tako. Zadovoljen
pa sem, zadovoljen, kot soustvarjalec. In vesel kot zborovski stric. In srečen
kot star gospod, ki ne sme pričakovati, da bo doživel še veliko tako lepega.
Tudi sam bi se rad pridružil čestitkam vsem nastopajočim. Verjel sem
napovedim Jožeta Humra, da bom ponosen, ko si bom ogledal Pedenjpeda,
tako, da danes nisem bil presenečen. Bil sem pa vesel in ponosen, na trenutke
tudi ganjen. Hvala vsem, ki se trudite okoli Pedenjpeda, želim vam še veliko
uspehov in dobrih predstav. Čestitam!

Jakob JEŽ
Jakob JEŽ
Miroslav KOERBLER
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Aldo KUMAR
Borut LESJAK
Nizozemska
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Karol PAHOR
Slovenska ljudska
Slovenska ljudska
Črt SOJAR VOGLAR
Peter ŠAVLI
Tadeja VULC
Tadeja VULC
Boris VREMŠAK

Dvojčka (Niko GRAFENAUER)
Trd oreh (Niko GRAFENAUER)
Sladkosned (Niko GRAFENAUER)
Pevsko vabilo (Jože HUMER)
Dve snežinki (France FILIPIČ)
Mrak (Dragica SOJER)
Pikapolonica Pika (slo. bes. Ljudmil RUS)
Igra (Ivan ALBREHT)
Sanke (Stana VINŠEK)
Uspavanka (Niko GRAFENAUER), noviteta
Korenjak (Niko GRAFENAUER), noviteta
Kdo živi v tej hišici? (Jože ŠMIT)
Ti si fuč (Dane ZAJC)
Vrtnar (Niko GRAFENAUER)
Fanfare (slo. bes. Breda OBLAK, Jože HUMER)
Pedenjped (Niko GRAFENAUER)
Pregled (Niko GRAFENAUER)
Zadrega (Niko GRAFENAUER)
Pedenjura (Niko GRAFENAUER)
Šlik– šlak (Niko GRAFENAUER)
Prišla je lisica
Zima je prišla
Učenjak (Niko GRAFENAUER), noviteta
Pedenjhišica (Niko GRAFENAUER)
Slikar (Niko GRAFENAUER), noviteta
Glasbenik (Niko GRAFENAUER), noviteta
Snežinke (Anja ŠTEFAN)

NASTOPI ZBORA V LETU 2009:
1. SODELOVANJE NA KONCERTU »OTROŠKA PESEM BREZ MEJA«
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009
2. GLASBENO-LITERARNA PRIREDITEV »PESMICE TAKE IN TAKE«
Ljubljana, Knjigarna Mladinske knjige Konzorcij, 22. 01. 2009
3. SREČANJE S SKLADATELJEM JAKOBOM JEŽEM
Ljubljana, Glasbena matica, 12. 02. 2009
4. NASTOP NA 6. OBČNEM ZBORU GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Ljubljana, OŠ Prežihovega Voranca, 12. 03. 2009
5. SODELOVANJE NA DOBRODELNEM KONCERTU »OTROCI OTROKOM«
Ljubljana, dvorana Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, 14. 03. 2009
6. SREČANJE S SKLADATELJEM ALDOM KUMARJEM
Ljubljana, Glasbena matica, 26. 03. 2009

CICIBANSKI PEVSKI ZBORI
GLASBENE MATICE LJUBLJANA
Valentina VOČANEC

foto Boris KURNIK

Skladatelj Jakob JEŽ na obisku pri Otroškem pevskem zboru Glasbene matice Ljubljana,
Ljubljana, Glasbena matica, 12. 02. 2009

7. SODELOVANJE NA KONCERTU »CICIROJ 2009«
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 08. 05. 2009
8. LETNI KONCERT
Ljubljana, Mestni muzej, 19. 05. 2009
9. PONOVITEV LETNEGA KONCERTA
Polhov Gradec, Polhograjska graščina, 24. 05. 2009
10. REGIONALNO TEKMOVANJE OTROŠKIH ZBOROV IZ OSREDNJE SLOVENIJE
Trbovlje, 26. 5. 2009; zbor je prejel zlato priznanje in posebno priznanje za najboljšo izvedbo
slovenske ljudske pesmi.
11. NASTOP NA PRIREDITVI OB PODELITVI ŽUPANČIČEVIH NAGRAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Ljubljana, Mestni muzej, 11. 06. 2009
12. SODELOVANJE NA JUBILEJNEM KONCERTU OB 100. OBLETNICI GLASBENE MATICE TRST
Italija, Opčine, 12. 06. 2009
13. NASTOP OB ODPRTJU RAZSTAVE OTROŠKIH ILUSTRACIJ »SVETLA SVETLA TEMA«
Ljubljana, Hotel Mons, 24. 11. 2009
14. PREMIERA GLASBENO-IGRANE PREDSTAVE »PEDENJPED«
Ljubljana, Štihova dvorana v Cankarjevem domu, 12. 12. 2009
Ponovitve: od 13. do 18. 12. 2009

foto Janez KOTAR

CICIBANSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA iz vrtcev Mladi rod in Urša, zborovodkinja Valentina Vočanec,
koncert »Ciciroj 2009«, Zavod sv. Stanislava, 08. 05. 2009

Glasbena matica je leta 2006 v različnim ljubljanskih vrtcih organizirala delovanje cicibanskih pevskih
zborov z namenom, da bi otrokom, ki radi pojejo, nudila ustrezno glasbeno vzgojo in posameznike navdušila tudi za nadaljnje sodelovanje v otroških zborih. V primerjavi s prvim letom se je njihovo število letos že podvojilo, tako da je v šolskem letu 2009 / 2010 aktivnih dvanajst skupin, v katerih sodeluje 260 otrok v starosti od četrtega do petega leta. Povečan obseg dejavnosti je posledica pozitivno ovrednotenega
dela v preteklih letih tako s strani strokovnih sodelavcev vrtcev kakor s strani staršev in otrok. Poleg glasbenih delavnic, ki potekajo v okviru vrtcev Viški gaj (enoti Zarja in Kozarje), Mladi rod (enote Vetrnica,
Čira-čara, Stonoga, Kostanjček) in Mojca (enote Muca, Kekec, Tinkara), dodatno, samostojno oz. izven
vrtcev deluje še ena delavnica – pevska pripravnica Glasbene matice. Ta delavnica je v prvi vrsti namenjena tistim otrokom, ki bi želeli v prihodnje prepevati v matičinem otroškem zboru. Ob upoštevanju individualnih sposobnosti vsakega otroka delavnica postopoma pomaga razvijati tiste specifične sposobnosti,
ki so potrebne za zahtevnejše delo v zboru in samozavestno sodelovanje v njem. Cicibanske zborčke so
v šolskem letu 2008 / 2009 vodili mladi zborovodje, ki so že zaključili študij glasbene pedagogike ali pa so
še študenti glasbene akademije. To so Urban Tozon, Tina Bohak, Sonja Đevenica, Valentina Vočanec, Katja Avsenik, Emina Mašič, Meta Podbregar in Valentina Dolinšek. Ob koncu šolskega leta so se zborčki
predstavili na koncertu »Ciciroj« in prejeli priznanje »Slovenska pevska značka«.
Koncept glasbenih delavnic sledi osnovnemu poslanstvu društva, tj. otrokom omogočiti spoznavanje zborovske glasbe, jih navdušiti za glasbeno poustvarjanje in jih postopoma usposabljati za estetsko ter doživeto zborovsko petje.
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foto Janez KOTAR

foto Janez KOTAR

CICIBANSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA iz vrtca Mojca, zborovodkinja Sonja Đevenica, koncert »Ciciroj 2009«,
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 08. 05. 2009

CICIBANSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA iz vrtca Viški gaj, zborovodja Urban Tozon, koncert »Ciciroj 2009«,
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 08. 05. 2009

Namen delavnic je:
–
da bi že najmlajšim otrokom (štiriletnikom in petletnikom) nudili možnost kvalitetne glasbene
vzgoje pod vodstvom akademskih glasbenih pedagogov in zborovodij;
–
da bi spodbujali otrokovo veselje do petja, predvsem zborovskega in omogočili razvijanje njihovih vokalnih sposobnosti;
–
da bi otrokom, ki imajo željo po bolj intenzivnem umetniškem ustvarjanju in izražanju, pomagali razvijati njihove osebne talente ter jih spodbujali h glasbenemu izobraževanju;
–
da bi čim širši populaciji otrok približali način zborovskega petja, ki je prepleten z učenjem socialnih veščin in v tem oziru pomemben tudi kot vzgojni koncept;
–
da bi otroci preko glasbene umetnosti vstopali v svet slovenske in svetovne kulturne dediščine
ter spoznavali bogastvo in pestrost različnih kultur;
–
ter predvsem, da bi z udejstvovanjem v kvalitetnem glasbenem projektu, ki ga zagotavljata tako skrbno pripravljen program kakor tudi kreativna mlada avtorska ekipa, otrokom omogočili preživljanje zanimivih glasbenih uric in jih postopoma uvajali v glasbeni svet, v katerem otrok ni le poslušalec,
temveč njegov aktivni soustvarjalec.

Valentina DOLINŠEK,
zborovodkinja cicibanskega zbora

Urban TOZON,
zborovodja cicibanskega zbora

Nad iskrenostjo, neposrednostjo in iskrivostjo otrok, ki obiskujejo pevske
pripravnice Glasbene matice sem vedno znova navdušen in presenečen.
Prevzet nad zaupanjem, ki ga otroci izžarevajo na vajah, jim zavzeto
razkrivam skrivnosti glasbe. Pogumno nadaljujemo z delom in uresničujemo
zastavljene cilje.

Meta PODBREGAR,
zborovodkinja cicibanskega zbora

Z vodenjem otroškega vrtčevskega zborčka sem se letos srečala prvič in
moram reči, da sem bila nad odzivom otrok izjemno presenečena. Ne samo,
da vsak teden nestrpno čakajo na našo glasbeno urico, vsak teden me
vedno znova sprašujejo, katero pesmico se bomo učili. Najboljše so seveda
pesmice, v katerih nastopajo miške in medvedi, ne branijo pa se tudi
kakšnega plesa. Otroci so zelo pametni in vsakokrat povedo, kaj želijo
naslednič peti. Zato poskušam kdaj tudi ustreči njihovim željam in poiščem
takšno pesmico. Seveda pa je od vsega najlepše to, da zborovodje otroke
tako navdušimo, da si pesmico pojejo še ves teden.

Dragica ROPRET ŽUMER,
pomočnica ravnateljice
v vrtcu Viški gaj v Ljubljani

Tudi ob zaključku šolskega leta 2008/09 se vam iskreno zahvaljujemo
za vaše sodelovanje. Oba Cicibanska pevska zborčka v Vrtcu Viški gaj,
tako v enoti Zarja kot tudi v enoti Kozarje, sta bila v tem šolskem letu
zelo uspešna. Otroci so vaje zelo radi obiskovali, za kar gre zahvala
zborovodju Urbanu Tozonu, ki je res dober pedagog, saj imata vzgoja in
izobraževanje pri njegovem delu prav tako pomembno vlogo kot podajanje
glasbe. Tudi strokovne delavke so z njim zelo rade sodelovale in so njegove
metode pohvalile. Seveda pa ne smemo pozabiti staršev, ki so svoje otroke
zelo radi vključili v pevsko dejavnost in so bili ob nastopih otrok upravičeno
ponosni nanje.

NEKAJ MISLI O DELOVANJU CICIBANSKIH ZBORČKOV:
Valentina VOČANEC,
zborovodkinja cicibanskega zbora

Ko zaprem vrata svojega doma in vstopim v igralnico, me obstopi gruča
otrok. Vsak mi želi nekaj povedati ali se preprosto stisniti v pozdrav.
V vrtcu se otroci dnevno srečujejo s sovrstniki, pridobijo in poglabljajo
svoja prva prijateljstva. In ko se srečamo, skupaj kot skupina prijateljev
pokukamo v svet vokalne glasbe. Tako skozi leto nastaja cici zborček.
Pesmi nas popeljejo v svet domišljije – tam srečamo medveda in lisico, ježka
in žabico; sprehodimo se skozi letne čase v gozdu in na travniku… Otroci
so se naučili veliko novih otroških pesmic; nekatere pa so jim prav posebej
prirasle k srcu. Vse, kar se dogaja okrog otrok, in vse, kar otroci doživljajo,
je tisto, kar otroke bogati. Vesela sem, da sem del te matičine »pevske
valilnice«, ki najmlajše vzpodbuja k zborovskemu petju.

Cici zborček vodim šele od oktobra in prav izkušena še nisem. Kljub
temu se vsak teden veselim svojega dela med Mucki in Zajčki. Trudim se
domisliti kakšne zanimive ideje in si spotoma nabiram nove in nove
izkušnje. Seveda so vedno zraven tudi doživetja: lepa, zanimiva,
pestra, polna smeha, pevsko bogata. Moje delo z vrtčevskimi otroki mi je
všeč in ga tudi zelo rada opravljam. V veliko pomoč so mi vzgojiteljice,
ki pesmice z otroki utrjujejo tudi čez teden in prav lepo je doživeti, ko te
otroci pričakajo s pesmijo in nasmejanih ust.
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PROGRAM CICIBANSKIH ZBORČKOV NA KONCERTU
»CICIROJ« V LETU 2009:
Janez BITENC
Janez BITENC
Janez BITENC
Rok GOLOB
Tomaž HABE
Tomaž HABE
Janez KUHAR
Janez KUHAR
Janez KUHAR / Slobodan LOZIČ
Tamara KRANJEC LAGANIN
Lenčka KUPPER
Ljudska iz Blok
Fran LOČNIŠKAR
Jana OLIVIERI
Mira VOGLAR
Mira VOGLAR
Mira VOGLAR
Mira VOGLAR

Prvič v šolo (Janez BITENC)
Iščemo medvedka (Janez BITENC)
Pomladna (Janez BITENC)
Poglejte tale kljunček (Anja ŠTEFAN)
Zvončki (Anja ŠTEFAN)
Obuta stonoga (Tomaž HABE)
Jesenski dežek (Neža MAURER)
Vrabček (Neža MAURER)
Tri srečanja (Ivo MINATTI)
Regratove lučke (Tamara KRANJEC LAGANIN)
Krt (Lenčka KUPPER)
Lejsarjov malen
Prišel je ciganček
Plesna igra 3 (Jana OLIVIERI)
Kaj vse žabica zna (Mira VOGLAR)
Žiga žaga (Mira VOGLAR)
Kolesarska (Mira VOGLAR)
Potovanje v deželo Balalaj (Mira VOGLAR)
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PEVSKA
ŠOLA
GLASBENE
MATICE
LJUBLJANA
Nina KOMPARE VOLASKO

Nina KOMPARE VOLASKO,
vodja Pevske šole
Glasbene matice Ljubljana

Večina teh, ki se z nami izobražuje, že poje pri različnih zborih. Namen
naše šole ni, da bi jih odvrnili od izvornih zborov, temveč le, da se dodatno
izobrazijo. Na širšem ljubljanskem območju želimo usposabljati dobre pevce.
To se odraža tudi v spremembi naziva šole: prej je bila Pevska šola za
zborovske pevce, od letos pa je to samo Pevska šola, torej namenjena tistim,
ki se želijo ukvarjati z lastnim glasom … Nimamo strogo zastavljenega cilja,
le željo in spodbudo, da se pevec skozi leto razvija. Cilj je maksimalni
razvoj vsakega posameznika.

Namen Pevske šole je nuditi in izvajati kvaliteten pouk vokalne tehnike in glasbene teorije, namenjen
tako pevcem, ki so dejavno vključeni v slovensko zborovsko ustvarjanje kot tudi zainteresiranim
posameznikom, ki se želijo glasbeno pevsko izpopolnjevati, čeprav niso člani pevskih sestavov.
Poslanstvo pevske šole je spodbujati, utrjevati in razširjati veščine vokalne tehnike zborovskih in solo
pevcev ter tako povečevati raven pevsko izvajalske ozaveščenosti in kvaliteto pevsko izvajalske prakse v
slovenskem zborovskem prostoru, pa tudi izobraževati posameznike s težnjo solističnega pevskega
izpopolnjevanja ter osebnega glasbenega razvoja.
Pouk vokalne tehnike poteka enkrat tedensko 45 minut v skupinah treh pevcev in obsega tri
letnike ter vsebinsko zaokrožuje znanja ter veščine s področja pevske tehnike, programsko naravnana na
obdobje treh let. Pouk vokalne tehnike lahko poteka tudi individualno, če pevec izrazi željo po intenzivnejšem pouku in individualni naravnanosti.
Pri skupinskem pouku vokalne tehnike so pevci razvrščeni v koherentne skupine glede na predhodno pevsko znanje oziroma glasovne sposobnosti, tako da pouk poteka kar se da enotno, dinamično in
učinkovito. Skupinski pristop se prepleta z individualnim. Pouk sledi specifični programski usmeritvi Pevske
šole Glasbene matice in je v splošnem naravnan na spoznavanje fiziologije pevskega organa ter pevsko
dihalnega sistema, utrjevanje pevske drže, dihalno vokalne kordinacije – tehnike appoggio, naslona, zastavka, legata, oblikovanja vokalov, artikulacije, dikcije, resonančnega izenačevanja ter fraziranja.
V prvih dveh letnikih pevci pripravijo najmanj eno vokalizo ali pesem predpisanega programa,
v tretjem letniku pa najmanj dve.
Pouk glasbene teorije poteka v skupinah enkrat tedensko 45 minut na dveh ravneh, obsega
torej dva letnika. V prvem letniku pevci osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu
prvih treh razredov predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu. V drugem letniku
pa osvojijo znanje glasbene teorije oziroma nauka o glasbi v obsegu četrtega, petega in šestega razreda
predpisanega programa v javnem osnovnem glasbenem šolstvu.
Ob koncu šolskega leta, ki predvideva obseg 30-ih šolskih ur pouka (45 minut) pri vsakem predmetu, pevci opravljajo praktični izpit iz vokalne tehnike ter pisni izpit iz teorije glasbe ter prejmejo spričevalo o opravljenem letniku. Upošteva se ocenjevalna lestvica od 1 do 5.
Starostna naravnanost Pevske šole se prvenstveno nagiba k srednješolski in študentski populaciji pevcev, nikakor pa ne izključuje odstopanj v starosti navzgor, saj so v Pevski šoli Glasbene matice
dobrodošli tudi pevci nekoliko višjih starostnih skupin. Z naslednjim šolskim letom namerava Pevska
šola v svoj program sprejeti tudi pevce osnovnošolskih generacij, torej razširiti svoj program tudi na
poučevanje vokalne tehnike v predmutacijskem obdobju.
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UČITELJI PEVSKE ŠOLE V LETU 2009

vodja Pevske šole:
Urška LAH
(od ustanovitve leta 2006 do junija 2009)

Nina KOMPARE VOLASKO
(od šolskega leta 2009 / 2010 dalje)

učiteljice vokalne tehnike:
Nina KOMPARE VOLASKO
Urška ARLIČ GOLOLIČIČ
Katarina LENARČIČ
Irena PREDA
Theresa PLUT
Mateja KALIŠNIK

učiteljica glasbene teorije:

Učiteljica vokalne tehnike
Nina KOMPARE VOLASKO

Večina teh, ki se z nami izobražuje, že
poje pri različnih zborih. Namen naše
šole ni, da bi jih odvrnili od izvornih
zborov, temveč le, da se dodatno
izobrazijo. Na širšem ljubljanskem
območju želimo usposabljati dobre
pevce. To se odraža tudi v spremembi
naziva šole: prej je bila Pevska šola za
zborovske pevce, od letos pa je to samo
Pevska šola, torej namenjena tistim, ki
se želijo ukvarjati z lastnim glasom …
Nimamo strogo zastavljenega cilja,
le željo in spodbudo, da se pevec
skozi leto razvija. Cilj je maksimalni
razvoj vsakega posameznika.

Miljana SGERM

KONCERTNI CIKEL
»SLOVENSKI SAMOSPEV«
Pia BRODNIK, umetniška

vodja cikla

1. KONCERT • Barbara SORČ, mezzosopran
Janez GREGORIČ, kitara
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
8. februar 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
2. KONCERT • Matejka BUKAVEC OZBIČ, sopran
Damjan LOCATELLI, tenor
Tamara RAŽEM, klavir
Peter FILIPČIČ, violončelo
5. marec 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
3. KONCERT • Branko ROBINŠAK, tenor
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
4. junij 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
4. KONCERT • Mateja ARNEŽ VOLČANŠEK, sopran
Janko VOLČANŠEK, bas
Darja MLAKAR, klavir
8. oktober 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
5. KONCERT • Edvard STRAH, tenor
Klemen GOLNER, klavir
1. december 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu

Učiteljica vokalne tehnike
Irena PREDA

Koncertni programi so objavljeni na spletni strani www.glasbenamatica.si
Učiteljica vokalne tehnike
Urška ARLIČ GOLOLIČIČ

KRITIKE KONCERTOV
Jernej WEISS
Barbara SORČ, mezzosopran
Janez GREGORIČ, kitara
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
1. KONCERT • 8. februar 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji

Učiteljica vokalne tehnike
Katarina LENARČIČ

Na avdiciji ocenimo glas, vokalno
stanje posameznika, tudi sam nastop,
kako kandidat vzpostavi kontakt
z nami, njegovo energijo.
Preizkusimo glasovni obseg, vsak
zapoje pesem, ki si jo sam izbere.
Preverimo pač cel inštrument
in skušamo razumeti, kako se
ga da še razviti. Pomembno je tudi
kako se pevec odziva na napotke.
Če je ta reakcija dobra, potem
bo seveda tudi pouk uspešen.

Učiteljica glasbene teorije
Miljana SGERM

Po lanskoletnih izkušnjah sodeč,
lahko rečem, da učenci tudi teorijo
glasbe kar radi obiskujejo in so
s predmetom zadovoljni. Izhajam
iz njihovega potenciala, skušam
razumeti, kaj jih v tej smeri zanima.
Skušam se jim približati in z njimi
ustvarjati glasbo na drugačen način.

Učiteljica vokalne tehnike
Theresa PLUT

Tokratni koncert ljubljanske Glasbene matice v okviru ciklusa »Slovenski samospev« je potekal na sam
večer slovenskega kulturnega praznika. Na koncertu je bilo mogoče prisluhniti trem nadvse zanimivim
poustvarjalcem: mezzosopranistki Barbari Sorč, pianistki Jeleni Boljubaš in kitaristu Janezu Gregoriču.
Prvi del koncerta so s svojimi skladbami zaznamovali slovenski skladatelji druge polovice 19. in
začetka 20. stoletja ter samospevi Uroša Kreka, Jakoba Ježa in Bojana Glavine. V drugem delu koncerta
pa je bilo mogoče prisluhniti samospevom Janeza Gregoriča, širši javnosti manj znanega, a nadvse zanimivega kitarista in skladatelja.
Čeprav se zdi, da samospevi Kamila Maška, Frana Serafina Vilharja in Rista Savina, ki jim je bilo
mogoče prisluhniti v prvem delu koncerta, s svojo preprostostjo izvajalcem v tehničnem smislu ne bi
smeli povzročati pretiranih preglavic, je prav njihova navidezna enostavnost tista, ki od poustvarjalca
zahteva toliko bolj domišljeno interpretacijo. Tako je mezzosopranistka s posameznimi izraznimi odtenki
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Jernej WEISS
Matejka BUKAVEC OZBIČ, sopran
Damjan LOCATELLI, tenor
Tamara RAŽEM, klavir
Peter FILIPČIČ, violončelo
2. KONCERT • 5. marec 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu

Mezzosopranistka Barbara SORČ

Kitarist in skladatelj Janez GREGORIČ

znala preseči mestoma monotone kompozicijske rešitve ter v tehničnem smislu prepričati z nadvse jasno
dikcijo, velikim glasovnim razponom ter vseskozi preciznim fokusiranjem vokalov. Najbolj prepričljiva je
bila pevkina interpretacija v srednjih in nižjih sopranskih legah, malce več negotovosti pa je bilo zavoljo
narave pevkinega glasu opaziti pri podajanju najvišjih tonov. Vsekakor se ob njenem nedvomno velikem
glasovnem potencialu tudi v bodoče z veseljem nadejamo dovršenih umetniških interpretacij. Pohvaliti
velja tudi izredno tankočutno klavirsko podajanje Jelene Boljubaš, ki kot korepetitorka različnih pevskih
sestavov in solistov nedvomno izredno dobro pozna karakteristike pevskega glasu, kar je bilo razvidno
tudi iz tokratne pianistkine interpretacije.
Spomin na lani preminulega skladatelja Uroša Kreka je oživel z izvedbo skladateljevega samospeva Oj, gora ta Kaninova, iz katerega je bilo znova mogoče opaziti za skladatelja tako značilno
spogledovanje s preteklostjo. Tradiciji je v prvi vrsti zavezan tudi glasbeni jezik samospevov Jakoba Ježa z
naslovoma Trikrat dobro in Zimski čas. Slednja namreč bolj kot iskanje novih kompozicijsko-tehničnih
izrazil zaznamuje nekakšna intimna ekspresivnost, občutek za barvo in lirizem. Posamezna tonska slikanja
so značilna tudi za samospeve Bojana Glavine, poslušalstvu znanega predvsem po otroških in mladinskih
skladbah. Njegove tri samospeve z naslovi Pesem zavidanja, Gozd jeseni in Hrepenenje so šegavega, pomladanskega značaja, ki ga skladatelj doseže z domiselnimi impresionističnimi zvočnimi kombinacijami.
V drugem delu koncerta pa je bilo mogoče prisluhniti skladbam še enega v vrsti nadvse uspešnih
glasbenikov s Koroške, Janeza Gregoriča. Njegovi samospevi za mezzosopran in kitaro »Carlevaro«, ki jo
je zasnoval priznani urugvajski kitarist Abel Carlevaro, igral pa skladatelj sam, so uspeli prepričati predvsem s svojim lirično subtilnim vzdušjem. Kljub mestoma malce preveč statičnemu značaju, ki ga je moč
pripisati pretežni kitični zasnovi samospevov, pa z minimalističnimi spremembami v instrumentalnem
partu skladatelj ohrani potrebno intenzivnost glasbenega toka. Tako se zdijo Gregoričevi samospevi kot
žarek urugvajskega sonca, ki zmore s svojim sproščujočim karakterjem venomer prepričati in navdušiti
občinstvo.

Tokratni koncert v okviru cikla »Slovenski samospev« Glasbene matice Ljubljana je presenetil s širokim izborom repertoarja slovenskih samospevov, ki so večinoma nastali v obdobju druge polovice 19. in prve
polovice 20. stoletja. Dramaturgi koncerta z gospodom Jankom Banom na čelu so v sklopu sodelovanja
med ljubljansko in tržaško Glasbeno matico ponudili priložnost trem tržaškim Slovencem, ki so uspeli s
svojimi nastopi popolnoma upravičiti zaupanje organizatorjev. Na tokratnem koncertu so se tako predstavili sopranistka Matejka Bukavec, tenorist Damjan Locatteli in pianistka Tamara Ražem.
Sopranistka Matejka Bukavec je uspela prepričati s svojim graciozno liričnim sopranom, ki je prišel najbolj do izraza na poudarjeno liričnih mestih slovenskih samospevov na prehodu iz 19. v 20. stoletje,
med katerimi velja omeniti samospeve Hrabroslava Volariča, Viktorja Parme in Emila Adamiča. Kljub temu
se zdi potrebno poudariti, da zmore milina njene lirične izraznosti učinkovito prerasti v ekspresijo ob dramatično bolj razgibanih odsekih kasnejše ustvarjalnosti samospevov na Slovenskem, med katerimi velja
na tokratnem koncertu omeniti predvsem Kogojeve samospeve. Kljub manjšim intonančnim nepravilnostim ob doseganju najvišjih tonov se zdi njen nastop tehnično prepričljiv in interpretativno dodelan.
Tenorist Damjan Locatelli, ki je pevsko kariero, podobno kakor že omenjena sopranistka, začel
v domačih, tržaških pevskih sestavih, je vsekakor pevec velikega izraznega razpona. Tako je uspel prepričati predvsem s svojo glasovno prodornostjo, ki je bila za Rdečo dvorano ljubljanskega Magistrata
skorajda preveč silovita. Nekoliko bolj postopne bi lahko bile predvsem njegove menjave med nižjim in
višjim registrom, ki so bile na nekaterih mestih malce preveč izrazite. Kljub temu se je tenorist publiki
uspel oddolžiti z nadvse učinkovitim glasovnim crescendiranjem, ki je prišlo posebej do izraza ob interpretaciji samospevov slovenskih sodobnih skladateljev, med katerimi velja omeniti predvsem tržaškega
Slovenca Pavleta Merkùja.
Tudi pianistka Tamara Ražem je, podobno kot omenjena pevca, svoj glasbeni študij začela na
šoli Glasbene matice v Trstu. Njen tokratni klavirski nastop je bil vseskozi prepričljiv, čeprav mestoma
premalo izrazit. Kljub temu pa je bilo iz njene klavirske interpretacije zaznati izdelan občutek za komorno igro.
Na sploh se zdi, da glasbeni poustvarjalci, ki jim je bilo moč prisluhniti na tokratnem koncertu,
uspešno nadaljujejo nadvse bogato glasbeno poustvarjalno tradicijo tržaške Glasbene matice, ki je imela skozi zgodovino nadvse pomembno združevalno funkcijo pri enotnosti slovenskih rojakov v obmejnem območju.

Rossana PALIAGA
Koncert komornega cikla ljubljanske Glasbene matice je v četrtek zaživel v izrazito primorskem duhu s
programom slovenskih samospevov pretežno tržaških in goriških avtorjev v izvedbah pevcev in instrumentalistov iz Trsta. Do realizacije glasbenega projekta, ki je bil premierno izveden v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata, je prišlo s posredovanjem zborovodje in poznavalca krajevne vokalne literature
Janka Bana, ki si je zamislil večer in ga zaupal baritonistu Damjanu Locatelliju, sopranistki Matejki Bukavec in pianistki Tamari Ražem, s katerimi je sodeloval še violončelist Peter Filipčič.
Baritonist Damjan Locatelli, član zbora opernega gledališča G.Verdi v Trstu, nastopa s solističnimi
recitali v mednarodnem merilu in je zasedel solistične vloge v raznih opernih uprizoritvah pod vodstvom priznanih dirigentov. Sopranistka Matejka Bukavec ima za seboj dolgoletne izkušnje na zborovskem in komornem področju in je kot solistka sodelovala pri raznih koncertnih projektih in snemanjih. Oba se izpopolnjujeta pri prof. Eleonori Jankovič, ki jima je bila mentor tudi pri pripravi in izbiri tega koncertnega programa.
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Prav premišljene programske izbire so predstavljale osnovno vrednost projekta, ki je kazal
enako pozornost do pomena in sporočila tega poklona primorski ustvarjalnosti kakor obenem do prikupnosti, preko katere se lahko tudi ne-poznavalci z večjim zanimanjem približajo tej pretežno intimistično naravnani literaturi. Repertoar slovenskih samospevov je zaradi najbolj razširjenih koncertnih izbir že skoraj konvencionalno vezan na otožno dimenzijo nesrečnih ljubezni, življenjskega obupa in smrti.
Bogat program koncerta, ki je nastal izrecno za to priložnost, pa je izven neljubih steretipov predstavljal veliko svetlih barv v dopadljivi ljudski spevnosti in svežih, pomladanskih impresijah. Ob tem, da so
zazvenele mnoge, tudi bolj redko izvedene skladbe iz opusov Viktorja Parme, Marija Kogoja, Ivana Grbca, Staneta Maliča, Pavleta Merkùja, Adija Daneva, Aleksandra Vodopivca, Brede Šček in drugih primorskih avtorjev, so tudi besedila izpričala živost primorskega umetniškega okolja z uglasbitvijo verzov Simona Gregorčiča, Srečka Kosovela, a tudi sodobnejših avtorjev Vinka Beličiča, Alojza Rebule, Aleksija
Pregarca in Marija Čuka. Nastopajoči so s svojimi sposobnostmi bili jamstvo za solidne izvedbe, ki jim je
publika sledila z očitnim zadovoljstvom. Hvaležna akustika komornega okvira je dodatno pripomogla k
učinkovitosti izvedb.
Lep, mehak baritonski glas Locatellija je v dobri meri razvil svoj zvočni potencial, prodorna barva sopranistke je zvenela z izrazito sporočilnostjo, ki je naravnost prevzela občinstvo. Tehtno klavirsko
oporo je z natančno izoblikovanim dialogom med glasbilom in petjem zagotovila pianistka in izkušena korepetitorka Tamara Ražem. Čustvene atmosfere z občutkom izvedenega programa je ob koncu prisrčno
pečatila spevnost skladbe Vasilija Mirka po ljudskem motivu Je pa davi slanca padla, ki jo je Adi Danev priredil za to priložnost za dva solista, klavir in violončelo.
(Primorski dnevnik, 09. 03. 2009)

foto Rossana PALIAGA

Peter FILIPČIČ (violončelo), Tamara RAŽEM (klavir), Matejka BUKAVEC OZBIČ (sopran), Damjan LOCATELLI (tenor),
Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 05. 03. 2009

Tenorist Branko ROBINŠAK

Jure DOBOVIŠEK
Branko ROBINŠAK, tenor
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
3. KONCERT • 4. junij 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
Samospev doživlja v zadnjem času pri nas delno rehabilitacijo; zasluge za to ima s svojimi prizadevanji
gotovo tudi Glasbena matica. Zdi pa se, da naši izvajalci v domači zakladnici radi posežejo predvsem po
najbolj znanem in priljubljenem: če se (le) enkrat na leto udeležiš večera s slovensko umetno pesmijo,
boš skoraj gotovo slišal Ciganko Marijo in Mesec v izbi, v nadaljevanju pa bodisi Krekove bodisi Lipovškove Ljudske. Zaželeni in programirani Ipavec je vselej Benjamin (mogoče se bo to spremenilo po snemalnem trudu posameznikov: Josipu sta se zdaj posvetila Bernarda in Marcos Fink, že pred leti pa z ožjim
izborom Ana Pusar Jerič), pač kot večno izhodišče loka z Lajovcem (ne pa npr. Savinom), redkeje Pavčičem,
obvezno pa slednjič s Škerjancem, po katerem se prileže (npr. za dodatek, kakor to pot) še Simoniti.
Negovalna zavest in umetniška pripravljenost bi torej morali prodreti tudi v drugo hemisfero korpusa in bliže našemu času. Branko Robinšak je z recitalom v organizaciji Glasbene matice docela ostal v prvi, kar pa bi mu težko zamerili. Izbral je bržkone sebe (druge poti niti ni) in se vpel v romantično pojočo izreko z vso svojo tenorsko naravo, nasičeno, čedno-robustno, jasno v besedi, melodično vzneseno, dvigajočo v Škerjančevih pesmih k patosu in opitosti, in sicer v zlitju z opazno partnerkino afiniteto do harmonske
obteženosti stavka – Jelena Boljubaš ga je podajala široko, zbito, kakor da z zadoščenjem (v preostalem programu pa ob čistosti ni pokazala ravno poglobljene dinamične gradnje oz. karakternega razslojevanja). Pred
tem sklepom slišani »ljudski« Krek je deloval bolj kot časovni most večera, ne prav življenjsko barvit.
Sploh bi lahko zapisali, da pesem tokrat ni toliko bivala navznoter, kakor je rasla prek volumna –
čeprav Robinšak v zelo eksponirani sklepni Škerjančevi ( Japonski motiv ) in v prvi izmed izbranih Pavčičevih ( Padale so cvetne sanje ) ni dosegel integrirane polnosti. Čustvujoči romantični subjekt je bil
prodoren tenorski osebek, zavedajoč se skladateljskih napotkov in na ustreznih mestih umikajoč se v
sotto voce.
A samospev v svoji najgloblji in najvišji uresničenosti meri na komunikacijo iz srca v srce. Pri
opernih tenoristih, ki so se ga lotili, tudi pri zelo slavnih, je največkrat nošen s teksturo gledališkega inštrumenta, pri čemer je velikost le-tega ponavadi v obratnem sorazmerju z zmožnostjo intimne glasovne
identifikacije. Celo pregovornim nianserjem (npr. Geddi) in fokusiranim lirikom (npr. Wunderlichu v prvih
letih) se je v samospevnem polju včasih očitala »glasnost«. Na drugi strani pravzaprav ostanejo redke izjeme (in med njimi ni Robinšaka, je pa npr. Dermota).
(Delo, 06. 06. 2009)

foto Andrej MALEŽIČ
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Darja MLAKAR (klavir),
Mateja ARNEŽ
VOLČANŠEK (sopran) in
Janko VOLČANŠEK (bas),
Ljubljana, Rdeča dvorana
na Magistratu, 08. 10. 2009

Sara ŽELEZNIK
Mateja ARNEŽ VOLČANŠEK, sopran
Janko VOLČANŠEK, bas
Darja MLAKAR, klavir
4. KONCERT • 8. oktober 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
Glasbena matica Ljubljana s ciklom »Slovenski samospev« oživlja slovensko produkcijo samospevov in
skozi leto ponudi več tovrstnih koncertov. Tudi tokratni recital je prinesel časovno pregleden in dobro
zamišljen program, vse od Hrabroslava Volariča do Lucijana Marije Škerjanca, žal pa v sodobnejšo sfero
ni segel. Uvodni nagovor sopranistke Mateje Arnež Volčanšek, ki nas je popeljal skozi program z razlago,
je bil več kot dobrodošel. Zlasti, ker nam je razsvetlil vzporednice prve skladbe večera (Dekliška tožba )
z začetkom njene pevske poti, z ozirom na ljubko besedilo pa tudi zakonske. Sopranistka nas je očarala
že v preprostejših prvih treh skladbah, še posebej z izživeto in interpretativno dobro dognano Dekliško
pesmijo Zorka Prelovca.
Basist Janko Volčanšek je vso svojo teatralnost izkazal v skladbi Zapel bi pesem žalostno (Premrl), ki jo je odlično zastavil in poudaril muzikalna nasprotja v skladbi ter jo izpel s pravo gledališko interpretacijo. V ciklu Nočnih pesmi Emila Adamiča je z vznesenostjo prignal volumske zmožnosti glasu na
sam rob in tako prikazal vso njegovo veličino ( Pesem nočnega čuvaja ). Ob mogočnosti vokala, intonančni stabilnosti in izenačenosti pevskih registrov so bili šibkejši le zaključki skladb ( Ave Maria, Noč ).
Mestoma je pianistka fraze zaključevala preveč mehansko; občutljivejšim poslušalcem je manjkal naravni izzven zadnjih akordov.
V drugem delu koncerta so sledile zahtevnejše in glasbeno tehtnejše skladbe Rada Simonitija in
Lucijana Marije Škerjanca, v katerih sta se pevca izkazala in resnično prikazala svoje mojstrstvo v celoti.
Sopranistka se je razživela predvsem v samospevu Ples v rdečem z navdušujočo ognjevito interpretacijo, energijo skladbe pa je umirila v sledeči tenkočutni Uspavanki.
Pevca sta dokazala, da upravičeno sodita med najvidnejše poustvarjalce na Slovenskem, še zlasti
z odlično izvedbo sicer zelo zahtevnih Škerjančevih samospevov. Pričarala sta nam čudovit večer in nas
na koncu potešila tudi z duetom. Pohvaliti pa gre tudi medsebojno igro pevcev in pianistke Darje Mlakar,
ki je bila ves čas enakovredna spremljevalka solistoma, v interpretacije pa je vdahnila potrebno mero klavirskega deleža.
Kljub temu, da si zaslužijo izvajalci vse pohvale, pa ne moremo mimo dejstva, da je koncert ves
čas prekinjal in poslušalce »trgal« iz miselnega toka ponavljajoč se hrup v dvorani (napeljava?!), ki so ga
izvajalci sicer večinoma uspeli preglasiti, ravno na najbolj subtilnih mestih pa je bil zelo moteč.

Tenorist Edvard STRAH

Marko ŠETINC
Edvard STRAH, tenor
Klemen GOLNER, klavir
5. KONCERT • 1. december 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
V torek, 1. decembra, se je v Rdeči dvorani ljubljanskega Magistrata zaključil letošnji cikel »Slovenski samospev«, ki ga organizira Glasbena matica. Malenkost spremenjen program – sopranistka Nina Kompare
Volasko je zaradi bolezni odpovedala sodelovanje – je poskušal zajeti slovenski samospev kar se da časovno široko. Program je tako obsegal samospeve Kamila Maška in Benjamina Ipavca ter se končal pri
delih Rada Simonitija. Mogoče bi program nekoliko popestrilo delo kakšnega mlajšega avtorja. Vseeno
sta tenorist Edvard Strah in Klemen Golner, ki ga je spremljal pri klavirju, pustila dober vtis, čeprav je
na začetku skoraj kazalo, da mogoče prodoren tenor Edvarda Straha zahteva malce preveč od Rdeče
dvorane in bi mu mogoče ustrezal večji prostor. Rečemo lahko, da je specifika prostora zahtevala manjše
uvodno uigravanje in iskanje kompromisa med subtilnostjo, premnogimi niansami samospeva in na drugi
strani interpretativno svobodo izvajalca.
Samospevi Saše Šantla in Kamila Maška, s katerimi se je glasbeni večer pričel, glede na svojo kompozicijsko nezapletenost skoraj predvidevajo tudi enostavnost in neproblematičnost izvedbe. Je pa tako,
da prav te navidezne lastnosti zahtevajo poglobljeno študijo in izvajalčevo pozornost najmanjšim malenkostim. Nasploh je Edvard Strah uspešno prepričal z dodobra odmerjenim sonornim tenorjem, intonančno točnostjo in natančno dikcijo. Priča smo bili poglobljeni izpovednosti in natančno odmerjenim vsebinskim poudarkom, kar nedvomno govori o natančni študiji gradiva; liričnost je podajala roko romantični vihravosti, kar nakazuje tudi na zrelost izvajalca, ki pa ima pred sabo še dolgo in (upajmo) bogato kariero.
S spremljanjem pri klavirju se je izkazal tudi Klemen Golner, ki je nudil primerno podporo vokalu,
čeprav so mogoče uvodni samospevi izzveneli nekoliko grobo; celostno gledano pa je njegova interpretacija navdušila. V treh samospevih Antona Lajovica je odlično ujel impresionistični značaj in tenoristu
Edvardu Strahu nudil zadostno podporo pri izrazu. Še posebej pri Samotnem pevcu sta s tenoristom
ujela strastni značaj dela in hkrati obdržala subtilno lirično naravo samospeva. Odlično je izzvenela tudi
impresionistično obarvana Svetla noč , kjer je Edvard Strah vseskozi držal rdečo nit sporočilnosti.
Je le tako, da je samospev močno vpet v slovensko glasbeno zavest, kar je pokazala tudi skorajda
polna Rdeča dvorana. Zdi pa se, da občinstvo še ne razume docela značaja zvrsti, saj so nekateri, mogoče
celo preveč ariozno zastavljeni in odpeti samospevi bolj ali celo preveč navdušili kot pa bolj lirično ter senzibilneje izvedena dela, kjer pa samospev tudi biva. Pisanje lahko nedvomno zaključim z besedami, da je
torkov glasbeni večer uspel ter navdušil tako ljubitelje samospeva kot tudi mogoče bolj kritične poslušalce.

37

36

KONCERTNI CIKEL
»GLASBA IZ POZABE «
Tomaž LORENZ, umetniški

vodja cikla

1. KONCERT • KLAVIRSKI TRIO ARS MUSICA
Mojca MINONI SIKUR, violina
Martin SIKUR, violončelo
Jerneja GREBENŠEK, klavir
20. januar 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
2. KONCERT • Črtomir ŠIŠKOVIČ, violina
Luca FERRINI, klavir
3. februar 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
3. KONCERT • Igor DEKLEVA, klavir
Tomaž ZAMUDA, klavir
23. marec 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
4. KONCERT • Martin BELIČ, flavta
Lidija MALETIĆ, klavir
17. september 2009, Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
Koncertni programi so objavljeni na spletni strani www.glasbenamatica.si

KRITIKE KONCERTOV
Jure DOBOVIŠEK
Črtomir ŠIŠKOVIČ, violina
Luca FERRINI, klavir
2. KONCERT • 3. februar 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
Zdi se, da nastopajoči, angažirani v ciklu »Glasba iz pozabe«, iz »pozabljenega«, tj. komajda ali pa sploh
ne izvajanega slovenskega repertoarja radi izbirajo po intimni afiniteti oziroma bližini. Ta ima v primeru recitala, ki sta ga pripravila violinist Črtomir Šiškovič in pianist Luca Ferrini, topografsko oznako: vsi
skladatelji, katerih dela sta omenjena, s Tržaškega izhajajoča poustvarjalca, predstavila, so biografsko
tako ali drugače povezani bodisi s Trstom bodisi s Primorsko oziroma Goriško, četudi kakšen izmed
njih le bežno.
A to pravzaprav ni bistveni skupni imenovalec v tokratnem sporedu, ki bi ga vsebinsko lahko
povzeli kot večer romantičnih razpoloženj in sklepnega violinskega bria, s skladbami, ki ne pokajo od notranje izpovedne potrebe, ampak prijazno – sicer pa z avtorsko digniteto – osvetljujejo, senčijo, včasih
blago karakterizirajo sen o lepem in dobrem, ubranem znotraj tradicionalnega harmonskega prostora.
Mimo takega konteksta je pogledoval Portret, ki ga je napisal Marij Kogoj in redigiral Jakob Jež, deloma
pa tudi Švarova Suita s svojo modalno sočnostjo.
Šiškovič in Ferrini sta torej naredila komorni prerez tiste naše ustvarjalnosti, ki je skozi vek
modernega razvoja ostajala v varni toplini (post)romanticistične maternice – zapisano seveda ne velja kot
izključujoča slogovna etiketa vseh v programu zastopanih skladateljskih osebnosti (Švara, Kogoj, Merku,
tudi Jakončič, ki se v svoji ustvarjalnosti zna dotakniti ekspresionističnih načel). Ta prerez ni dal ravno
pretresljive, ampak milo, tudi navihano muziko, ki pa bi utegnila brez iskrenih interpretov hitro delovati
pregladko, površinsko.

Črtomir ŠIŠKOVIČ (violina) in Luca FERRINI (klavir)

A poslušali smo interpretacije, ki verjamejo v skladbe, in dobili ob preglednosti muzikalne misli
tudi lepo mero hedonističnega zadoščenja: Šiškovič je violinist nadpovprečne tonske lepote, mehke,
vendar ne samozadostne, ohlapne ali celo hladne. Pianist Ferrini, zmeraj izoblikovan in odmerjen v tkanju
zvočne preproge, se je v prvem delu sporeda nemara pretirano decentno držal v ozadju. Zlasti ekspresivni
napon Kogojevega Portreta kliče po usodnostnih poudarkih v ritmičnem ustroju (ostinatu) in statičnih
zasukih, katerih flažoletna votlost je znala biti po Šiškoviču povedna.
Gostost klavirske fakture, ki jo Danilo Švara v Drugi suiti za violino in klavir stopnjuje v ljudsko-plesni utrip, pa se je prepričljivo spletla z živahnim, tudi šaljivim (Scherzoso) violiniskim gestusom.
Preprostejši je izraz Treh pisem Vladimirja Lovca; slišali smo prvo in tretjo skladbo – slednjo v kontrastirajoči, pikantni violinski artikulaciji rondojske zgradbe.
V drugem delu večera so skladbe violinistu široko razpele polje kantabilnega zamaha in tonskega legata: Tri glasbene misli Joška Jakončiča s posebno, melanholično prežetostjo (četudi je kot Melanholija izrecno naslovljena le tretja izmed njih), Two Mood Songs Pavla Merkùja z otožno (malone
blue) intonirano atmosfero. Še arhaično elegantni miniaturi Emila Adamiča smo slišali, za učinkoviti
sklep večera pa razsežno Fantasio improvisato na teme iz jugoslovanske folklore Mihaela Rožanca.
Skladba je dokaj virtuozen, prikupen potpuri (izvajalca sta ga stopnjevala v skupnem dihu – tudi Ferrinijeve dinamične poteze so bile sijajne); ampak morda je pomembnejše, da je tudi prava mala zakladnica
kolorita, ki smo ga v polpretekli zgodovini dojemali kot nekaj skorajda domačega.
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Franc KRIŽNAR
Igor DEKLEVA, klavir
Tomaž ZAMUDA, klavir
3. KONCERT • 23. marec 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji

Lidija MALETIĆ (klavir) in Martin BELIČ (flavta),
Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu, 17. 09. 2009
foto Lucija PAVLOVIČ

Klavirski duo Igor DEKLEVA in Tomaž ZAMUDA,
Ljubljana, Slovenska filharmonija, 23. 03. 2009

Na malem odru Slovenske filharmonije je novi slovenski klavirski duo – pianista Igor Dekleva in mladi
Tomaž Zamuda (1988) – odigral niz klavirskih miniatur, ki so segale od slovenske romantike do moderne
in postmoderne. Le začetek in konec recitala sta bila namenjena izvirni slovenski glasbi za klavirski duo,
sicer pa je bil koncert v znamenju pianista in skladatelja Igorja Dekleve. Poleg nekaj preverjenih tekstov
izključno slovenske klavirske glasbe, je bila ves prvi del v ospredju salonska glasba in številna povsem
na novo odkrita dela. Že s petimi Muzikalnimi prizori Benjamina Ipavca pa vse do zadnje in lastne
skladbe je Dekleva za klavir sedal sam. To je bil zanj neke vrste klavirski in poustvarjalni »come back«, v
katerega se umetnik vse premalo vrača. Njegov kleni klavirski udarec je tak kot je bil v solistovih vrhunskih letih, odnos med rokami in nogami (pedali) pa preudaren in svež. To je bilo moč slišati tudi v drugem
delu, ko se je ena redkih ubranih slovenskih »glasb iz pozabe« modernistov Vilka Ukmarja in Srečka Koporca ujela v sožitje z naslovom ciklusa. Šlo je za pet miniatur, ki so doživele krstne izvedbe. Bravo pianistu Igorju Deklevi! Na koncu pa ponovno klavirski duo, kjer sta oba umetnika začetno igranje na enem klavirju razširila na dva inštrumenta in izvedla eno od Deklevovih novitet Balado (2008) in dodala njegove
popularne Klepetulje (1963).

Marko ŠETINC
Martin BELIČ, flavta
Lidija MALETIĆ, klavir
4. KONCERT • 17. september 2009,
Ljubljana, Rdeča dvorana na Magistratu
Letošnji četrti koncert iz cikla »Glasba iz pozabe« bi skorajda lahko razumeli kot nekakšno učno uro iz
glasbenega ustvarjanja na domačih tleh v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Skrbno
zasnovan program, ki nas je popeljal od neoklasicističnih teženj in vpletanja bolj ali manj zakritega folklorizma, do vnosa jazza v klasični repertoar ter do nekaterih bolj modernističnih teženj, je predstavil duet
Martin Belič (flavta) in Lidija Maletić (klavir).

Utrinki za flavto in klavir Vladimirja Lovca ter Štirje glasbeni verzi za flavto in klavir Vilka Ukmarja
so nas popeljali v mogoče malce bolj konservativnejše sfere, saj ju preveva impresionistična harmonska
govorica ter v Utrinkih, še posebej v tretjem stavku, Allegro ma non troppo, tudi ljudski kolorit v smislu ritmično-melodičnih rešitev. Podobno bi lahko rekli za Suito za flavto solo, Zeqirje Ballate, ki pa vnašanje
folklornih prvin v glasbeno tkivo razume bolj v smislu seciranja ljudske glasbene govorice ter iskanja njenih globljih zakonitosti, kot pa v širšem slikanju ljudskega. Vnašanje določenih jazzovskih prvin v resno
glasbo, v smislu harmonske širitve ter določenih ritmičnih rešitev, smo lahko slišali v delih Pavla Mihelčiča (Sonatina za flavto in klavir) ter Darijana Božiča (Sonata in cool no.1), čeprav sama harmonsko-ritmična kompleksnost teh dveh skladb očitno presega okvire jazza. Koncert se je zaključil s Sonato za flavto in
klavir Pavla Šivica; gre za obsežno tristavčno kompozicijo, ki združuje diatoniko z razširjenimi harmonskimi tvorbami ter ritmično kompleksnost s pulzirajočimi ostinati v klavirju.
Dobro zastavljen program koncerta je seveda predpogoj za njegovo odličnost, je pa izvajalsko
telo tisto, ki mora to idejo realizirati in duet Belič-Maletić je to vlogo izpeljal odlično. Martin Belič, ki je od
leta 2007 stalni član Münchenskih filharmonikov ter nasploh priznano ime, se je izkazal z odlično kvaliteto tona ter ekspresivno kot tudi intimno interpretacijo teksta. Nasploh smo bili priča ponotranjeni resnosti, ki je podajala roko mladostniški vihravosti; glede tehnične izvrstnosti flavtista lahko govorimo le v
presežnikih, odlično je tudi komuniciral z Lidijo Maletić, ki je z dobro mero zrelosti kontrolirala celoten
potek koncerta ter spretno krmarila med podrejeno vlogo spremljevalke, v nekaterih primerih pa tudi
nosilke glasbene izpovednosti.
Če bi bilo možno z eno besedo opisati ta koncert, bi bila na mestu beseda odlično. Skrbno izbrani repertoar, ki se je pričel z malce lahkotnejšim delom Vladimirja Lovca ter se zaključil z dokaj obsežno
Sonato za flavto in klavir Pavla Šivica ni bil med lažje poslušalsko prebavljivimi, saj je zahteval zbrano
spremljanje izvajanega, kar je prej pohvala kot graja. Obiskovalec koncerta si namreč zasluži zahteven
program, ki na več ravneh sproža razmislek o glasbi sami in ki ne zaide v pozabo takoj po odhodu s prizorišča koncerta; upam si trditi, da je četrtkov koncert dosegel oboje.
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PRILOŽNOSTNI KONCERTI

Na koncertu
»Otroška pesem brez meja« so nastopili:

1. KONCERT • 10. januar 2009, Ljubljana, cerkev Marijinega Oznanjenja
MOŠKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA

Cicibanki pevski zbor Glasbene matice Ljubljana,
zborovodja Urban TOZON
Otroški pevski zbor Glasbene matice Ljubljana,
zborovodkinja Branka ROTAR PANCE
Otroški in mladinski pevski zbor SPD Danica,
zborovodkinja Barbara MISTELBAUER-STERN
Otroški pevski zbor Fran Venturini iz Domia,
zborovodkinja Suzana ŽERJAL
Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana,
zborovodkinja Janja DRAGAN GOMBAČ
Mladinski pevski zbor Audite Nova iz Staranzana,
zborovodkinja Gianna VISINTIN

Ob izidu plošče MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE LJUBLJANA (2008) je zbor pod vodstvom
dirigenta Tomaža TOZONA in ob orgelski spremljavi Gregorja KLANČIČA sodeloval pri bogoslužju v cerkvi
Marijinega Oznanjenja v Ljubljani z Messe No. 6 in G Aux Cathedralés skladatelja Charlesa Gounoda.

2. KONCERT • 11. januar 2009, Ljubljana, Zavod sv. Stanislava
OTROŠKA PESEM BREZ MEJA
Kaj pomeni, če govorimo o »enotnem slovenskem kulturnem prostoru« so se spraševali otroci, ki pojejo
v otroškem in mladinskem pevskem zboru Glasbene matice Ljubljana. In dobili odgovor! To pomeni, da
tudi onkraj meja Slovenije, otroci govorijo in pojejo slovensko. Če pa je tako, potem bi bilo lepo, da bi
pripravili skupno pevsko druženje in se med seboj spoznali.
In tako so trije Matičini zbori: cicibanski, otroški in mladinski v goste povabili otroke iz Št. Primoža na avstrijskem Koroškem, iz tržaškega Domia in goriškega Staranzana. Jože Humer, ki je koncert
povezoval, pa je poslušalcem uvodoma povedal:

OTROŠKI PEVSKI ZBOR FRAN VENTURINI iz Domia,
zborovodkinja Suzana ŽERJAL;
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009
foto Janez KOTAR

»Tole naše srečanje bodi naša hvalnica zborovski pesmi,
njeni naravni lastnosti, da razveseljuje
in njeni stari lepi navadi, da združuje
in njeni večni prijazni težnji, da bi popotovala.
Skratka, zborovski pesmi, kakršna v resnici je.«

foto Janez KOTAR

OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR SPD DANICA, zborovodkinja Barbara MISTELBAUER-STERN;
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009

foto Janez KOTAR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR AUDITE NOVA iz Staranzana, zborovodkinja Gianna VISINTIN;
Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 11. 01. 2009
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KOMORNI ZBOR
FALU (Švedska),
zborovodja Tony MARGETA

3. KONCERT • 15. april 2009, Ljubljana, Antonov dom
ZBOROVSKI KONCERT
KOMORNI ZBOR FALU, zborovodja Tony MARGETA
MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA, zborovodkinja Špela VRTAČNIK
Mešani komorni zbor Falu se ponaša z raznolikim repertoarjem, ki obsega sakralno in posvetno glasbo pa
tudi ljudsko, opero in jazz. Nastopal je s priznanimi švedskimi glasbeniki s področja narodne glasbe, pevci, dirigenti, poklicnimi švedskimi in tujimi orkestri ter instrumentalisti. Leta 2006 je uspešno nastopil na
mednarodnem zborovskem tekmovanju Riva del Garda v Italiji, leta 2007 pa v norveškem Bergenu, kjer
je mdr. osvojil tudi veliko nagrado. Poleg udeležbe na 10. mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor 2009 je zbor lani načrtoval tudi turnejo po Sloveniji, rodni deželi dirigentovih staršev. V Ljubljani jih
je na skupnem koncertu gostil Mešani pevski zbor Glasbene matice.

4. KONCERT • 14. maj 2009, Ljubljana, dvorana Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji
KLAVIRSKI RECITAL ANTHONYJA SPIRIJA
Jure DOBOVIŠEK
Anthony Spiri spada med večstransko dejavne glasbenike, vendar smo ga imeli doslej pri nas priložnost
spoznati le kot izvrstnega sooblikovalca samospeva. Še iz druge polovice devetdesetih let – z recitalov,
na katerih je spremljal Marjano Lipovšek – ga pomnimo kot umetnika, ki zna pretanjeno sobivati s pevskim dihom. Vez z našimi uglednimi vokalnimi interpreti je ameriški pianist v zadnjem času intenzivno
obnovil (tokrat sodeluje z Bernardo in Markom Finkom), in to v prid slovenskemu samospevu, kar je razveseljivo, čeprav niti ne tako presenetljivo: Spiri je znan kot preiskovalec svetovne zakladnice. Pred izidom je plošča, posvečena pesmim Josipa Ipavca, za Harmonio Mundi pa sta Finkova s pianistom pripravila prerez našega samospeva, kar je za slovensko glasbo epohalna diskografska uveljavitev.
Samostojen klavirski večer v organizaciji Glasbene matice je zbujal pozornost tudi s sporedom,
navidez drastično dvopolno sestavljenim iz baročnega in poznoromantično-impresionističnega sklopa;
»dvopolnost« je obetala osvetlitve organskega stika med glasbenimi dobami, moderna presenečenja

Pianist Anthony SPIRI
foto Dorothee FALKE

v starem, oblikovalsko navezanost modernega na izročeno. Mislim, da je bilo mogoče takoj opaziti Spirijeva specialistična znanja. Njegova umetniška razlaga temelji v poznavalskem uvidu v historično izvajalsko
prakso, vendar po drugi strani izrecno deluje z izkoristkom zvočnih zmožnosti modernega klavirja. Pianist
je izbrane Rameaujeve čembalske skladbe skristaliziral v eksercirno nadrobni klavecinistični artikulaciji,
izživeti v klavirski polnosti, ki vznemirljivo odslika harmonske drznosti (kromatizme, modulacije) stavkov
in spleta okrasje v barvite girlande.
V Bachove skladbe vstopa pianist s sugestivnim čutom za kontrastne relacije med pulzirajočim in
širše refleksivnim tokom ter za linearizirano glasovno vodenje. Stavki Četrte Francoske suite (v Es-duru)
so bili s Spirijem pretok (s sijajno doziranimi premori) izčiščenih hitrosti in polifono razvijajočih se misli.
Podobna »zaokrožena izklesanost« je odlikovala interpretacijo Italijanskega koncerta, z majestetičnimi
zgostitvami v sklepnem Prestu, doseženimi brez popuščanja ritmičnega utripa; v rapsodično pojočem
počasnem stavku pa vendarle nismo doživeli globoke lirske kontemplativne svobode.
Med omenjenima deloma Bacha očeta smo slišali Variacije na Les Folies d’Espagne Helm 263
Carla Philippa Emanuela Bacha. S to programsko posebnostjo se je Spiri po naključju navezal na nedavni
ljubljanski koncert Jordija Savalla in njegovega ansambla v srebrnem abonmaju, posvečen variacijam na
stoletja priljubljene ostinatne predloge. Prispevek Berlinskega oz. Hamburškega Bacha ne vsebuje le harmonskih šokov (disonanc), ampak tudi domišljijsko nadgradnjo, ki ponekod učinkuje kot zamah kakšnega poznoromantičnega preludija. V bogatih stopnjevanjih izdelana interpretacija.
Težko bi zapisal, da je kaj iz drugega dela recitala prekosilo Spirijeve vitalne poglede na staro,
predklasicistično glasbo – čeprav je izbrano Debussyjevo in Fauréjevo podal s fluidom bogato (pa pregledno!) premešanega zvoka, s premišljeno dinamično gradnjo, tudi z motoričnim zagonom, obogatenim z dodatnim kolorističnim občutkom (Mouvement iz Debussyjevih Podob kot sklepni vrh, ki pa so
mu sledili dodatki: izbor Chopinovih Preludijev, za vedri in iskrivi izzven pa celo ena izmed Gershwinovih uspešnic). Radodaren in programsko zaokrožen klavirski večer. Če Spirijevo gostovanje v Glasbeni matici pomeni poustvarjalsko internacionalizacijo programov – in njeno raven –, toliko bolje.
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KONCERTI, KI JIH JE GLASBENA
MATICA LJUBLJANA V LETU 2009
POSREDOVALA ORGANIZATORJEM
KULTURNIH PRIREDITEV
PO SLOVENIJI ALI PRI NJIH
SODELOVALA KOT SOORGANIZATOR
SLOVENSKI SAMOSPEV • Maribor, 23. april 2009
Marcos FINK, basbariton
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
Koncertni cikel Plus, ki ga organizira SNG Opera in balet Maribor
SLOVENSKI SAMOSPEV • Ravne, 9. maj 2009
Marcos FINK, basbariton
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
Koncertni cikel Kulturnega društva Mohorjan iz Prevalj
SAMOSPEV V OGLEDALU • Ljubljana, 1. junij 2009; Maribor, 2. junij 2009
Urška ŽIŽEK, sopran
Marcos FINK, basbariton
Simon KREČIČ, klavir
Helena PERŠUH, recitatorka
Koncertni cikel Festine, ki ga organizira društvo Delavnica
SLOVENSKI SAMOSPEV • Slovenj Gradec, 6. junij 2009
Marcos FINK, basbariton
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
Koncertni cikel »Wolf povezuje«, ki ga organizira Društvo Huga Wolfa iz Slovenj Gradca
SLOVENSKI SAMOSPEV • Ptuj, 17. september 2009
Branko ROBINŠAK, tenor
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož
SLOVENSKI SAMOSPEV • Maribor, 23. september 2009
Branko ROBINŠAK, tenor
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
Koncertni cikel Plus, ki ga organizira SNG Opera in balet Maribor
SLOVENSKI SAMOSPEV • Koper, 4. november 2009
Urška ARLIČ, sopran
Barbara SORČ, mezzosopran
Margareta GREGORINČIČ, klavir
Koncertni cikel Društva prijateljev glasbe iz Kopra
PESMI DVEH DOMOVIN: ARGENTINSKI IN SLOVENSKI SAMOSPEV • Tolmin, 17. november 2009
Marcos FINK, basbariton
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
Koncertni cikel Zveze kulturnih društev Tolmin
Koncertni programi so objavljeni na spletni strani www.glasbenamatica.si

Josip Ipavec

ZGOŠČENKA

SAMOSPEVI
© Glasbena matica Ljubljana, 2009

Gregor POMPE
Slovenska glasba ždi v nekakšnem krču: največkrat se zdi, da je sploh
ni, ko pa je, se jo včasih tudi popolnoma iracionalno kuje v zvezde zaradi njenih nacionalnih kvalitet, medtem ko do estetskih vrlin postanemo popolnoma brezbrižni. Ali povedano še drugače: življenje slovenske glasbe na koncertnih odrih je precej klavrno, saj je omejeno
predvsem na »obvezne« izbire, po drugi strani pa smo v visoko vrednost izpostavljenih del včasih prepričani tudi zaradi nekakšnega čuta
za nacionalno identiteto, ki največkrat deluje po enačbi – slovenska
glasba je pač velika glasba že zato, ker je slovenska. Kot vedno v takih
iracionalnih rečeh, je resnica najbrž nekje v sredini. Slovenska glasba
bi že davno morala postati temelj nacionalne identitete in to ne glede na estetsko vrednost reprezentativnih del iz posameznih slogovnih obdobij, obenem pa bi morala biti premerjena tudi z objektivnimi
Skladatelj Josip IPAVEC (1873–1921)
estetskimi merili, ki bi znala pokazati, kaj je zares izstopajoče vrednega,
kaj je primerljivega s svetovno, kanonizirano literaturo.
V takšnem kontekstu igrajo še posebej pomembno vlogo nosilci zvoka – ti lahko prinašajo svojo podobo pretekle zgodovinske realnosti. Pri čemer je spet tako, da lahko dobra izvedba veliko prej odreši slabše delo, kot obratno. Josip Ipavec si je prav gotovo zaslužil portretno zgoščenko – dobil pa jo je
v najžlahtnejši izvedbi.
Veliki, svetovno priznani umetniki – Bernarda in Marcos Fink ter pianist Anthony Spiri – so se z
vso resnostjo posvetili slovenskemu skladatelju, ki ga je sicer zanimal predvsem mednarodni uspeh. V
takšni premišljeni izvedbi, ki niha med pesemsko premočrtnostjo – ta nosi v sebi še nekaj Schubertovega duha – in že dramatično vznesenostjo moderne, sta oba pevca izbrala nekakšno srednjo pot, ki se v
nobenem primeru ne želi odtrgati vokalni kulturi, povsem v samostojni vlogi – ne zgolj kot spremljevalec-oproda – pa je zažarel tudi Spiri.
Ipavec je v svojih razpetih samospevih seveda včasih še preveč vpet v zgodnje romantične zglede
(to postaja jasno ob Heinejevih uglasbitvah, ki jih sicer poznamo iz Schummanovega ciklusa Pesnikova
ljubezen), drugič pa jasno prestopa v dramatični idiom, v katerem gre prvenstvo pesniški ekspresiji ( Am
Kreuzweg ), kot tak pa jasno razkriva stanje slovenske glasbe v času fin de sie`cle. V izvedbi, kakršno je
doživel, postaja Ipavčev opus tudi širše mednarodno primerljiv, pri čemer se ponuja predvsem kontekst
podobne fin de sièclovske razprtosti, kakršno lahko začrtamo s skladateljema Alexandrom Zemlinskym
in Wilhelmom Kienzlom.
Zaradi vsega tega je mogoče novo zgoščenko Ipavčevih samospevov oceniti kot velik dosežek
založbe Glasbene matice. Uspela je predstaviti pomemben in vreden dokument slovenske glasbene zgodovine, pri čemer se ni zadovoljila zgolj z »dokumentacijo« samo, temveč je želela in uspela najti in v projekt vključiti tudi izjemne umetnike, ki so lahko v Ipavcu poiskali veliko glasbo. Zdi se, da je Matica s tem
opravila poslanstvo, ki bi sicer moralo pripadati kakšni izmed nacionalnih ustanov.
Ob bok vsemu je treba pohvaliti tudi pripravljeno spremljevalno knjižico, ki prinaša spodoben
tekst o skladatelju in tudi vsa natisnjena besedila (to je nuja in standard, ki se ga pri nas skoraj nikoli ne
zavedamo). Naj mi bo pri tem dovoljen samo droben premislek: ali vendarle ne bi veljalo objaviti tudi
kakšnega muzikološko poglobljenega teksta? Da ne bomo namreč spet pred iracionalno zagato, kakršno
smo razkrili v prvem odstavku: Josip Ipavec ni velik zato, ker so mu svojo zgoščenko pripravili trije izjemni
umetniki in ker se je založnik potrudil pri izvedbi. Razlogi ležijo nekje globlje.
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Luisa ANTONI
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Pogovor z
Bernardo Fink in Marcosom Finkom
ter Anthonyjem Spirijem

Kdaj ste začeli razmišljati o izdaji plošče?
Mislim, da je končna spodbuda prišla s strani Glasbene matice. Se pa spominjam, da mi je pred leti dr. Igor Grdina na Čopovi ulici v Ljubljani izročil lepo število meni takrat povsem
neznanih partitur Josipa Ipavca, cel sveženj v glavnem rokopisnih partitur. Rekel je, da je to lepa glasba,
ki čaka na odkritje. Menda je minilo že deset let. V teh letih je bilo načrtov več, med njimi tudi zamisel o
koncertu s skladbami Josipa Ipavca in njegovega sodobnika Huga Wolfa. Tako smo pred dobrimi štirimi
leti z Bernardo in Anthonyjem pripravili koncert v Wolfovi rojstni hiši v Slovenj Gradcu.
Luisa ANTONI:
Marcos FINK:

foto Lucija PAVLOVIČ

Mezzosopranistka Bernarda FINK in pianist Anthony SPIRI
pri snemanju samospevov v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani,
september 2008

Bernarda, ste vi pred tem že poznali Ipavčeve skladbe?
Ime družine Ipavec mi je bilo seveda poznano. V Buenos Airesu, kjer sem pela
v zboru, ki ga je vodila teta Marija Fink Geržinič, smo izvajali eno ali dve pesmi Gustava Ipavca. Kasneje
sem srečala še skladbe Benjamina in Josipa in takrat sem pomislila kako izredna družina so morali biti.
Vsekakor nisem poznala vseh skladb Josipa Ipavca, povabili so me k sodelovanju pri tem projektu in zame je bilo to izredno odkritje lepih samospevov. Razmišljala sem tudi, da je izbira jezika (škoda, da niso
izvorno nastali v slovenščini) znak časa in prostora. Slovenski glasbeni svet je doživljal velik vpliv nemško
govorečih dežel in slovenska glasba je takrat pripadala skupnemu kulturno-glasbenemu prostoru. Z Anthonyjem pa smo presenečeno ugotavljali tudi vpliv ruske glasbe v pisanju Josipa Ipavca.
Luisa ANTONI:

Bernarda FINK:

... torej vplivi ruske glasbe. Anthony Spiri, kdo je po vašem mnenju vplival na
Josipa Ipavca?
Anthony SPIRI:
Mislim na Čajkovskega, predvsem v melanholiji, ki je prisotna v teh pesmih. Po
mojem mnenju je namreč melanholija posebnost slovanskih narodov. Druga posebnost je večja oblikovna
svoboda v primerjavi s pesmimi nemško-avstrijskih skladateljev. V Ipavčevih pesmih večkrat srečamo krajši
del, ki se potem spremeni v daljšega, s čisto drugačnim značajem. Take premike je težko srečati v avstrijsko-nemški glasbeni tradiciji... Mogoče nekoliko spominja na Wagnerja, čeprav je razlika v gradaciji izražanja. Povem pa po pravici, da mi je nemško besedilo bližje in enostavnejše kot slovensko. Delo s slovenskim
besedilom, jezikom, ki ga manj poznam, mi vzame veliko več časa, nemščina pa mi je bolj domača.
Luisa ANTONI:

foto Lucija PAVLOVIČ

Bernarda FINK, mezzosopran
Marcos FINK, basbariton
Anthony SPIRI, klavir

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oba pevca pa mogoče bolj očara slovenski prevod kot nemški original. Drži?
Ja, pri Društvu slovenskih skladateljev so že pred leti izšle slovenske prepesnitve
nekaterih Ipavčevih samospevov, delo Pavla Oblaka in Igorja Grdine. Šestnajst teh samospevov sem snemal
s kolegico Andrejo Zakonjšek za arhiv RTV Slovenija.
Luisa ANTONI:

11.

Marcos FINK:

12.
13.
14.
15.

Če bi te samospeve primerjali s samospevi kakega tujega skladatelja, koga bi
omenili?
Anthony SPIRI:
Za basovski glas je veliko pripovednih, celo dramatičnih samospevov. V nemškem svetu v tem obdobju ni podobnih pesmi, več jih je na začetku romantike, mislim na Schuberta ali
Schumanna. Opaziti je mogoče tudi neko vez z ljudsko glasbo, enostavnejša melodija z enostavno spremljavo. Nikjer ni čutiti Wolfa, mogoče Ipavec njegovega opusa ni poznal. Ipavčeva glasba gre na splošno
v smer novih iskanj, težko pa bi rekli, da je v koraku s časom. Je pa tudi res, da je umrl zgodaj in pravzaprav niti še ni zaživel kot skladatelj.
Luisa ANTONI:

(Radio Koper, oktober 2009)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Frühlingsrast (Hans Willy MÄRTENS)
Frühlingslied (Theodor STORM)
Frühlingsnacht (NIEBRUHR)
Schlehenblüt’ und wilde Rose (Julius RODENBERG)
Im Frühling (Anonymus)
Ein Lied (Hans KOLAR)
Abschied im Herbst (Anonymus)
Ich will meine Seele tauchen (Heinrich HEINE)
Wenn ich in deine Augen seh’ (Heinrich HEINE)
Verriet mein blasses Angesicht (Heinrich HEINE)
Im Walde wandl’ ich und weine (Heinrich HEINE)
Trije vojaki (Josip FREUNSFELD-RADINSKI)
Am Kreuzweg (Heinrich HEINE)
Zingara (Anonymus)
V noči (Anonymus)
Ballade (Anonymus)
Das Königskind (Heinrich HEINE)
Lied im Volkston (E. Prinz zu SCHÖNAICH-CAROLATH)
Am Kirschengarten (Anonymus)
Pred durmi (Simon JENKO)
Hans und Grete (Ludwig UHLAND)
In der Fremde (Fran VIDIC)
Wandrers Nachtlied (J. Wolfgang VON GOETHE)
Nach Jahren (Adolf BÖTTGER)
Meine Tote (Friedrich FISCHBACH)
Die Wallfahrt nach Kevlaar (Heinrich HEINE)
Naša zvezda (Simon GREGORIČIČ)

Basbaritonist Marcos FINK, producent Janez GREGORIČ
in snemalec Jurij OPETNIK in pri snemanju samospevov
v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, september 2008

Lojze Lebič
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ZGOŠČENKA

ZBOROVSKA GLASBA
Z INŠTRUMENTI

PROGRAM:
1.

Hvalnica svetu (Branko MILJKOVIĆ), 1988
za dva mešana zbora, klavir štiriročno, tolkala, sintetizator in priročna glasbila
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, dirigent Jože FÜRST
tolkala Josip MIHELČIČ; klavir Tjaša KRANJC, Matjaž BARBO

© Glasbena matica Ljubljana, 2009
2.

Urša ŠIVIC
Na pričujoči zgoščenki poslušamo zbir posnetkov sedmih vokalno-instrumentalnih del Lojzeta Lebiča, ki do sedaj še niso bili objavljeni na
zvočnem mediju. Akademski pevski zbor Tone Tomšič z Jožetom Fürstom in Uršo Lah, Carmina Slovenica s Karmino Šilec, Komorni zbor RTV
Slovenija s Stojanom Kuretom in Matjažem Ščekom so izvajalci na zgoščenki in tudi sicer najvidnejši slovenski skrbniki nastajanja in izvajanja
sodobnih del, v znatni meri tudi Lebičevih. V spremni knjižici nam skladatelj sam razkriva zgodbe o posameznih skladbah: o njihovem nastanku, naročnikih in lastnem dialogu z njimi … S tega vidika je pisno gradivo ne le informativno, temveč tudi vreden zgodovinski dokument.
foto Tomo BREJC
Hvalnica svetu (APZ Tone Tomšič in Jože Fürst) nam kot
Skladatelj Lojze LEBIČ
prva na zgoščenki razkrije slovar Lebičevih inštrumentalnih in vokalnih
zvočnih nians, besedilnih in glasbenih idejnih vzorcev. Z ljudskimi zagovornimi besedili dosega Lebič v skladbi Urok svet ponavljajočih se pasusov. Magičnost veča zvok udarjanja kamnov in dinamična nihanja, tehnicistična izpiljenost zbora (Carmina Slovenica in Karmina Šilec) pa
ustvarja ostre, čiste zvočne kazalce in natančno dikcijo uroških pravil. Prepoznavna ‘univerzalnost’ Lebičevega glasbenega jezika obsega tudi Vrtiljak (APZ Tone Tomšič in Urša Lah) s pomenljivo divjostjo uroškega in plesnega zaključka. Skladba L’amour (Komorni zbor RTV Slovenija in Stojan Kuret), ki predstavlja del skladbe Fauvel 86, z meditativnostjo vnaša rez v tok zgoščenke. Predstavlja sicer značilni Lebičev
zvočni svet, vendar vseobsegajoči ljubezni, o kateri sporoča besedilo, skladatelj podlaga nepomirjenost.
Iz obsežnejše, večstavčne skladbe Ajdna sta na zgoščenko vključena dela Iz kamna v vodi in Mozaiki.
V prvem (edini tuji izvajalec na zgoščenki je San Francisco Chamber Singers in Robert Geary) Lebič zapisuje odzvanjanja starodavnih uroških obrazcev, od katerih so se ohranila samo besedila in funkcijskost. Tem
ponavljajočim se obrazcem, s podčrtanimi ritmi v tolkalih, pomeni druga skladba Mozaiki nasprotje (Komorni zbor RTV Slovenija in Matjaž Šček). Ta predstavlja zvokovno polne, široke, a počasne dinamične pasuse. Če zgoščenko vpeljuje rotenje, klicanje človeštvu in svetu v Hvalnici svetu, potem ni naključje, da
jo zaključuje Upanje (Carmina Slovenica in Karmina Šilec). S spremenjeno kompozicijsko ter oblikovno
idejo predstavlja do tu slišanim skladbam diametralen glasbeni jezik, ki združuje spevnost, harmoničnost, jasnost strukture in oblike.
Dela, ki predstavljajo besedilno gradivo na pričujoči zgoščenki, so raznolika in Lebičev glasbeni
jezik je tisti, ki je do njih zdaj subtilen, zdaj kritičen in skozi katerega se zbira v univerzalen moralni, filozofski in estetski odnos do sveta. Univerzalnost Lebičevega jezika sporoča tudi nabor inštrumentov,
združenih v posebne, nekonvencionalne kombinacije. Iz različnih skupin inštrumentov izbira le posamezne inštrumente, ki dodajajo ritmičnost ponavljajočim obrazcem (tolkala, kamni, klavir), bogatijo zvok
glasov (sintetizator, orgle) in imitirajo zvoke iz narave (okarina, kljunaste flavte).
Kljub temu, da obsegajo dela, zbrana na zgoščenki, Lebičevo široko ustvarjalno obdobje – med
1986 in 2006 – pa delujejo enotno. Zgoščenka je zaokrožena tudi interpretativno – ne glede na to, da so
izvajalci različni in prav tako letnice posnetkov, saj so njihova profesionalnost, vokalna in intonančna
natančnost tiste odlike, ki to avtorsko zgoščenko zaokrožajo ne le kot antologijo Lebičevih vokalnoinštrumentalnih del, temveč tudi kot slušno celoto.
(Naši zbori, februar 2010)

Urok (ljudsko besedilo), 1986
za ženski ali mladinski zbor in priročna glasbila
CARMINA SLOVENICA, dirigentka Karmina ŠILEC
kljunaste flavte in okarina: pevke zbora

3.

Vrtiljak (Miran JARC), 2006
za mešani zbor, soliste, sintetizator in dva tolkalca
AKADEMSKI PEVSKI ZBOR TONE TOMŠIČ UNIVERZE V LJUBLJANI, dirigentka Urša LAH
tolkala Jernej ŠURBEK, Andrej POLJANEC; klaviature Klemen GOLNER

4.

L’amour (iz Roman de Fauvel – 14. stol.), 1986
za alt solo, mešani zbor, kljunasto flavto, kitaro, klavir, sintetizator in dva tolkalca
KOMORNI ZBOR RTV SLOVENIJA, dirigent Stojan KURET
alt solo Anja SLIVNIK; tolkala Boris ŠURBEK, Jernej ŠURBEK;
sintetizator Tomaž PIRNAT; kitara Meta SKOK

5.

Mozaiki (Gregor STRNIŠA), 1995
za mešani zbor, sintetizator, dva tolkalca in priročna glasbila
KOMORNI ZBOR RTV SLOVENIJA, dirigent Matjaž ŠČEK
tolkala Boris ŠURBEK, Marko JUVAN; sintetizator Tomaž PIRNAT

6.

Iz kamna v vodi (Gregor STRNIŠA), 1995
za mešani zbor, sintetizator, dva tolkalca in priročna glasbila
THE SAN FRANCISCO CHAMBER SINGERS, dirigent Robert GEARY
tolkala Ward SPANGLER, Chris FROH; klavir Keisuke NAKAGO

7.

Upanje (Anton VODNIK, Anica ČERNE), 2000
za mešani zbor, kljunaste flavte in orgle
CARMINA SLOVENICA, dirigentka Karmina ŠILEC
orgle Olga PECENY; melodike Jasna VANTUR, Jasmina ERKER, Živa PLOJ,
Zvezdana NOVAKOVIČ, Maja BOHINC
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NOTNE EDICIJE
ZA OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN KLAVIR

Aldo Kumar,

USPAVANKA ,
KORENJAK

© Glasbena matica Ljubljzana, 2009

(Niko GRAFENAUER)

Glasbena matica je za svoj otroški zbor in njegov osrednji lanskoletni projekt Pedenjped naročila pet novih uglasbitev poezije Nika Grafenauerja iz knjige Pedenjped. Vse pesmice je otroški zbor v letu 2009
večkrat izvedel, Matica pa je vsako od njih posebej tudi natisnila in jih ponudila otroškim zborom v osnovnih in glasbenih šolah. Poleg petih skladbic o Pedenjpedu je bila izdana še pesem Milana Dekleve, ki
jo je zboru poklonil skladatelj Aldo Kumar. Po tem, ko je otroke obiskal na eni od vaj, jim je naslednjo jutro v dar poslal Kengurujko, Matici pa zapisal »pesem še ni bila objavljena, naj gre v svet«.

Skladatelj Aldo KUMAR

Kratki skladbici Uspavanka in Korenjak sta obe dolgi
ravno za »pedenj« in »ped«. Prvo pesem odlikuje preprosta, a lepa melodija uspavanke s spremljavo, nad
katero lebdi besedilo, ki nas v piano dinamiki ponese za devet gora.
Nasprotje nežni Uspavanki pa je ritmično
razgibana pesem Korenjak. Ta je navdahnjena z nastopaško noto, ki se odraža v melodiji, dinamiki in v
hrabrem vzkliku fantov, ki medtem pokažejo še na
svoje mišice. Kratki, jedrnati in efektivni skladbici bi
popestrili vsak repertoar pri otroškem zborovskem
petju.

Aldo Kumar, KENGURUJKA (Milan DEKLEVA)

Jana LAMBERŠEK
Pesnik Niko GRAFENAUER

Skladateljica Tadeja VULC

Tadeja Vulc, SLIKAR (Niko GRAFENAUER)
Le kdo ne pozna slavnega Pedenjpeda in njegovih prigod? Pri njem ne zmanjka teme za pesnitev in uglasbitev. Skladateljica nam že pri klavirskem uvodu uglasbi in »naslika« packe, ki jih je kasneje slikal Pedenjped. Te packe so v spremljavi clustri po črnih ali belih tipkah klavirja. Navihana melodija je opremljena z
opombami, ki otroke še bolj vzpodbudijo k petju in prikazovanju tematike – otroci gledajo okoli sebe in
skomigajo z rameni, kot bi gledali packe po stenah in stropu, štejejo, rišejo pike in packe kar na svojega
soseda. Skladateljica Teja Vulc je tako otroke prikazala kot »Pedenjpede«. Glasba se ves čas dopolnjuje z
besedilom. Celota tako postane še bolj navihana in zanimiva za poslušalce in izvajalce.

Tadeja Vulc, GLASBENIK (Niko GRAFENAUER)
Pedenjped se nam v tej skladbi predstavi kot glasbenik, ki vadi vsakih pet minut, in se uči igrati na piščal.
Da osrednji junak ne bi bil zapostavljen, mu skladateljica dodeli uvodna prva dva tona s flavto. V zadnjem
delu pesmi pa ga pevci zmotijo pri njegovem »ubranem« muziciranju, mu ponudijo igračo in si končno
oddahnejo od njegovega veščega igranja. Skladateljica preko več dejavnikov vzbudi zanimanje za petje
in poslušanje. Pesem je prežeta s kontrasti solo - zbor, flavta – klavir, popestrijo jo vmesni staccato deli,
motorika spremljave in pripombe pevcev nad igranjem Pedenjpeda… Take uglasbitve so pri otroškem
zborovskem petju več kot dobrodošle!

Pesem o kengurujki, na besedilo pesnika Milana Dekleve, je skladatelj Aldo Kumar uglasbil poskočno. V
živahnem tempu uvoda nam preko notnega zapisa skuša ponazoriti skakanje te zanimive živali. Temu
primerno je uglasbil tudi besedilo, ki neprenehoma teče v osminkah. Tako izmenjaje upodablja kengurujevo skakanje v spremljavi in melodiji. Kljub temu, da se besedilo v pesmi ponovi, le-ta še vedno ostane razigrana in zanimiva. Pri ponovitvi namreč skladatelj izkoristi karakter pesmi in se poigra z melodijo,
vstavi pavze in jo s tem naredi še bolj razgibano in poskočno.
Vse prednosti besedila je skladatelj dodobra izrabil v tej skladbi in jih na slikovit način približal
pevcem preko glasbe. Upamo lahko le, da pesnikom in skladateljem ne bo zmanjkalo idej, s katerimi bi
še bolj obogatili otroški pevski repertoar.

Črt Sojar Voglar, UČENJAK (Niko GRAFENAUER)
V skladbi Učenjak skladatelj na šaljiv način uglasbi
Grafenauerjevo besedilo, ki kaže zavzetost Pedenjpeda pri učenju. Hudomušna klavirska spremljava,
ki jo zaokrožujejo staccati, spreminjanje poudarkov
in kromatični postopi, se v osrednjem delu pesmi
za kratek čas popolnoma spremeni. Popelje nas v
lenobno vzdušje, ki prikazuje Pedenjpedovo težko
glavo polno znanja. Pesem hitro preide nazaj v svojo
hudomušnost in se v takem karakterju tudi konča.
Zanimivo pri tej skladbi je, da je melodija sestavljena
iz večjih intervalov, kar ni enostavno in običajno pri
otroškem petju. Kljub temu je skladatelju uspelo
ustvariti melodijo, v kateri se pokažejo zahtevnost
izvajanja – ritmična točnost, usklajenost s klavirsko
spremljavo ter upoštevanje artikulacije in oznak za
dinamiko.

Skladatelj
Črt SOJAR VOGLAR

52

KNJIGA Z ZGOŠČENKO ALI
ZGOŠČENKA S KNJIGO
Oton Župančič, MEHURČKI
Metka PUŠENJAK

© Mladinska knjiga Založba d. d., Ljubljana 2009

Kadar se utrne zanimiva ideja, se lahko strnejo posamezni interesi in nastane razsežnost trajne vrednosti. Tako je v preteklem letu Založba Mladinska knjiga skupaj z Glasbeno matico Ljubljana izvedla odmeven projekt v okviru knjižnega izbora domačega branja.
Izbor knjig s police za domače branje je tokrat ponudil Župančičeve Mehurčke in iskal nadgradnjo v zvočni podobi posameznih uglasbenih pesmic. Posebnost te izdaje je odlikovala tudi podprtost
vsebine z didaktičnim inštrumentarijem dr. Igorja Sakside. Z metodo dolgega branja naj bi učenci pridobivali bralne navade, z vodeno interpretacijo pa razkrivali globlji pomen književnega besedila. Dodatne
kompetence oz. nadgradnja z zgoščenko bi odpirala še dodatne možnosti, vzpodbujala otroka k aktivni
komunikaciji prepletajočih umetniških področij in spodbujala ustvarjalno glasbene aktivnosti otrok (pevsko izvajanje, interpretiranje izštevank …).
In tako smo strnili ideje, pripravili koncept in s pevci otroškega zbora OŠ Toma Brejca in Glasbene matice ter priznanima umetnikoma Bernardo in Markom Finkom posneli izbor najlepših pesmic, uspavank, zbadljivk in drugih hudomušnih stvaritev Otona Župančiča.
Tako knjiga kot zgoščenka s 17 pesmicami vabi k ustvarjalni uporabi in ponuja obilo radosti.
foto Damjan BALKI / Kroma

MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA je leta 2009 posnel svojo prvo zgoščenko »MEHURČKI« za založbo
Mladinska knjiga.

Oton Župančič, MEHURČKI
IZBOR UGLASBENIH PESMI IN RECITACIJE:

Kadar se ciciban joče
Otroci spuščajo mehurčke
Franc CIGAN, Pesem nagajivka
Viktor MIHELČIČ, Racman
Josip PAVČIČ, Ciciban – Cicifuj
Oton ŽUPANČIČ, Lenka
Ciril PREGELJ, Postovka
Josip PAVČIČ, Dedek Samonog
Oton ŽUPANČIČ, Turek
Slavko MIHELČIČ, Kroparji
Slavko MIHELČIČ, Zvonovi
Ciril PREGELJ, Vrabci in strašilo
Oton ŽUPANČIČ, Žabe
Oton ŽUPANČIČ, Pismo
Marjan VODOPIVEC, Ciciban je zaspan
Josip PAVČIČ, Uspavanka II
Oton ŽUPANČIČ, Ciciban zaspi

1. Albin WEINGERL,
2. Oton ŽUPANČIČ,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Naslovnica knjige MEHURČKI,
ki ji je priložena zgoščenka
z izbrano uglasbeno poezijo
Otona Župančiča

OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ TOMA BREJCA IZ KAMNIKA, zborovodkinja Mateja KALIŠNIK
PEVCI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA ZBORA GLASBENE MATICE, mentor Jože HUMER
Bernarda FINK, mezzosopran
Marcos FINK, basbariton
Vladimir MLINARIČ, klavir
Jelena BOLJUBAŠ, klavir
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»ETNOMUZIKOLOG «
KONCERT
ZA PESEM IN BESEDO
OBRAZ, KI NE ZBLEDI –
SPOMINSKI VEČER POSVEČEN dr. ZMAGI KUMER
23. april 2009, Ljubljana, Slovenski etnografski muzej
Prireditev sta organizirala Glasbena matica
Ljubljana in Slovenski etnografski muzej
Sogovorniki pri omizju:
Jasna VIDAKOVIČ (avtorica in moderatorka
pogovora), Mirko RAMOVŠ, Julijan STRAJNAR,
dr. Marko TERSEGLAV, dr. Marjanca KLOBČAR,
dr. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, Rožana ŠPEH

Skupina ljudskih pevk TRSTENKE iz Podlehnika pri Ptuju,
Ljubljana, Kavarna SEM, 14. 09. 2009
foto Lucija PAVLOVIČ

»BOMO ENO PO DOMAČE«

Glasbeni program: ZAGORIŠKI FANTJE,
Bogdana HERMAN in Ančka LAZAR

Jože ZADRAVEC

foto Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU

dr. Zmaga KUMER

Glasbena matica Ljubljana in Slovenski etnografski muzej sta 23. aprila 2009 v muzejskih prostorih priredila spominski večer z naslovom »Koncert za pesem in besedo«. Nestorica slovenske etnomuzikologije
dr. Zmaga Kumer (na ljubljanskih Žalah pokopana 5. januarja 2009), častna članica SAZU, bi ta večer stopila na prag 85. rojstnega dneva. S pesmijo in obujanjem spominov nanjo so zarisovali lik velike Slovenke in iskrene ljubiteljice slovenskega pesemskega izročila. Njena ljubezen in njeno veselje, življenjski smisel in naravnost olimpijska zagnanost je veljala slovenskemu pesemskemu izročilu, ljudskim glasbilom,
godčevstvu. Pol stoletja raziskovalnega dela je rodilo zavidljivo veliko sadov: 35 samostojnih publikacij,
400 razprav, študij in člankov. Tudi Družina je bila vesela njenih prispevkov; pisala jih je z ljubeznijo do
slovenskega vernega človeka. Ni se izogibala odlikovanjem in nagradam, priznanjem in pohvalam. Pa tudi ni skrivala svoje nejevolje, kadar in kjer koli je slišala pevske skupine ali posameznike, ki so peli ljudske
pesmi, vendar ne v njihovi izvirni melodiji, temveč v »posodobljeni« (popačeni), tako so jih desakralizirali oz. popačili. Omizje ob spominskem večeru so oblikovali njeni nekdanji sodelavci, ki so od blizu poznali njeno vztrajnost, natančnost, poglobljenost, znanstveno doslednost, njeno ljubezen do slovenskega
pevskega izročila, materinščine. Ali se bo našel kdo, ki bo prevzel njen profil raziskovalke? Ali pa se z njo
končuje veriga dragocenih imen, s srcem in dušo zapisanih vsemu, kar je narod oblikovalo skozi stoletja.
Govorili so o njej in njenem življenju, njenem delu, njenih držah v vsakdanjem življenju, njenih
znanstvenih spoznanjih na področju našega in evropskega baladnega izročila. Spominom na skupno terensko raziskovalno in zbirateljsko delo so se pridružile še besede o njenem pedagoškem in mentorskem
delu. K oživljanju spominov na doživetja iz njenega osebnega življenja velja pripisati še to: rada je prihajala na Družino, prinašala ali pošiljala prispevke, predvsem ob največjih cerkvenih praznikih, njen prijazni nasmeh ob naključnih srečanjih je prihajal iz srca, z njim ni nikoli varčevala, njena zbranost pri molitvi
v cerkvi je oddajala posebno versko sporočilo. Zatopljeni bolj v dobrotno, nepozabno in plemenito Zmago Kumer, ki je zaspala v Gospodu, kot v navzoče večerne goste so peli njej pribljubljeni Zagoriški fantje,
dobitniki evropske nagrade za ljudsko umetnost; slovensko ljudsko pesem sta poustvarili tudi pevki Bogdana Herman in Ančka Lazar. Koncert za pesem in besedo je povezovala Jasna Vidakovič.
(Družina, 10. 05. 2009)

TRSTENKE – ljudske pevke iz Podlehnika pri Ptuju
Malčka JELEN in Lojzka JEZERNIK – ljudski pevki iz Št. Ilja pri Velenju
Jasna VIDAKOVIČ, avtorica in moderatorka prireditve
14. september 2009, Ljubljana, Kavarna SEM
Jasna VIDAKOVIČ
Izročilo slovenskega ljudskega petja je danes po vsej Sloveniji, pa ponekod tudi v zamejstvu, še živo.
Mnoge ljubiteljske skupine neposrednih in posrednih nosilcev naše prvobitne kulture živahno delujejo
samostojno ali pod okriljem krajevnih kulturnih društev, vendar pretežno v krajih našega podeželja. Od
tam pa so se zlasti po drugi svetovni vojni mnogi ljudje preselili v naša največja mestna središča in s seboj ponesli spomine na življenje na vasi. Tem prebivalcem, njihovim potomcem in vsem drugim, ki našo
glasbeno dediščino cenijo in spoštujejo, želi Glasbena matica Ljubljana ponuditi možnost doživetja
spontanega ljudskega petja.
Prireditev z naslovom »Bomo eno po domače« ni običajen mestni koncert, ampak druženje tistih, ki v domačem okolju še gojijo svojo pevsko tradicijo in onih, ki temu radi prisluhnejo, petju pa se lahko tudi pridružijo.
Pri izbiranju pevskih gostov smo upoštevali značilnost in posebnost še žive pevske tradicije
dveh slovenskih krajev. Srečanje je postavljeno v okolje, v katerem se dogodek razvije v sproščeno razpoloženje, da bi pevci ne čutili večjih zadržkov pred mestnim okoljem, občinstvo pa ne pred druženjem
v petju z njimi. Ob tem na poljuden način in tudi ob pogovorih s pevkami osvetlimo značilnosti petja, druženja ljudi ob petju in razloge ohranjanja tradicije.
Prireditev »Bomo eno po domače« v Sloveniji nima primerjave, ponuja današnjo izkušnjo živega izročila in v svojo sredino vabi občinstvo vseh starosti, vseh poklicev, vseh nagnjenj. Na tokratnem srečanju je sodelovala ženska pevska skupina enajstih ljudskih pevk iz Podlehnika, ki se združujejo pod imenom »Trstenke«, in dveh pevk Malčke Jelen in Lojzke Jezernik iz Št. Ilja pri Velenju. Od svojih najbližjih sorodnikov sta ohranili številne ljudske pripovedne pesmi, Trstenke pa v pesmih pojejo o haloškem človeku, njegovem delu v vinogradu, veselju ob kupici vina, ljubezni in spoznanjih ob trpkem življenju. V prvem primeru gre za spontano, preprosto in naravno dvoglasje, ubrano v življenjskem odnosu dveh pevk,
dveh sestra, v drugem za ljudsko tri in štiriglasje, ki ga ženske pevske skupine na Slovenskem le redko
ohranjajo, četudi je bilo pred desetletji v Halozah takšno rezko, odprto večglasje pogosteje slišati.
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»SLOVENSKE
GLASBENE
DRUŽINE«
Družina Galič

CIKEL PRIREDITEV

MATIČINI VEČERI
Ideja o tem, da bi Matica imela svoj »klubski prostor«, kjer bi se srečevali člani društva, je aktualna vse od zaključka denacionalizacije. O
pomenu prostora, ki bi ga člani društva vzeli za svojega, je bilo predvsem med starejšimi člani nenehno govora. In ker se zgodba s hišami
pač po svoje odvija in »klubski prostori« na lokaciji Vegove nekako visijo v zraku ali vsaj v nedoločeni prihodnosti, se je Matica na pobudo
Jožeta Humra odločila, da bodo morali zaenkrat zadostovati kar trenutni prostori, v katerih Matica začasno rezidira. To nenazadnje ne bi
smelo nikogar motiti. Od oktobra 2009 so torej društveni prostori na
Slovenski cesti 19 v Ljubljani vsak torkov večer na voljo članom Matice
in tistim, ki so jim dejavnosti Matice blizu.
Tematske večere, ki se vrstijo na tri tedne, pripravlja in vodi
Jože Humer. Vsebine, okrog katerih se razvije pogovor, izbira poljubno, lahko so take, ki se dotikajo aktualnega dogajanja v društvu, lahko
pa tudi povsem zgodovinsko-dokumentarne narave. K pogovoru, ki
poteka ob glasbi in projekcijah, povabi glavne akterje nekega dogodka. Ker so vsebine, ki jih izbira, zelo različne, je tudi javnost, ki se čuti z
njimi nagovorjena, vsakokrat druga, enkrat je odziv skromnejši, drugi
številčnejši. Nekateri ob vsem tem pomislijo na obujanje čitalniške
prakse, drugi pa Matičine večere preprosto vzamejo za to kar so, priložnost za srečevanje članov in prijateljev Matice, za pogovor na izbrano temo, klepet in prijetno druženje.

foto Vojko OPAŠKAR

Družina GALIČ pred pogovorom v ciklu »Slovenske glasbene družine«,
Ljubljana, 16. 12. 2009

Darja KOREZ KORENČAN

16. december 2009, Ljubljana, poslovna stavba Krke
Prireditev sta organizirala Glasbena matica Ljubljana in
Gledališki klub Krka

Vajeni smo že, da srečanja iz cikla »Slovenske glasbene družine« pripravimo v prostorih kluba Krka v Ljubljani. Tokrat smo gostili družino Galič, ki je z dušo in srcem predana glasbi. Širši javnosti najbolj znana je
seveda prva dama citer Cita Galič, avtorica učbenikov za citre, pedagoginja, ustanoviteljica številnih ansamblov, aktivna članica Slovenskega citrarskega društva, predvsem pa izvajalka širokega repertoarja na
citrah, inštrumentu, ki je prav po njeni zaslugi postal zanimiv tudi za mlajše rodove. Cita Galič si namreč
vrsto let prizadeva prenesti zanimanje za citre tudi na mladi rod, kar ji kar dobro uspeva, saj uči na različnih glasbenih šolah in ima veliko učencev, ki nadaljujejo tradicijo citrarske glasbe. Kot je povedala, je
med mladimi absolutno premalo vedenja o slovenskem ljudskem izročilu, zato se je tudi sama napotila
na pot raziskovanja in zbiranja slovenske ljudske glasbe po vaseh. Zakladnica slovenskih ljudskih pesmi
je izredno bogata, velik del tega izročila je zbrala v zbirkah, s tem delom pa še nadaljuje, saj je menda še
precej neraziskanega.
Njen soprog Jože Galič je vsestranski glasbenik, pogosto igra na ustno harmoniko, poje, piše
avtorske skladbe in pripravlja glasbene oddaje za različne radijske postaje, zanimiva je tudi njegova knjiga anekdot, ki jo je pred kratkim napisal. V njej je zbral vrsto zanimivih dogodkov iz svojega življenja,
predvsem pa s številnih turnej in nastopov med izseljenci. S soprogo sta med drugim obiskala slovenske izseljence v Kanadi in v Avstraliji, približala sta jim slovensko pesem in jim spet vzbudila nostalgijo
po rodni grudi. Kot kaže, sta Cita in Jože Galič ljubezen do glasbe prenesla tudi na svojo hčer in sina, z njima sta ustanovila zanimivo družinsko zasedbo, ki se posveča slovenski ljudski pesmi v različnih priredbah. Hči je za študij izbrala glasbo, izredno rada poje, igra različne inštrumente, sicer pa že zdaj kot študentka veliko poučuje in piše poezijo. Njen brat študira kulturno antropologijo na primorski univerzi in o
glasbi razmišlja v širšem družboslovnem kontekstu, med inštrumenti mu je najbližja kitara, ki ga spremlja
povsod, najbolj pa ga privlači rockovska glasba. Kljub temu ni tiste vrste mladostnik, ki bi a priori odklanjal vse, kar diši po ljudski glasbi, nasprotno, svoje starše in sestro pogosto nagovarja, da bi skupaj še kaj
izvedli in posneli, saj se mu zdi, da lahko našo dediščino negujemo le s skupnimi močmi, sicer bo prehitro tonila v pozabo ali pa jo bo izpodrinila komercialna glasba.
Družina Galič je izjemno simpatična, vsakdo prispeva svoj kamenček v barvit mozaik, ki mu lahko
rečemo zgledna družinska celica. Čeprav so čez teden vsak na drugem koncu Slovenije, pa se ob koncu
tedna z veseljem dobijo skupaj, kaj zapojejo in obujajo spomine na tista leta, ko sta oče in mama še majhna
otroka pritegnila k sodelovanju in jima dala gotovo eno najlepših popotnic za življenje – ljubezen do glasbe
in izročila naših prednikov. Delček tega so nam podarili tudi na srečanju v klubu Krka, ki je bilo spet polnoštevilno obiskano, ob koncu pa so iz Novega mesta, kjer je sedež Krke, pripeljali božično-novoletno
torto, ob kateri smo nazdravili in si zaželeli veliko lepih trenutkov v novem letu, obiskovalci pa so z zanimanjem segli po zgoščenkah družine Galič, saj so jih njihove pesmi zelo navdušile.

foto Ivan KRASKO

Jože HUMER in Valentina VOČANEC med pripravami na enega od MATIČINIH VEČEROV, Ljubljana, Glasbena matica, 2009
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Jože HUMER

Prvi večer

• 13. oktober 2009, Ljubljana, Glasbena matica

JOSIP IPAVEC IN
NJEGOVI SAMOSPEVI
Ob najnujnejšem slikovnem gradivu in ob poslušanju čudovitih posnetkov z dveh zgoščenk v izvedbi Bernarde in Marka Finka ter Anice Pusar Jerič smo si najprej pričarali življenjsko pot skladatelja, se
spomnili poglavitnih delov njegovega opusa in njihove različne usode ob nastanku. Preleteli smo postaje skladateljevega vračanja oziroma vstopanja v slovensko glasbeno zavest in življenje. Dr. Grdina
nam je bil tu s spomini na lastna prizadevanja zelo v pomoč.
Igor Grdina in Marko Fink se rada spominjata trenutka, ko je
prvi „podtaknil“ drugemu mapo z Ipavčevimi samospevi v rokopisu.
To je bil začetek, ki je pripeljal tako do zgoščenke, okrog katere smo
se zbrali, kot do vključevanja Ipavčevih samospevov v recitale obeh
Finkov po Sloveniji in svetu. Omenili smo nevarnost nekritičnega
hvaljenja tega malega opusa, a tudi srečo, da se je že ob nastajanju
oglašal tudi drugod po Evropi in v Ameriki in da se tudi tuji muzikologi zanimajo zanj.
foto Ivan KRASKO

Del generacije APZ TONE TOMŠIČ iz obdobja zborovodje Janeza Boleta,
Ljubljana, Glasbena matica, 03. 11. 2009

Drugi večer

• 3. november 2009, Ljubljana, Glasbena matica

AKADEMSKI PEVSKI ZBOR
TONE TOMŠIČ
V OBDOBJU JANEZA BOLETA

foto Ivan KRASKO

Pavle OBLAK in Jože HUMER v pogovoru o prepesnevanju samospevov Josipa Ipavca,
Ljubljana, Glasbena matica, 13. 10. 2009

Večer je zapolnil film o delovanju APZ od jubilejne Stare pravde pod
vodstvom Radovana Gobca do poletja 1960, ko zbor zapusti zborovodja Janez Bole: fotografije, dokumenti, likovni prikazi, v ozadju
pevski posnetki tega zbora iz tistega časa, živa beseda, ki povezuje in
pojasnjuje.
To je prvi od štirih takih DVD filmov o »Nemirnem desetletju« akademskega zbora. Pisana mešanica generacij apezejevcev je
film gledala z zanimanjem.
Avtor Milan Clemente je pojasnil, kdaj in zakaj se je z Jožetom Humrom stvari lotil in kako jo menita dokončati. Humer je zagotovil, da je vse na filmu preverjena resnica. Ob iskanju gradiva za filmske preglede sta zbrala veliko nove dokumentacije iz raznih virov,
največ od nekdanjih pevcev. Obljubljata tudi pisni elaborat o istem
obdobju, ki bo bogato dokumentiran. Nazadnje ni šlo brez nekaj pesmi, takih, ki povezujejo rodove apezejevcev.
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Četrti večer
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• 15. december 2009, Ljubljana, Glasbena matica

SLOVENSKA OPERETA
Ob še zmeraj sveži publikaciji dr. Henrika Neubauerja Opereta na Slovenskem, ki jo je leta 2008 izdala
Matica, so se zbrali taki, ki imajo z opereto pri nas kaj opraviti: organizatorji, izvajalci, preučevalci. Najprej je bilo govora o tem, kaj opereta je in kaj ni – o tem je prevladovalo prav širokosrčno gledanje. Avtor
monografije nas je popeljal skoznjo. Gledali in poslušali smo odlomke iz operete Melodije srca Janka
Gregorca v Žalcu in Planinska roža Radovana Gobca v Studencu. Izvedeli nekaj o tradiciji oziroma vsaj
poizkusih uprizarjanja operete v teh dveh krajih (Franci Rizmal za Žalec, Lojze Stražar s sodelavci za Studenec); se spraševali, kaj le daje Gobčevi opereti tako moč, da je skozi ves povojni čas prav ona podirala
pregrade zoper opereto v slovenskih gledališčih. Jure Longyka nam je prebiral značilne citate iz tako imenovane mariborske (v resnici kar slovenske) operetne vojne v šestdesetih letih 20. stoletja. Nazadnje je
Robert Vrčon ob spremljavi Simona Krečiča zapel pesem lovca iz otroške operete Sama Hubada Rdeča
kapica iz vojnih let.

foto Arhiv Glasbene matice Ljubljana

MEŠANI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE LJUBLJANA z zborovodjem Matejem HUBADOM leta 1929

Tretji večer

• 24. november 2009, Ljubljana, Glasbena matica

MATICA PO FRANCOSKO
Posvetili smo ga obujanju zavesti o velikem Matičinem dejanju, spletenem iz počastitve 120-letnice Ilirije
v Ljubljani (postavitve spomenika Napoleonu in Iliriji) ter turneje Mešanega pevskega zbora Matice po
Franciji. O proslavi in spomeniku sta govorila predvsem dr. Ana Porok iz Arhitekturnega muzeja Ljubljana
in film Janka Ravnika iz leta 1929; o pripravi in izvedbi turneje pa ob dokumentarnem gradivu Igor in Jure
Longyka. Vstavili smo nekaj glasbe iz tedanjega repertoarja zbora.
Čudili smo se operativnosti, zanesljivosti in okretnosti tedanjega organizatorja Karla Mahkote in spoznavali odlično organiziranost pa tudi umetniško uspešnost turneje po vsej Franciji (in nazadnje še v »mednarodni« Ženevi). Dr. Primož Kuret pa nas je spomnil, kako je po koncu turneje tedanji kritik dr. Stanko
Vurnik »naskočil« Matico, češ da repertoar, s katerim je gostoval njen zbor, ni bil primeren.

foto Ivan KRASKO

Karel LESKOVEC, Mirko CUDERMAN, Lojze STRAŽAR, Pija BRODNIK in Jože HUMER v pogovoru o opereti na Slovenskem,
Ljubljana, Glasbena matica, 15. 12. 2009
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KOMEMORACIJA
OB SKUPNEM GROBIŠČU
SLOVENSKIH SKLADATELJEV
Ljubljana, pokopališče Žale, 22. oktober 2009
Komemoracijo sta organizirala
Društvo slovenskih skladateljev in
Glasbena matica Ljubljana

foto Boštjan MARTINJAK

GROB SLOVENSKIH SKLADATELJEV na ljubljanskih Žalah

Slavnostni govornik Tomaž HABE, predsednik Društva slovenskih skladateljev
Z glasbenim programom sta sodelovala:
MLADINSKI PEVSKI ZBOR GLASBENE MATICE pod vodstvom Valentine VOČANEC
TROBILNI KVARTET KONSERVATORIJA ZA GLASBO LJUBLJANA, mentor Tomaž HABE
Govor predsednika DSS,Tomaža HABETA:

Spoštovani!
Ko začutiš jesenske sape s pišem mrzlega vetra, ko v jutrih vrt posrebri slana, ki upogne zadnje cvetove, ko v zraku zadiši po prihajajoči zimi, se zaveš minljivosti časa, minljivosti vsega,
kar je povezano z naravo in človekom. Trudimo se, da vsaj v zavesti ubežimo tej stvarnosti, zato se v spominih vračamo k tistim trenutkom, ki so prežeti s soncem, toplino, življenjem in nas
ohranjajo v upanju.
Človek bi pričakoval, da bomo v času po dolgo pričakovani samostojnosti dosegli zrelejšo samozavest kot Slovenci, kot narod, ki je vedno prispeval svoj delček v zakladnico evropske oziroma svetovne kulture. Odpiramo se v svet, svet se odpira nam, meje izginjajo. Vendar
nas to ne sme preslepiti, da lahko sprejemamo in dajemo lastno kulturo brez povezanosti s preteklostjo, brez povezanosti s sodobno ustvarjalnostjo, brez povezanosti z duhom zemlje in časa.
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Razvijati moramo lastno zavest o vrednosti ustvarjenega, o vrednosti tistega, kar nas
je pogosto ohranjalo na zemljevidu evropskih nacij.
Mislim, da ni svetovljanstvo v tem, da želiš dati vrednost tistemu, kar se dogaja v velikih glasbenih središčih ali festivalih, ampak v tem, da spoznaš in iščeš svoj prostor v svoji
drugačnosti. Domača glasba in njena ustvarjalnost je vedno potisnjena v nekakšen geto, bodisi v šolskem sistemu, v kulturnih inštitucijah, v koncertnem življenju, v zadnjem času celo v
amaterski dejavnosti in v medijskem prostoru. Mislim, da tega ne bomo presegli brez ozaveščanja širšega kroga intelektualcev, z obrnitvijo od materialnega napredka predvsem k duhovni širini. Tega ne bomo mogli doseči brez brezpogojnega osebnega, skoraj ljubezenskega odnosa do naše duhovne zapuščine. Del tega odnosa so izkazali tudi člani Glasbene matice, ki so
leta 1936 postavili in uredili skupno grobišče slovenskih skladateljev. V tem grobišču počiva
dvanajst skladateljev: Davorin Jenko, Emil Adamič, Matej Hubad, Zorko Prelovec, Slavko
Osterc, Ferdo Juvanec (starejši in mlajši), Mirko Polič, Marij Kogoj, Anton Lajovic, Vasilij Mirk
in Danilo Švara.
Trenutek za razmislek in vprašanje, ki si ga lahko zastavi vsak. Poznam vsaj eno delo vsakega od naštetih skladateljev, poznam vlogo in pomen njegovega delovanja? Leto je dolgo, ne spominjajmo se jih samo ob dnevu mrtvih. Poiščimo v času trenutek, ki ga bomo posvetili slovenski glasbi. Razširimo svoje vedenje in spoznanje o njej. S seznanjanjem in poglobitvijo odnosa pa se bo vzpostavil tudi ljubezenski odnos, ki ga za razumevanje njihove ustvarjalnosti nujno potrebujemo.
Ob tem bomo prišli tudi do odgovorov, kje so ti možje dobili moč za razvijanje, moč za
vizionarsko ustvarjanje slovenske glasbene zvrsti, katere sadovi so še danes prisotni. Ob tem
nam bo postalo jasno tudi to, da vsi, ki se ukvarjajo s kulturo, ne samo profesionalno, ampak
tudi ljubiteljsko, ne smejo pozabljati na vrednostne kriterije in podleči medijskim in populističnim usmeritvam.
Vem, da bo marsikdo zamahnil z roko rekoč: »Kaj pa jaz morem?« To ni res. Če bo
vsak, željan premikov, vsak, željan resnice in lepote zastavil svoj glas, svoje ime in svojo ljubezen v bran drugačnih vrednot, bodo te postale del našega vsakdana, del, ki ne more manjkati v kulturni podobi vsakega izmed nas. Zato vam, ki počivate v skupnem domu slovenskih
skladateljev, hvala za vse, kar ste ustvarili za slovenskega človeka.
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