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IZVLEČEK
Diplomsko delo predstavlja drugo obdobje Festivala Radovljica s programskim
konceptom stare in nove glasbe na izvirnih zgodovinskih glasbilih. Opisani so začetki in
vsebina festivala v prvem obdobju, osrednji del je analitičen opis tematskih poudarkov
in izvajalskih značilnosti desetih festivalov od leta 1997 do 2006, zadnji del pa vsebuje
podrobno predstavitev novih del slovenskih skladateljev.

KLJUČNE BESEDE: stara oz. zgodnja glasba, izvirna zgodovinska glasbila,
zgodovinska izvajalska praksa, Festival Radovljica, nova glasba, slovenski skladatelji

ABSTRACT
The thesis presents the second period of the Radovljica Festival and the programme
concept combining early and new music on authentic historical instruments. The first
part outlines the beginnings and the contents of the festival in the first period, while the
main part is an analytical description of thematic emphases and performance
characteristics of the ten festivals, held between 1997 and 2006. The final part presents
in great detail the twenty new works by Slovene composers.

KEY WORDS: early music, authentic historical instruments, historical performance
practice, the Radovljica Festival, new music, Slovene composers
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PREDGOVOR
V drugem obdobju Festivala Radovljica, med letoma 1997 in 2006, so programi
obsegali koncertne sporede z glasbo srednjega veka, renesanse in baročnih obdobij in
bili vsebinsko razširjeni tudi s številnimi komornimi deli iz obdobij klasicizma in
zgodnje romantike v izvedbi specializiranih izvajalcev za staro oz. zgodnjo glasbo na
izvirnih zgodovinskih glasbilih.
Posebna značilnost koncertov od leta 1997 je tudi spodbujanje nastajanja in izvajanja
sodobne in tudi najnovejše glasbe. Koncerte so obogatile prve izvedbe novih del
slovenskih in tujih skladateljev. Slednji so prispevali 27 novih del, po naročilu
umetniškega vodstva Festivala Radovljica pa je nastalo 20 slovenskih del za izvirna
zgodovinska glasbila ali njihove natančne kopije in tudi vokalne skladbe in so v tem
delu podrobneje predstavljena.
Iskreno in z globokim spoštovanjem se zahvaljujem vsem glasbenikom, inventivnim
skladateljem in predanim izvajalcem, ki so z dovzetnostjo in občutljivostjo podprli
programske zamisli in jih pomagali razviti s svojimi idejami in glasbenimi
interpretacijami.
Zahvaljujem se tudi mentorju, prof. dr. Matjažu Barbu, ki je s svojo strokovnostjo in
osebno naklonjenostjo do festivalske tematike in predstavljene glasbe prispeval
dragoceno spodbudo in koristne napotke pri mojem ustvarjalnem delu.
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UVOD

Programska zasnova izvajanja stare glasbe na Festivalu Radovljica se je po septembru
1996, ko je začel nastajati program 15. Festivala Radovljica, vsebinsko razširila.
Festivalski koncept prvega obdobja je obsegal glasbo od srednjega veka prek renesanse
do baročnih obdobij, praviloma izvedeno na izvirnih zgodovinskih glasbilih. V drugem
obdobju pa so bile že na prvem festivalu, leta 1997, poleg glasbe srednjega veka,
renesanse in baroka vključene tudi skladbe iz obdobja zgodnje romantike. Hkrati je bila
prav tako že leta 1997 nakazana še ena pomembna značilnost naslednjih programov –
vključevanje sodobne glasbe na izvirnih zgodovinskih glasbilih.
V naslednjih letih se je razvila programska zasnova s tematsko zaokroženimi kontrastno
sestavljenimi sporedi glasbe preteklih obdobij in sodobnih skladb, izvedenih na izvirnih
zgodovinskih glasbilih. Tako je postalo leta 1997 pomembno poslanstvo Festivala
Radovljica tudi spodbujanje ustvarjanja in izvajanja novih skladb sodobnih skladateljev
in predstavljanje sodobne glasbe na izvirnih zgodovinskih glasbilih.

Da bi pojasnila razvoj programskega koncepta Festivala Radovljica v drugem obdobju,
od leta 1997 do 2006, v obravnavi najprej predstavim začetke in program Festivala
Radovljica, Poletno akademijo za staro glasbo in delovanje Društva ljubiteljev stare
glasbe Radovljica v prvem obdobju, od leta 1982 do 1996, naslednji poglavji sta
namenjeni analizi značilnosti programskega koncepta in utemeljitvi novosti v njem ter
predstavitvi tem in vsebinskih poudarkov v desetletju drugega obdobja Festivala
Radovljica. V zadnjem, obsežnem poglavju podrobneje predstavim izvirno programsko
pridobitev festivala – dvajset novih del slovenskih skladateljev, ki so jih specializirani
slovenski in gostujoči tuji izvajalci na festivalskih koncertih prvič izvedli.
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ZAČETKI FESTIVALA RADOVLJICA, PRVO OBDOBJE OD
LETA 1982 DO 1996 IN DELOVANJE POLETNE AKADEMIJE ZA
STARO GLASBO

Začetki Festivala Radovljica in Poletne akademije za staro glasbo Radovljica1 segajo v
leto 1982, ko je flavtist in glasbeni pedagog Klemen Ramovš začel pripravljati koncerte
in tečaje stare glasbe. V letu 1982 so izvedli dva tečaja 1. Poletne akademije za staro
glasbo Radovljica – tečaj za kljunasto flavto, ki ga je vodil Klemen Ramovš, in tečaj za
baročno violino in komorno igro z violinistko in pedagoginjo Gertraud Gamerith iz
Oberschützna v Avstriji. Ob koncu tečajev so na Bledu izvedli koncert skupine Ramovš
Consort.
Leta 1983 so izvedli tri tečaje poletne akademije – pedagogoma za baročno violino in za
kljunasto flavto se je pridružila ameriška čembalistka in organistka Lucy Hallman
Russell, ki deluje v Zvezni republiki Nemčiji. Vodila je prvi tečaj za čembalo, na
Poletni akademiji za staro glasbo pa je poučevala čembalo tudi v naslednjih letih. Leta
1983 so v radovljiški graščini izvedli štiri koncerte. Izvajalci so bili: Ljubljanski baročni
trio, Ansambel kljunastih flavt, orglavec Milko Bizjak in čembalistka Lucy Hallman
Russell ter udeleženci tečajev, ki so izvedli sklepni koncert. Te koncerte, ki so jih
izjemoma izvedli spomladi,2 med 10. in 15. aprilom 1983, upošteva ustanovitelj
festivala in poletne akademije Klemen Ramovš kot začetek oz. prvi Festival
Radovljica3.

Na 3. Poletni akademiji za staro glasbo, potekala je od 15. do 21. julija 1984, so izvedli
štiri tečaje: poleg tečajev že omenjenih treh pedagogov – za baročno violino in komorno
igro, za kljunasto flavto in za čembalo – so prvič pripravili tudi tečaj za baročno petje;
vodil ga je pedagog Wolfgang Gamerith iz Oberschützna, njegov asistent in korepetitor
1

Poletna akademija za staro glasbo v Radovljici – v nadaljevanju besedila PASGR.

2

Tečaje 2. PASGR so izvedli aprila 1983, ker je moral Klemen Ramovš nato oditi na služenje vojaškega

roka.
3

Pred imenom Festivala Radovljica do leta 1992 ni bilo števnika, imenu Festival Radovljica pa so dodali

letnico, npr.: Festival Radovljica 1989.
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pa je bil dr. Franz Zebinger iz Gradca. Med 13. in 21. julijem 1984 so izvedli drugi
Festival Radovljica, z osmimi koncerti del, od francoske in italijanske renesanse do
glasbe nemških in italijanskih poznobaročnih skladateljev. Koncerte so izvedli: skupina
Gamerith Consort iz Gradca, Ljubljanski baročni trio v zasedbi Klemen Ramovš,
kljunasta flavta, Alojzij Mordej, viola da gamba, in Maks Strmčnik, čembalo, ob njem
enkrat tudi gostji, violinistki Gertraud in Johanna Gamerith. Koncertirali so še:
čembalistka Lucy Hallman Russell, Mira Omerzel - Terlep in Matija Terlep, Ansambel
kljunastih flavt Radovljica v zasedbi Maja Antonič, Mateja Bajt, Klavdija Pirc, Uroš
Poljšak in Klemen Ramovš ter Komorni zbor Loka iz Škofje Loke, na sklepnem
koncertu pa študenti 3. Poletne akademije za staro glasbo v Radovljici.

Festival Radovljica in Poletno akademijo za staro glasbo v Radovljici so pripravljali
člani organizacijskega odbora, v katerem so poleg Klemena Ramovša največ pripomogli
k razvoju dejavnosti učiteljici klavirja Verena Mencinger in Sandra Vremšak,
zborovodja, skladatelj in ravnatelj Glasbene šole Radovljica Egi Gašperšič, profesorica
glasbe in učiteljica solfeggia Marija Kolar in vodja Turističnega društva Radovljica
Nadja Jere.
Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ustanovljeno 25. marca 1985,4 je med 21. in
28. julijem pripravilo 4. Poletno akademijo za staro glasbo v Radovljici. Obsegala je
sedem tečajev, in sicer so poleg tečajev za kljunasto flavto, baročno violino, baročno
petje in čembalo pripravili še tečaj za baročni ples – vodila ga je Gisela Reber iz Essna,
za orgle – poučeval je dr. Franz Zebinger, ter za lutnjo in baročno kitaro, pod vodstvom
Andrása L. Kecskésa iz Budimpešte.

Na Festivalu Radovljica 1985, med 19. in 28. julijem, so izvedli devet koncertov.
Nastopili so: Gamerith Consort, Trobilni trio iz Ljubljane, čembalistka Lucy Hallman
Russell, lutnjar András L. Kecskés, Klemen Ramovš na kljunasti flavti in Lucy H.
Russell na čembalu, orglavec Franz Zebinger, Duo Pomykalo z Dunaja in Trio Pahor iz
Trsta, na sklepnem koncertu pa študenti 4. Poletne akademije za staro glasbo v
Radovljici. Pripravili so tudi dve predavanji – Barok na Slovenskem muzikologa dr.

4

Datum ustanovitve DLSGR je zapisan v Pravilih Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica, 1985.
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Dragotina Cvetka in Orgle na Slovenskem orglavca in orgelskega strokovnjaka Milka
Bizjaka.
Tudi na četrtem Festivalu Radovljica, od 20. do 27. julija 1986, so na koncertih v
radovljiški graščini in cerkvi sv. Petra nastopili izvajalci, znani že s prejšnjih festivalov:
Ramovš Consort, čembalistka Lucy Hallman Russell, orglavec Franz Zebinger in
skupina za izvirno slovensko ljudsko glasbo v zasedbi Mira Omerzel - Terlep, Matija
Terlep in Beti Jenko, prvič z imenom Gallus Consort pa so se predstavili člani tržaškega
tria, v zasedbi Dina Slama, glas in čembalo, Miloš Pahor, baročna prečna flavta, in Irena
Pahor, viola da gamba, s skladbami iz furlanskih glasbenih arhivov 18. stoletja.
Glasbeniki, ki so v Radovljici igrali in poučevali, so izvedli še komorni koncert, in sicer
v zasedbi: Klemen Ramovš, kljunasta flavta, Paolo Faldi, baročna oboa, Dina Slama,
čembalo, in Irena Pahor, viola da gamba, medtem ko je sklepni koncert leta 1986
pripadel študentom 5. Poletne akademije za staro glasbo v Radovljici. To so tokrat
pripravili vzporedno s Festivalom Radovljica, njenih sedem tečajev pa so vodili:
Klemen Ramovš za kljunasto flavto, István Kertész za baročno violino, Dina Slama iz
Trsta za baročno petje, Lucy Hallman Russell iz Augsburga za čembalo in Gisela Reber
iz Essna za baročni ples, tečaja, ki so ju izvedli prvič, pa sta vodila oboist Paolo Faldi iz
Firenc – tečaj za baročno oboo – in dr. Franz Zebinger iz Gradca – tečaj z naslovom
Pevske korepeticije in vprašanja stila.
V naslednjih letih so tečaje vodili še drugi profesorji, med njimi koreograf Iko Otrin, ki
je po smrti Gisele Reber, februarja 1987,5 poučeval baročne plese, in Miloš Pahor, ki je
vodil delavnico za izdelovanje glasbil.
Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, ki je imelo več kot 120 članov, je poleg
koncertov na Festivalu Radovljica občasno pripravljalo še druge koncerte. Omeniti velja
večer baročne komorne glasbe, novembra 1987, v Renesančni dvorani v Kranju, ki so
ga izvedli še na Glasbeni šoli Vič-Rudnik v Ljubljani. S sporedom glasbe
poznobaročnih skladateljev G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha, A. Vivaldija in J. Ch.
5

V Našem glasilu, glasilu DLSGR, je bil v 2. številki prvega letnika, 1987, objavljen nekrolog Giseli

Reber. Napisal ga je muzikolog Franc Križnar.
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Naudota so takrat nastopili: Klemen Ramovš, kljunasta flavta, Paolo Faldi, baročna
oboa, Irena Pahor, viola da gamba, in Miklòs Spanyi, čembalo.
Leta 1988, v evropskem letu baroka, je Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica
pripravilo šesti Festival Radovljica, s sedmimi koncerti, ob tem pa še prvi festival Bled
Antiqua, na katerem so izvedli štiri koncerte baročne komorne glasbe. Od 14. do 21.
avgusta 1988 so v radovljiški graščini in cerkvi sv. Petra nastopili vidnejši slovenski
glasbeniki in skupine, specializirani za staro oz. zgodnjo glasbo: Gallus Consort, trio
kljunastih flavt Capella Carniolae, orglavec Milko Bizjak, flavtist Klemen Ramovš na
kljunastih flavtah, trio iz Zvezne republike Nemčije v zasedbi Lucy Hallman Russell,
čembalo, Michael Steinkühler, violončelo in viola da gamba, in Marcy Jean Bölly, viola
da gamba, ter Kvartet tub, v katerem so nastopili Miha Likar, Peter Dragar, Peter Širca
in Igor Krivokapić.
Na 6. Mednarodni poletni akademiji za staro glasbo v Radovljici6 so izvedli tečaje za
kljunasto flavto, baročni violončelo, čembalo, orgle in baročni ples. Pedagogi so bili isti
kot na prejšnjih akademijah, le tečaj za baročni ples je vodil koreograf Iko Otrin iz
Maribora. Študenti PASGR so izvedli dva koncerta – enega v radovljiški graščini,
orglavci pa v cerkvi sv. Petra.
Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica je pripravilo sedmi Festival Radovljica med
4. in 12. avgustom leta 1989, izvedli so osem koncertov, med njimi tudi prva koncerta
uveljavljenih in mednarodno priznanih glasbenikov – v radovljiški graščini sta bila
koncert britanskega tenorista Nigela Rogersa, specialista za baročno glasbo, in ameriške
čembalistke Lucy Hallman Russell z monodijami in arijami italijanskih in angleških
skladateljev 16. in 17. stoletja, ter koncert s sporedom različnih obdobij umetne glasbe
Musica Antiqua Pannoniae, ki ga je na Festivalu Radovljica in Bled Antiqua7 predstavil
trio Kecskés iz Madžarske.
6

V letu 1987 Poletne akademije za staro glasbo v Radovljici ni bilo, avgusta 1988 pa so pripravili šesto.

akademijo, z dodanim pridevnikom v imenu: 6. Mednarodna poletna akademija za staro glasbo v
Radovljici.
7

Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica je od 8. in 13. avgusta 1989 pripravilo štiri koncerte festivala

Bled Antiqua.
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Izvajalci drugih samostojnih koncertov v Radovljici in na Bledu pa so bili: čembalistka
Dada Ruža iz Varaždina z deli F. Couperina in J. S. Bacha, člani ansambla kljunastih
flavt Capella Carniolae – Mateja Bajt, Nina Hribar, Saša Poljak, Uroš Poljšak in
Klemen Ramovš –, z glasbo za ansambel flavt od 15. do 18. stoletja, in duo mladih
glasbenic, ki sta se udeležili več tečajev na PASGR – Mateja Bajt na kljunastih flavtah
in Tjaša Krajnc na čembalu –, s sonatami in canzonami italijanske glasbe 17. stoletja, in
sicer G. Frescobaldija, D. Castella, A. Corellija in F. M. Veracinija, ter z deloma J. van
Eycka in G. Ph. Telemanna.
Še dva koncerta na Festivalu Radovljica 1989 so izvedli: orglavec Milko Bizjak –
spored je oblikoval z deli J. Pachelbela, D. Buxtehudeja, J. Stanleya, J. G. Waltherja in
J. S. Bacha – ter Klemen Ramovš na kljunasti flavti in Andrej Misson na čembalu, z
deli francoskega in nemškega poznega baroka: G. Ph. Telemanna, G. F. Händla, J. Ch.
Schickhardta, J. B. de Boismartierja, Ch. Buterna in P. D. Philidorja.
Na 7. Poletni akademiji za staro glasbo, leta 1989, sta bila dva tečaja – Klemen Ramovš
je znova vodil tečaj za kljunasto flavto, Lucy Hallman Russell za čembalo, študenti pa
so nastopili na sklepnem koncertu Festivala Radovljica 1989.
K delovanju Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica sta veliko prispevala muzikolog
dr. Franc Križnar8 in strokovnjak za računalništvo in informatiko dr. Andrej Brodnik, ki
sta med letoma 1987 in 1989 med drugim pripravljala in urejala Naše glasilo.9 Franc
Križnar je bil glavni in odgovorni urednik, Andrej Brodnik pa tehnični urednik in
oblikovalec.

8

Franc Križnar je leta 1989 na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral iz muzikologije, leta 1999 pa

doktoriral na Akademiji za glasbo.
9

V geslu Glasbeno društvo, v 3. zv. Enciklopedije Slovenije (1989), je dr. Andrej Rijavec zapisal:

''Pomembno vlogo imajo društva predvsem v nekdanjem pomenu tega izraza: /…/ in Društvo ljubiteljev
stare glasbe v Radovljici (1985), ki redno izdaja tudi bilten Naše glasilo in prireja kakovostne poletne
šole.''
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Naše glasilo10 je izhajalo manj kot dve leti. V prvem letu izhajanja sta izšli le dve
številki – novembra in decembra 1987, v drugem letu, 1988, je izšlo vseh 12 številk,
vedno prvi dan v mesecu, v tretjem letu izhajanja pa je izšla le ena številka, in sicer
januarja 1989. Skupaj je izšlo 15 številk. Naše glasilo je izdajalo Društvo ljubiteljev
stare glasbe Radovljica, izhajalo je v formatu A5, z obsegom 8 ali 12 strani. Prvi dve
številki so natisnili v 300 izvodih, vse naslednje pa v 200 izvodih.
V Našem glasilu so objavljali novice o koncertih stare glasbe, glasbenih sejmih in
festivalih, novosti o notnih izdajah, instrumentih v ptujski glasbeni zbirki, o zvočnih
kasetah in gramofonskih ploščah, življenjepise izvajalcev stare glasbe, recenzije knjig,
plošč in notnih izdaj ter muzikološke referate in odlomke knjižnih besedil, med drugim:
Vprašanje večglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu in o Primožu Trubarju dr.
Andreja Rijavca, Bachove klavirske toccate v luči Frescobaldijeve tradicije Lucy
Hallman Russell, Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem Franca
Križnarja. Zaradi pomanjkanja denarja in velikih stroškov izdajanja so Naše glasilo po
januarju 1989 prenehali izdajati.
Ustanovitelj Festivala Radovljica in vodja PASGR Klemen Ramovš se ne spominja
natančno, ali so hkrati s koncerti Festivala Radovljica 1990 organizirali tudi tečaje:
''Morda so tečaji leta 1990 še bili, vendar če so bili, so bili z zelo malo študenti.'' 11 Leta
1991 so 9. Mednarodno poletno akademijo za staro glasbo v Radovljici sicer
napovedali, a je zaradi premalo zanimanja, kar je bilo povezano tudi s posledicami
vojne za Slovenijo in politično negotovostjo, niso več organizirali, izvedli pa so deveti
Festival Radovljica, s štirimi koncerti.
Deveti Festival Radovljica je bil v za Slovenijo prelomnem letu 1991, novi prireditelj –
Koncertna agencija Klemen Ramovš Management12 – ga je posvetil ''padlim

10

Križnar, Franc. Gl. str. 98, zap. št. 67.

11

Ramovš, Klemen. Elektronska pisma. Gl. str. 98, zap. št. 65, 66 in 71.

12

Festival Radovljica 1991 je samostojno pripravila Koncertna agencija Klemen Ramovš Management, ki

jo je jeseni 1990 ustanovil Klemen Ramovš.
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pripadnikom slovenskih enot in brutalno pobitim civilistom v osvobodilni vojni junija in
julija 1991,'' kot je zapisano v brošurici13.

Festival Radovljica 1991 je bil prvi festival stare oz. zgodnje glasbe v samostojni in
neodvisni Republiki Sloveniji in je vzpostavil nov standard mednarodnega festivala
stare glasbe. Koncerte so izvedli priznani glasbeniki iz tujine, specialisti za staro glasbo,
svoje sporede pa so posvetili pri nas malo znani ali povsem neznani glasbi preteklih
obdobij.

Na Festivalu Radovljica 1991, organiziranem od 28. julija do 4. avgusta, je na prvem
koncertu v radovljiški graščini nastopil dr. Hermann Buchner, izdelovalec klavirjev in
poklicni glasbenik, ki je na različnih srednjeveških glasbilih predstavil izbor napevov
trubadurjev, protestantov, plese in improvizacije na teme evropske glasbe od 12. do 16.
stoletja.
Samostojni koncert z deli Johanna Sebastiana Bacha je izvedel čembalist Shalev Ad-El
iz Tel Aviva, napovedani izraelski tričlanski komorni ansambel Modus Vivendi iz
političnih in varnostnih razlogov ni prispel, namesto tega pa sta nastopila priznana
slovenska glasbenika – violinist Tomaž Lorenz in kitarist Jerko Novak. Četrti, sklepni
koncert festivala je bil v znamenju glasbe skladatelja 17. stoletja Jánosa Kájonija v
izvedbi madžarskega ansambla za staro glasbo Kecskés.

Naslednjih pet festivalov je bilo zasnovanih s koncerti mednarodno uveljavljenih in
priznanih tujih glasbenikov.
10. Festival Radovljica14 sta 26. julija 1992 uvedla japonski violinist Ryo Terakado na
baročni violini in čembalist Shalev Ad-El s sonatami J. S. Bacha, do 9. avgusta pa se je
zvrstilo sedem koncertov. Z izvirnimi zgodovinskimi instrumenti so nastopili glasbeniki
še na štirih koncertih: Carissimi Consort z deli skladateljev rimske šole 17. stoletja,
Klemen Ramovš je solistično predstavil spored del štirih stoletij glasbe za kljunasto
13

Koncertna agencija Klemen Ramovš Management. Gl. str. 95, zap. št. 27.

14

10. Festival Radovljica, 1992, je bil prvi festival z dodanim vrstilnim števnikom na začetku imena (X.

Festival Radovljica 1992).
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flavto, ansambel Accentus iz Avstrije je izvedel spored španske ljudske in umetne
glasbe iz časa okrog leta 1500, čembalistka Maggie Cole iz Velike Britanije pa je
predstavila izbor del od G. Frescobaldija do G. F. Händla.
Izvedena sta bila tudi dva koncerta na modernih glasbilih15 – italijanski pihalni
ansambel Musica Aperta je predstavil izvirno glasbo za pihala in priredbe del iz obdobja
klasicizma in romantike, skladbam od 17. do 19. stoletja, z dodano skladbo 20. stoletja,
pa sta posvetila koncert violončelist Valter Dešpalj in kitarist István Römer.
11. Festival Radovljica, v radovljiški graščini od 7. do 21. avgusta 1993, je obsegal šest
koncertov. Nastopili so specializirani ansambli za staro oz. zgodnjo glasbo z izvirnimi
glasbili: trobilni ansambel Buccina iz Nemčije, s skladbami nemških, angleških in
italijanskih avtorjev 16. in 17. stoletja, Trio Uccellini iz Nizozemske v zasedbi kljunasta
flavta, violončelo in čembalo, z glasbo italijanskih skladateljev 17. in 18. stoletja,
ansambel Clemencic Consort iz Avstrije, z izvedbo skladb 13. in 14. stoletja s
srednjeveškimi glasbili, in ansambel za staro glasbo I Villani iz Nemčije, ki se je
posvetil izvajanju italijanske glasbe 16. in 17. stoletja.
Dva koncerta sta bila solistična, na modernih glasbilih. Klarinetist Oriol Romaní iz
Barcelone je izvedel spored skladb, povezanih s slikarjem Joanom Mirójem – od J. S.
Bacha do K. Stockhausna, violončelist Eduardo Valenzuela iz Pariza pa se je posvetil
izvajanju Bachovih suit za violončelo.
Na 12. Festivalu Radovljica, 1994, so prvič nastopili izključno mednarodno uveljavljeni
in priznani tuji glasbeniki, ki igrajo na izvirna zgodovinska glasbila ali kopije izvirnih
glasbil. Od 6. do 20. avgusta so v radovljiški graščini izvedli sedem koncertov glasbe iz
srednjega veka ter renesančnih in baročnih obdobij, z večplastnim upoštevanjem
značilnosti takratnih zgodovinskih izvajalnih praks.
Otvoritveni koncert so izvedli specialisti za baročno glasbo – virtuozni trio Romanesca
iz Velike Britanije – Andrew Manze na baročni violini, čembalist John Toll in lutnjar in

15

Izraz ''moderna glasbila'' je uporabljen za ponazoritev razlike z izvirnimi zgodovinskimi glasbili.

19

teorbist Nigel North, in sicer so predstavili glasbo italijanskega virtuoznega sloga 17. in
prve polovice 18. stoletja, od G. P. Cime, G. Frescobaldija in B. Marinija do T. A.
Vitalija in G. Tartinija. Flavtistka na kljunastih flavtah Marijke Miessen in čembalist
Glen Wilson sta izvedla canzone, preludije, toccate, sonate in stilizirane plese
nizozemskih in italijanskih skladateljev druge polovice 16. in 17. stoletja, violončelist
Ivan Monighetti in čembalist Shalev Ad-El pa sta se posvetila izvajanju sonat in drugih
komornih del poznobaročnih italijanskih in nemških skladateljev.

Izjemna koncerta sta izvedla britanski harfist Andrew Lawrence - King, ki je predstavil
pavane, galiarde in stilizirane plese italijanskih in angleških skladateljev 16. in 17.
stoletja, in sicer od G. di Macqueja in C. Gesualda do J. Dowlanda in O. Gibbonsa, in
Flamski kvartet kljunastih flavt Vier Op'n Rij, ki je predstavil sonate, canzone, suite in
kontrapunktske oblike italijanskih, nemških in angleških skladateljev iz obdobja od
konca 16. do začetka 18. stoletja, kot so: W. Byrd, M. Locke, T. Merula, D. Castello, J.
Rosenmüller in J. S. Bach.
Večer avstrijskega ansambla Accentus je bil namenjen predstavitvi romanc sefardov in
druge glasbe španskih Judov iz časa okrog leta 1500 in iz 16. stoletja, na festivalu pa so
izvedli tudi prvi koncertni večer z baročnim plesom – nastopom plesne skupine za staro
glasbo La Follia iz Italije – in z glasbo francoskih skladateljev dvornih oper in baletov
ter instrumentalno glasbo F. Couperina, A. Campre, A. Forqueraya in J. B. Lullyja.

Leta 1995 so v Radovljici praznovali 500-letnico mesta, ki se je od prve omembe leta
1495 razvilo v upravno, poslovno, finančno, trgovsko in kulturno središče radovljiške
ravnine – Dežele16, zaznamovali pa so tudi 200. obletnico smrti prvega slovenskega
dramatika, zgodovinarja in etnologa, šolnika in razsvetljenca Antona Tomaža Linharta.
16

1. ''Dežela'' je zelo razširjena označba za radovljiško ravnino z njenim obrobjem, znana še iz časa

srednjeveške kolonizacije, ko se je pokrajina z mestom in njegovim kmečkim zaledjem imenovala
territorium. Avguštin, Cene. Zgodovinsko-urbanistični značaj starega mestnega jedra Radovljice.
2. Na zemljevidu slovenskega ozemlja, ki ga je leta 1922 izdala Slovenska matica, se prvič pojavi izraz
Dežela za predel ravnine oz. polj med predgorjem Karavank in gorenjsko železniško progo, torej za
predel fluvioglacialnega proda med karavanškim podgorjem in kanjonom Save. Korošec, Branko.
Radovljica na starejših tujih in domačih zemljevidih in topografskih kartah. Sinobad, Jure, (ur.),
Radovljiški zbornik 1995, Radovljica, Občina Radovljica, 1995, 81 in 102.
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13. Festival Radovljica, 1995, je odprl koncert vokalno-instrumentalne skupine Sarband
in nemškega Mladinskega zbora Osnabück. Pod umetniškim vodstvom lutnjarja
Vladimirja Ivanoffa sta predstavila srednjeveške romarske pesmi, plese in druge skladbe
13. in 14. stoletja iz Llibre Vermell de Monserrat – Rdeče knjige iz samostana
Monserrat v Kataloniji. Od 5. do 19. avgusta se je v radovljiški graščini in pod
graščinskimi arkadami zvrstilo sedem koncertov.
Štiričlanska skupina Clemencic Consort, v zasedbi altovska kljunasta flavta, dve violini,
violončelo in čembalo, je izvedla sonate italijanskih, francoskih in nemških skladateljev
17. in prve polovice 18. stoletja, člani nizozemskega kvarteta – sopranistka Margareth
Iping, flavtistka Marijke Miessen, violončelist Wouter Möller in čembalist Glen Wilson
– so se posvetili madrigalom, kantatam in sonatam italijanskih, nizozemskih in nemških
skladateljev od 1. polovice 17. do sredine 18. stoletja, vokalni kvintet Zephyrs in
instrumentalni kvartet Suonare e Cantare iz Pariza pa sta izvedla izbor madrigalov C.
Monteverdija ter toccate, canzone in drugo instrumentalno glasbo njegovih sodobnikov.
Čembalist Shalev Ad-El, od leta 1991 do 1996 stalni gost Festivala Radovljica, je
nastopil v triu s flavtistom na baročni flavti Andreasom Kröperjem iz Prage in
gambistom Richardom Boothbyjem iz Londona. Izvedli so Koncertne čembalske
skladbe francoskega skladatelja poznega baroka J. Ph. Rameauja. Vodilni angleški
petčlanski ansambel viol da gamba Fretwork se je posvetil glasbi angleških mojstrov
16. in 17. stoletja A. Holborna, W. Byrda, O. Gibbonsa, M. Locka in H. Purcella,
estonski vokalno-instrmentalni ansambel Hortus Musicus iz Talina pa je predstavil
izbor renesančne glasbe 16. stoletja – instrumentalne plesne skladbe in chançone,
madrigale, nemške družabne pesmi in druge oblike posvetne italijanske, nemške in
francoske glasbe G. Gastoldija, O. di Lassa, B. Fritscha, P. Phalèsa in P. Attaingnanta.
Zadnji festival, ki ga je kot umetniški vodja v Radovljici pripravil flavtist Klemen
Ramovš, je bil 14. Festival Radovljica, od 3. do 18. avgusta 1996, v radovljiški graščini
in cerkvi sv. Petra. Otvoritveni koncert motetov Johanna Sebastiana Bacha so izvedli
Norveški solisti in instrumentalni ansambel za baročno glasbo Accademia Daniel iz
Izraela pod vodstvom čembalista Shaleva Ad-Ela.
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Na naslednjih osmih koncertih so različne koncertne skupine za staro glasbo predstavile
sporede glasbe od srednjega veka do poznega baroka. Trio v zasedbi René Zosso, glas
in lajna, Anne Osnowycz, glas in madžarske citre, in Reynald Breithaupt, glas, lutnja in
viela, je izvedel pesmi iz zbirke Carmina burana – ljudske pesmi v francoskih,
španskih, katalonskih in portugalskih narečjih in instrumentalne skladbe trubadurjev od
11. do 14. stoletja. Trinajsto stoletje in ustvarjalnost trubadurjev in truverjev, predvsem
pesmi truverja Gautierja de Coincyja iz zbirke Les Miracles de Nostre-Dame/Čudeži
naše gospe in pesmi kastiljskega kralja, trubadurja Alfonza X. Modrega, iz zbirke
Cantigas de Santa Maria, pa so bile v središču koncertnega sporeda vokalnoinstrumentalne skupine Alegria iz Pariza.

V radovljiški graščini je na 14. Festivalu Radovljica, 1996, znova po koncertu leta 1994
koncertiral virtuozni Flamski kvartet kljunastih flavt Vier Op'n Rij, ki se je posvetil
izvedbi flamske glasbe s konca 15. in začetka 16. stoletja, italijanski renesančni glasbi s
konca 16. in iz prve polovice 17. stoletja in priredb koncertov A.Vivaldija in fug iz
Umetnosti fuge J. S. Bacha. Prav tako dve leti po prvem koncertu so v Radovljici takrat
nastopili tudi člani avstrijskega ansambla Accentus, s sporedom španske ljudske in
dvorne glasbe iz časa okrog leta 1500 in iz 16. stoletja.
Edini koncert slovenskih izvajalcev na tem festivalu sta izvedla tenorist Marjan Trček in
lutnjar Boris Šinigoj, in sicer monodije in skladbe za lutnjo J. Dowlanda, A. Piccininija,
G. Caccinija, C. Monteverdija in H. Purcella. Kanadska sopranistka Barbara Hannigan
in Trio Ucellini iz Nizozemske sta posvetila koncert kantatam M. P. de Montéclairja, H.
Purcella in G. F. Händla ter sonatam F. Geminianija, G. F. Händla in G. Ph. Telemanna.
Osmi koncert 14. Festivala Radovljica, 1996, so, tako kot leta 1991, izvedli člani
ansambla Kecskés – predstavili so pesmi in plese iz Madžarske in Transilvanije iz 16. in
17. stoletja, sklepni koncert festivala, v cerkvi sv. Petra v Radovljici 18. avgusta 1996,
pa je izvedla orglavka Mónika Kecskés, z orgelskimi skladbami od J. P. Sweelincka do
W. A. Mozarta.
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Po vrsti nesoglasij z Občino Radovljica in zaradi načrta, da bi festival razširil z
vključitvijo več krajev in s koncerti v večjih dvoranah, se je direktor Festivala
Radovljica Klemen Ramovš odločil, da ga preseli v Brežice. Tam je že leta 1997
pripravil in izvedel prvi Festival Brežice.
Festivali Radovljica 1994, 1995 in 1996, zadnji trije pod vodstvom Klemena Ramovša,
so bili s svojo programsko zasnovo, predvsem pa z izborom vrhunskih in drugih
mednarodno priznanih izvajalcev stare oz. zgodnje glasbe od srednjega veka do poznega
baroka programsko izhodišče za naslednje Festivale Radovljica, v novi organizaciji in z
novim umetniškim vodstvom, v obdobju od leta 1997 do leta 2006.
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PROGRAMSKA

ZASNOVA

IN

ZNAČILNOSTI

FESTIVALA

RADOVLJICA V DRUGEM OBDOBJU – OD LETA 1997 DO 2006

Potem ko je Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica (DLSGR) 17 pripravilo in izvedlo
prvih osem Festivalov Radovljica – od prvega festivala leta 1983 do 1990 – in
naslednjih šest Koncertna agencija Klemen Ramovš Management – od Festivala
Radovljica 1991 do 14. Festivala Radovljica, leta 199618 –, je konec avgusta 1996, po
odhodu Klemena Ramovša, nastala velika programska vrzel, med soorganizatorji
zadnjih festivalov pa so se pojavila vprašanja o tem, kaj se bo zgodilo s festivalom – ali
pomeni Ramovšev odhod konec Festivala Radovljica ali pa ga bo še mogoče
pripravljati, izvajati in še naprej razvijati programe.
Klemen Ramovš je po končanem 14. Festivalu Radovljica, 1996, ustanovil Festival
Brežice in tja preselil svoj programski koncept festivala. Marija Kolar, vodja festivalske
pisarne Festivala Radovljica, si je prizadevala, da bi Festival Radovljica ohranili in še
naprej razvijali programe, zato je pridobila podporo Občine Radovljica in takratnega
župana Vladimirja Černeta in sklicala občni zbor Društva ljubiteljev stare glasbe
Radovljica. Občni zbor je bil 19. decembra 1996 ob 19. uri v koncertni dvorani
Glasbene šole Radovljica, v radovljiški graščini, na njem pa je bilo DLSGR ponovno
oživljeno, z namenom, da se Festival Radovljica razvija naprej in goji izvajanje stare oz.
zgodnje glasbe v skladu z zgodovinsko izvajalsko prakso.
Na omenjenem občnem zboru so člani DLSGR za programsko oz. umetniško vodjo19
Festivala Radovljica imenovali Tjašo Krajnc, opravljala pa je tudi producentsko delo.

17

DLSGR – Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica

18

Festival Radovljica so začeli označevati s števnikom v imenu leta 1992, ko je bil 10. oz. X. Festival

Radovljica.
19

Po mnenju strokovnjakov na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša SAZU gre v primeru izraza

''umetniška vodja'' za jezikovno resničnost, ne glede na to, da SSKJ pozna za ''vodja'' samo moški spol.
''Voditeljica'' ni ustrezno, ker je to ženska oblika k ''voditelj'', ki pa pomensko ni skladna z ''vodja.'' V
praksi se tudi že uporabljajo nazivi: pedagoška vodja, ženske kot finančne vodje itd., zato lahko enako
suvereno uporabimo tudi izraz programska ali umetniška vodja, pri čemer nam pridevnik v ženskem spolu
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Za predsednico Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica so izvolili Marijo Kolar, ta
pa je ob tem začela voditi tudi finančno poslovanje Festivala Radovljica. V marcu 1997
je DLSGR sprejelo še nova Pravila Društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica.
Umetniška vodja in predsednica društva sta v naslednjih desetih letih pripravili in
izpeljali deset Festivalov Radovljica – od 15., leta 1997, do 24., leta 2006 –, zasnovanih
z drugačnim programskim konceptom in novimi tematskimi poudarki. Maloštevilna
ekipa sodelavcev pa je pomagala predvsem pri predstavljanju propagandnega gradiva
ter pripravi končne realizacije in izvedbe festivala.

Programsko zasnovo izvajanja stare glasbe iz obdobij srednjega veka, renesanse in
baroka so že v prvem letu, 1997, razširili in vključili tudi dela iz obdobja zgodnje
romantike – počastili so 200. obletnico rojstva Franza Schuberta; takrat so izvedli izbor
Schubertovih samospevov in še samospeve Felixa Mendelssohna - Bartholdyja. Že na
15. Festivalu Radovljica, 1997, so nakazali pomembno sestavino nadaljnjih
programskih konceptov – vključevanje sodobne glasbe na izvirnih zgodovinskih
glasbilih, saj so v rednem sporedu predstavili prvi sodobni skladbi 20. stoletja za
ansambel viol da gamba skladateljev Tana Duna in Elvisa Costella, v spremljevalnem
sporedu pa skladbi za kljunasto flavto Calliope Tsoupaki in Jana Rokusa van
Roosendaela.20
V naslednjih letih so razvili programsko zasnovo s tematsko zaokroženimi programi in
kontrastno sestavljenimi sporedi z glasbo preteklih obdobij in sodobnimi skladbami na
izvirnih zgodovinskih glasbilih. Od leta 1997 se je razvilo posebno poslanstvo Festivala
Radovljica prav s spodbujanjem ustvarjanja in izvajanja novih skladb sodobnih
skladateljev in tudi izvajanja sodobne glasbe na izvirnih zgodovinskih glasbilih.

pove, da gre za žensko, ki opravlja to vlogo, ta samostalnik pa se v tem primeru sklanja samo po ženski
sklanjatvi.
20

Na spremljevalnem solističnem koncertu, v radovljiški graščini, 5. 8. 1997, je flavtistka Mateja Bajt

izvedla skladbi tujih skladateljev za kljunasto flavto grške skladateljice Calliope Tsoupaki in
nizozemskega avtorja Jana Rokusa van Roosendaela, na koncertu ansambla viol da gamba Fretwork in
sopranistke Suzie LeBlanc, v radovljiški graščini, 7. 8. 1997, pa so izvedli skladbi ameriškega skladatelja
kitajskega rodu Tana Duna in angleškega ustvarjalca Elvisa Costella.
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Na 16. Festivalu Radovljica, leta 1998, so izvedli edini koncert izključno sodobne
glasbe za izvirna zgodovinska glasbila. V naslednjih letih, do 2006, na Festivalu
Radovljica niso več priredili koncertov s sporedi izključno sodobne glasbe, ampak so
zaradi komplementarnosti sporedov, zaradi programske povezanosti stare in nove glasbe
in zaradi želje poslušalcev sodobno glasbo vključili v festivalske koncerte, in sicer
približno tretjino oz. do 40 odstotkov sporedov.

Na desetih festivalih so predstavili 134 del sodobnih skladateljev: 80 del 20. stoletja in
54 del 21. stoletja. Med sodobnimi deli je bilo 47 prvih izvedb novih skladb, med njimi
20 novih del slovenskih skladateljev21 in 27 novih skladb iz mednarodnega glasbenega
sveta, predvsem evropskih in severnoameriških ustvarjalcev.22

Na desetih Festivalih Radovljica, 1997–2006, so izvedli dela nekaterih vodilnih, tudi
najvidnejših ustvarjalcev 20. stoletja, med njimi: Giacinta Scelsija, Oliviera Messiaena,
Johna Cagea, Györgyja Ligetija, Luigija Nona, Luciana Beria in Karlheinza
Stockhausna, dela vidnejših sodobnih skladateljev, tudi za izvirna zgodovinska glasbila,
kot so: Paul Méfano, Gavin Bryars, John Tavener, Frank Corcoran, Michael Nyman,
Howard Skempton, John Woolrich, Andrew Keeling, Paul Leenhouts, Tim Risher, Piet
Swerts in Calliope Tsoupaki, in dela vrste uveljavljenih skladateljev iz Velike Britanije,
ZDA, Belgije, Nizozemske, Francije, Švice, Italije in Slovenije.
Od leta 1997 do leta 2006 so pripravili in uspešno izvedli vseh 98 načrtovanih
koncertov z mednarodno priznanimi izvajalci, z vrsto vrhunskih specialistov za
zgodovinsko izvajalsko prakso in z uveljavljenimi slovenskimi glasbeniki. V letih 1997
in 1998 so izvedli po osem koncertov, od 1999 do 2005 po deset koncertov, leta 2006 –
v letu vélikih jubilejev – pa dvanajst koncertov.

Na vseh desetih festivalih so bili velikega pomena tudi koncerti in nastopi slovenskih
glasbenikov23, predstavitve mladih slovenskih specialistov za staro oz. zgodnjo glasbo,
instrumentalistov, ki so se večinoma izobraževali v tujini, uglednih slovenskih vokalnih
21

Gl. Priloga 1: Prve izvedbe novih del slovenskih skladateljev na Festivalu Radovljica 1997–2006.

22

Gl. Priloga 3: Prve izvedbe novih del tujih skladateljev na Festivalu Radovljica 1997–2006.

23

Gl. Priloga 2: Slovenski izvajalci na Festivalu Radovljica 1997–2006.
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solistov, ki so nastopili v mednarodnih zasedbah, kakovostnih slovenskih zborov s
specializiranimi instrumentalisti in plesalcev za renesančni in baročni ples.
V radovljiški graščini je bil koncertni prostor do vključno leta 2006 v pritličju: iz
vhodne avle se je raztezal vse do stopnišča na levi in na desni strani vhodne dvorane.
Oder je bil ob vznožju stopnišča, glasbeniki so bili usmerjeni proti vhodu v graščino,
stoli za poslušalce pa so bili nameščeni od vhoda v graščino v smeri odra in tudi pod
stopniščema z leve in desne strani proti odru.
Glede na glasbene značilnosti, vsebino pesemskih besedil, zasedbe in prostorske
zahteve so vrsto koncertov izvedli tudi v cerkvi sv. Petra v Radovljici, v cerkvi sv.
Kancijana v Kranju in v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Lescah, dva v radovljiški
Linhartovi dvorani, na 24. Festivalu Radovljica, 2006, pa tudi v dvorani gradu
Katzenstein v Begunjah.

V programih desetih Festivalov Radovljica 1997–2006 so predstavili vrsto glasbenozgodovinskih tem in specifičnih vsebinskih poudarkov tem, kot so Ljubezen v glasbi,
Med svetlobo in temo, Sožitje poezije in glasbe, Odsevi plesa in gledališča, Mors et Vita
– neskončni krog življenja in smrti, Ustvarjalnost žensk v glasbi – skladateljice,
izvajalke in spodbujevalke glasbenega razvoja, Ares–Eros – o vojni, smrti, življenju,
ljubezni in miru ter Glasbene podobe in fantazija v glasbi, s tematskimi koncerti pa so
zaznamovali tudi 270. obletnico rojstva Josepha Haydna, leta 2002, s koncerti na temo
Mozart in njegov čas pa so počastili vélike jubileje leta 2006: 250. obletnico rojstva
Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josepha Martina Krausa, Antona Tomaža Linharta in
Janeza Krstnika Novaka, (roj. najverjetneje 1756), ter 200. obletnico smrti Michaela
Haydna.
Velikega pomena za uspešen razvoj Festivala Radovljica v letih od 1997 do 2006 je bilo
ustvarjalno sodelovanje z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, ki je z
najvišjimi ocenami opredelilo programski koncept kot izviren, programsko zaokrožen in
prepoznaven. Strokovna komisija ministrstva je v teh letih menila, da "Festival
Radovljica izkazuje prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru, vključuje
in promovira slovensko ustvarjalnost, z arhiviranjem in prenosi dogodkov pa omogoča
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visoko dostopnost kakovostnih glasbenih vsebin široki domači in mednarodni
javnosti."24 Ministrstvo za kulturo je pomembno prispevalo h kakovostnemu razcvetu
festivalskega programa in inventivnih umetniških idej ter k nastanku novih del
slovenskih skladateljev.
Poleg obsežnega sodelovanja s stalnim in hkrati največjim lokalnim partnerjem –
Občino Radovljica – so za izvedbo koncertov pridobili podporo predstavništev za
kulturo in veleposlaništev evropskih držav v Sloveniji: Kraljevine Združenega
kraljestva, Republike Francije, Kraljevine Nizozemske, Zvezne republike Nemčije,
Republike Italije, Kraljevine Španije in Združenih držav Amerike.
Značilnost Festivala Radovljica od leta 1997 naprej so postale tudi uvodne prireditve in
slovesnosti teden dni oziroma tudi manj pred začetkom vsakega festivala. Osredotočene
so bile na mednarodni turistično-kulturni projekt Venerina pot, ustanovljen leta 1996, ki
ga je zasnovalo združenje s sedežem v Celovcu. Glavni namen Venerine poti je
oživljanje poti, po kateri je v 13. stoletju potoval vitez Ulrich Liechtensteinski,
preoblečen v Venero, in to po današnjih državah Avstriji, Sloveniji, Italiji, Nemčiji in
Češki. Na različnih turnirjih je premagoval lokalne viteze, svoje dogodivščine pa je
opisal v romanu Ženska služba. Avstrijci so k sodelovanju povabili tudi Občino
Radovljica – Ulrich, z vzdevkom Kraljeva Venera, je namreč preživel nekaj časa tudi na
gradu Kamen v Begunjah, ki je bil v petnajstem stoletju last plemenitega gospoda
Gašperja Lambergarja, enega najuspešnejših vitezov tedanjega časa. Ljudje so tega
pogumnega viteza vzeli za svojega, zato ga najdemo v ljudski romanci Pegam in
Lambergar.
Vsakoletni uvod v Festival Radovljica je bil praznik in hkrati priložnost, da so povabili
čim več obiskovalcev na Linhartov trg, v radovljiško graščino in na dvorišče pred
cerkvijo sv. Petra, kjer so bili nato festivalski koncerti. Na Linhartovem trgu je med
uvodnimi prireditvami vsako leto zaživela tržnica starih obrti, ki so jih predstavili
lončarji, zeliščarji, medičarji, tiskarji in drugi obrtniki ter predstavniki ročnodelskih
dejavnosti, nastopili so ljubiteljski igralci z odlomki iz komedije Matiček se ženi Antona

24

Ocena strokovne komisije Ministrstva za kulturo RS. Rezultati programskega poziva JPI 2004–2006.
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Tomaža Linharta, v graščinskem parku pa lokostrelci z lesenimi loki pod mentorstvom
lokostrelcev lika viteza Gašperja Lambergarja. Začetek festivala je pred prvim
koncertom naznanil trobilni kvartet Gallus, s skladbo Fest Rad Egija Gašperšiča. Leta
2006 so predstavili tudi grad Katzenstein v Begunjah, ki je eden največjih slovenskih
nižinskih gradov s prevladujočimi arhitekturnimi značilnosti iz sredine 17. stoletja.
Festival Radovljica je leta 2001 postal član Srednjeevropskega združenja festivalov
stare glasbe CEFEMA – Central European Festivals of Early Music Association. Častni
člani festivala so postali: dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Radovljica in tudi
zborovodja, skladatelj in pedagog Egi Gašperšič, umetnostni zgodovinar, muzealec in
likovni kritik dr. Cene Avguštin, skladatelj in dolgoletni profesor kompozicije na
ljubljanski Akademiji za glasbo, akademik Uroš Krek, Vladimir Černe – župan Občine
Radovljica v času Festivala Radovljica 1997 in 1998 – in Janko S. Stušek – župan
Občine Radovljica v času Festivala Radovljica med letoma 1999 in 2006.
Od leta 1997 do leta 2006 je vodstvo Festivala Radovljica posvečalo veliko pozornost
predstavljanju slovenske glasbene ustvarjalnosti. Vseskozi je bilo posebnega pomena
sodelovanje z javno radiotelevizijo, predvsem z Radiem Slovenija in Televizijo
Slovenija. S snemanji, prenosi in arhiviranjem dogodkov so omogočili veliko
dostopnost kakovostnih glasbenih vsebin slovenski in mednarodni javnosti. Posnetih je
94 koncertov; po naročilu Uredništva za resno glasbo Radia Slovenija je radijska
glasbena produkcija posnela 90 koncertov Festivala Radovljica, (4 leta 1997, 5 leta
1998 in 81 v letih od 1999 do 2006), dva koncerta leta 1998 je posnel Radio Maribor
(RTV Slovenija – RC Maribor), dva pa Radio Ognjišče, po enega v letih 1997 in 1998.
Uredništvo za resno glasbo in balet TV Slovenija je na Festivalu Radovljica od leta
1999 do 2006 posnelo osem koncertov, ki jih je predstavilo na programih TV Slovenija.
Kakovostni koncertni posnetki vrhunskih so bili predstavljeni v ciklih oddaj na radijskih
programih RTV Slovenija, predvsem na programih Ars Radia Slovenija in na Radiu
Maribor, s posameznimi oddajami tudi na Radiu Koper, prav tako pa tudi v širšem
prostoru evropske radiodifuzne mreže – EBU. Dragocene koncertne posnetke Festivala
Radovljica od 1997 do 2006 trajno hranijo radijski in televizijski arhivi RTV Slovenija.
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VSEBINSKI

POUDARKI

PROGRAMOV

FESTIVALA RADOVLJICA OD LETA 1997 DO 2006

Za tematiko programov Festivalov Radovljica v njihovem drugem obdobju delovanja je
značilna raznovrstnost in pestrost glasbenozgodovinskih tem, zaznamovanje obletnic
skladateljev in drugih glasbenih osebnosti ter specifični vsebinski poudarki, povezani z
nekaterimi bistvenimi življenjskimi vprašanji in sporočili.
Novo umetniško in organizacijsko vodstvo je v času od 26. julija do 8. avgusta 1997
pripravilo 15. Festival Radovljica (XV. Festival Radovljica '97)25, s poudarkom na
izboru glasbe od srednjega veka, renesanse in baročnih obdobij do klasicizma in
zgodnje romantike. Pri izbiri izvajalcev je bilo odločilnega pomena, da igrajo na
zgodovinska glasbila in da poznajo izvajalsko prakso preteklih obdobij in kulturnih
okolij, v katerih je glasba nastala in se razvijala. Tudi pri povabilu vokalnih umetnikov
je bilo pomembno, da so odlični poznavalci vokalnih tehnik in izraznosti glasbe, ki jo
izvajajo, in da so mednarodno priznani interpreti.
Na tem festivalu so v koncertne sporede prvič načrtno vključili sodobno glasbo na
izvirnih zgodovinskih glasbilih. V zasnovi festivala je bila bistvena enakovredna
zastopanost vokalne in instrumentalne glasbe, za razvoj festivala pa je bilo nujno
povezati staro in novo glasbo.
Na 15. Festivalu Radovljica so izvedli osem koncertov, štirje so bili vokalnoinstrumentalni, po dva pa vokalna oz. instrumentalna. Radijsko je bilo posnetih pet
koncertov: enega je posnel Radio Ognjišče – dua Ayres and Graces –, štiri pa Radio
Slovenija, ki je na programu Ars tudi prenašal otvoritveni koncert.
Izvedene so bile štiri skladbe sodobnih skladateljev za izvirna zgodovinska glasbila.
Danes delujoči skladatelji so raziskali in pri tem odkrili veliko novih zvočnih izraznih
25

Ime festivala so v letih 1997 in 1998 zapisovali z okrajšavo letnice: XV. Festival Radovljica '97 in

XVI. Festival Radovljica '98, v naslednjih letih pa še naprej z rimskim vrstilnim števnikom in celotno
letnico na koncu, od XVII. Festival Radovljica 1999 do XXIV. Festival Radovljica 2006.
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sredstev in možnosti teh glasbil, to pa je bilo mogoče prvič slišati na solističnem recitalu
flavtistke na kljunastih flavtah Mateje Bajt26, ki je 5. avgusta v spremljevalnem
programu festivala izvedla skladbi Charavgi C. Tsoupaki, (1994), in Rotations, (1988),
J. R. van Roosendaela, in na koncertu ansambla viol da gamba Fretwork 7. avgusta
1997.

Po otvoritvenem koncertu v izvedbi Ljubljanskih madrigalistov pod vodstvom dirigenta
Matjaža Ščeka, z moteti in madrigali I. Gallusa Carniolusa, in Madrigalnega kvinteta iz
Brna, z glasbo od čeških skladateljev 16. stoletja in C. Monteverdija do J. D. Zelenke,
so moravski pevci nastopili še na nedeljskem jutranjem koncertu med obredjem v cerkvi
sv. Petra, z Gallusovo mašo Pomagaj moji bolečini, SQM III/9.
V radovljiški graščini je prvič nastopil duet Ayres and Graces iz Zvezne republike
Nemčije, v zasedbi prečna flavta in baročna harfa. Hajo Wienroth in Maxine Eilander
sta se posvetila izvajanju sonat in partit iz poznobaročnega in predklasičnega obdobja,
skladbam A. Locatellija, G. Ph. Telemanna, C. Ph. E. Bacha in A. Mahauta.

Na dveh koncertih je nastopil eden vodilnih britanskih gambistov, Richard Boothby.
Prvič je igral v triu z gambistko Reiko Ichise in čembalistom Shalevom Ad-Elom,
spored pa je obsegal suite in koncerte francoskih skladateljev 17. stoletja – M. Maraisa,
M. de Sainte-Colomba, L. Marchanda in A. Forqueraya. Richard Boothby je na
festivalu muziciral še s stalno zasedbo mednarodno priznanega britanskega ansambla
viol da gamba Fretwork, ki je predstavil skladbe za viole da gamba in za glas s
spremljavo viol da gamba skladateljev 16. in 17. stoletja – W. Byrda, T. Tomkinsa, O.
Gibbonsa, J. Jenkinsa in drugih angleških avtorjev. Z ansamblom Fretwork je nastopila
sopranistka Suzie LeBlanc, poleg skladb starih mojstrov pa je izvedla še pesmi
sodobnih britanskih skladateljev A sinking love (1995) T. Duna in Put away forbidden
playthings (1994) E. Costella, prvi sodobni skladbi v rednem programu 15. Festivala
Radovljica, 1997.

26

Bajt, Mateja. Gl. str. 77.
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Vokalno-instrumentalni ansambel L'Orient imaginaire pod vodstvom lutnjarja in
muzikologa Vladimirja Ivanoffa je na koncertu predstavil raznovrstno glasbo španskih
Judov in pesmi sefardov zahodnosredozemske tradicije od poznega 13. do zgodnjega
18. stoletja – romance, balade in elegije ter tradicionalne instrumentalne skladbe
otomanskega cesarstva, nastale pod turškim in balkanskim vplivom.
Na festivalu leta 1997 sta gostovala priznana vokalna umetnika – britanski specialist za
baročno glasbo, tenorist Nigel Rogers, ki je nastopil z nemško-ameriškim
instrumentalnim triom L'Aura Soave, in nemška sopranistka Barbara Schlick v duetu z
ameriškim pianistom Vaughanom Schleppom iz Nizozemske. Medtem ko se je tenorist
Rogers s triom posvetil glasbi 16. in 17. stoletja italijanskih, angleških in nemških
skladateljev – monodijam, arijam in kantatam ter instrumetalnim skladbam G.
Caccinija, B. Marinija, P. Quagliatija, L. Rossija, M. Cazzatija, B. Storaceja, Ch.
Simpsona, H. Purcella, J. Blowa, H. I. F. von Bibra in G. F. Händla –, je nemškoameriški duet predstavil izbor nemških samospevov C. Ph. E. Bacha, J. Haydna, W. A.
Mozarta in L. van Beethovna, C. F. Zelterja, C. M. von Webra, F. Schuberta in F.
Mendelssohna - Bartholdyja.
Na tem sklepnem koncertu Festivala Radovljica 1997 so prvič predstavili zgodovinski
klavir s kladivci oz. klasični klavir/fortepiano27. Na izvirnem zgodovinskem glasbilu so
takrat prvič zazvenela tudi dela iz predklasičnega obdobja, klasicizma in zgodnje
romantike, pianist Vaughan Schlepp iz Nizozemske pa je igral na klasični zgodovinski
klavir/fortepiano izdelovalca Paula McNultyja, izdelan po izvirnem modelu klavirja
Andreasa Steina iz leta ok. 1785. Z izvedbo samospevov Franza Schuberta so se
poklonili 200. obletnici skladateljeve smrti.

27

V programskih knjižicah Festivala Radovljica sta za klasični klavir uporabljena tudi izraza zgodovinski

klavir s kladivci in ''fortepiano'' – angleško ime za ''pianoforte'' ali ''graviclavicembalo col piano e
forte''/čembalo s tihimi in glasnimi toni, ki so ga uporabljali od začetka 18. do zgodnjega 19. stoletja. Prvi
tovrstni klavir s kladivci je v letih ok. 1698–1700 izdelal firenški izdelovalec Bartolomeo Cristofori.
Nemški izraz za enak klavir s tipkami je ''Hammerklavier'' in ''Hammerflügel'', ki se uporablja tudi za
kasnejše klavirje iz 19. stoletja. Ludwig van Beethoven je z besedo Hammerklavier označil klavirsko
Sonato št. 29 v B-duru, op. 106, iz leta 1817.
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Program 16. Festivala Radovljica, izveden med 15. in 25. avgustom 1998, je ponudil
pester izbor glasbe skoraj desetih stoletij. Predstavili so jo na osmih koncertih, od tega
je bilo šest vokalno-instrumentalnih, dva pa instrumentalna. Izvedli so 16 skladb 20.
stoletja, med njimi prvo izvedbo slovenske skladbe in dve prvi izvedbi del tujih
skladateljev. Radijsko je bilo posnetih vseh osem koncertov: enega, koncert skupine
Xeremia, je posnel Radio Ognjišče, dva, Camerate Köln in koncert sestava Sonatori de
la Gioiosa Marca, Radio Maribor, ostalih pet pa Radio Slovenija, ki je ob tem na
programu Ars koncert sodobne glasbe na baročnih glasbilih tudi prenašal.

Med

predstavljenimi

glasbenimi

temami

so

bili

tudi:

virtuozna

italijanska

instrumentalna baročna glasba v primerjavi z izrazito ornamentiranim in melodično
izpopolnjenim francoskim slogom istega obdobja, posvetna in duhovna vokalna
umetnost italijanskih madrigalov in nemških motetov in, že na otvoritvenem koncertu,
prvič v Radovljici, predstavitev ustvarjalnosti skladateljev mannheimske šole.
Specializirani nemški glasbeniki – sopranistka Ingrid Schmithüsen in ansambel
Camerata Köln pod vodstvom flavtista Michaela Schneiderja – so predstavili komorne
skladbe in J. Stamitza in I. Holzbauerja, koncertantno simfonijo J. Ch. Cannabicha, arije
iz Holzbauerjeve opere Günther iz Schwarzburga in kantato Bendove tožbe G. Bende.
Priznani belgijski tenorist Guy de Mey in italijanski čembalist in orglavec (ter pianist)
Edoardo Torbianelli iz Trsta sta poustvarila izbor motetov virtuoznega značaja z
izrazitim okrasjem in drznimi kadencami A. Grandija, S. Bernardija, C. Monteverdija in
H. Du Monta, ekspresivna moteta v deklamativnem monodičnem slogu H. Schütza in J.
S. Bacha ter izrazne madrigale in dramatične operne arije C. Monteverdija.
Izbrani trio mladih glasbenikov – slovenski glasbenici, sopranistka Andreja Zakonjšek28
in flavtistka Mateja Bajt na kljunastih flavtah, ter avstrijski čembalist Johannes Bogner
– se je leta 1998, posebej za nastop na 16. Festivalu Radovljica, posvetil italijanski in
francoski glasbi od konca 16. do sredine 18. stoletja. Izvedli so arije in madrigale G.
Caccinija, G. P. da Palestrine in C. Monteverdija, moteta A. Grandija in F. Casole ter
kantato Evropa M. P. de Montéclairja, to pa so dopolnili še z instrumentalnimi
skladbami G. Bassana, G. B. Fontane, F. Couperina in J. N. P. Royerja.
28

Zakonjšek, Andreja. Gl. str. 64 in 65.
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Italijanska komorna skupina Sonatori de la Gioiosa Marca iz Tržiča v Italiji se je na
svojem prvem koncertu v Radovljici posvetila izvajanju instrumentalne glasbe
skladateljev od sredine 17. do poznega 18. stoletja: sonat H. I. F. von Bibra, A.
Vivaldija in J. Ch. F. Bacha, suite J. J. Frobergerja in serenade F. A. Bonportija ter
čembalske Kromatične fantaziije in fuge v d-molu J. S. Bacha.
Čas vladavine kraljice Elizabete I. in obdobje glasbenega razcveta v Veliki Britaniji v
drugi polovici 16. in v začetku 17. stoletja sta bila v središču koncertnega sporeda
skupine The English Ayre s štirimi vokalnimi solisti pod umetniškim vodstvom
svetovno

priznanega

lutnjarja

Nigela

Northa.

Sopranistka

Rachel

Elliott,

mezzosopranistka Sally Bruce-Payne, tenorist Rufus Müller in baritonist Peter Harvey
so z lutnjarjem Northom izvedli izjemen koncert s skrbno izbrano glasbo J. Dowlanda,
E. Johnsona, T. Campiona in R. Ballarda. Posvetili so se izvedbi ljubezenskih pesmi,
monodij melanholičnega občutja in večglasnih pesmi za štiri glasove.
Francoski ansambel za srednjeveško glasbo Xeremia je na festivalu predstavil glasbo in
poezijo trubadurjev in truverjev – z izborom pesmi in instrumentalnih skladb iz zbirke
Carmina burana ter A. X. El Sabia (Modrega), T. iz Navarre, J. Rudela, J. de Lescurela
in R. de Miravala. Na sklepnem koncertu festivala, posvečenem glasbi za pozavne od
renesanse do sodobnosti, pa je nastopil Slokarjev kvartet pozavn – skupina priznanega
slovenskega pozavnista Branimirja Slokarja, ki živi in deluje v Švici in Nemčiji. Štirje
pozavnisti so izvedli koncertni spored z originalnimi baročnimi pozavnami – dela J.
Pezla, M. Praetoriusa, F. Sponge, H. Schütza in J. H. Scheina –, del sporeda pa tudi z
modernimi pozavnami – skladbe J. S. Bacha in A. Vivaldija ter avtorja 20. stoletja G.
Gershwina in sodobnega skladatelja J. G. Mortimerja.
Na tem koncertu so predstavili tudi nova dela na baročnih pozavnah – Slokarjev kvartet
pozavn je prvič izvedel skladbo Tri slike za alpski rog in tri baročne pozavne
švicarskega skladatelja Jeana-Françoisa Michela, prvo koncertno izvedbo pa je doživela
tudi skladba Au Fond à droite francoskega skladatelja Mathiasa D'Huarta.29

29

Gl. Priloga 3: Prve izvedbe novih del tujih skladateljev na Festivalu Radovljica 1997–2006.
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Na dveh koncertih od osmih so izvedli tudi sodobno glasbo. Velika novost in pridobitev
16. Festivala Radovljica pa je bil koncert izključno sodobne glasbe,

izveden 21.

avgusta 1998 in prenašan na programu Ars Radia Slovenija. Na koncertu Sodobna
glasba na baročnih glasbilih so nastopili specializirani izvajalci: Mateja Bajt na
kljunastih flavtah, Irena Pahor30 na violi da gamba in Irena Kolar31 na čembalu.
Sodelovala sta še gambist Michael Steinkühler32 in čembalistka Lucy Hallman Russell.
Spored je obsegal dela slovenskih in tujih skladateljev: P. Ramovša, B. Jež - Brezavšček
in Dine Slama33, ki je prispevala novo skladbo Müdigkeit/Utrujenost, za glas in dve
violi da gamba.34 Glasbeniki so izvedli še skladbe skladateljev 20. in 21. stoletja W.
Thome, F. Corcorana, P. Planyavskyja, J. R. van Roosendaela in C. Tsoupaki.
17. Festival Radovljica, izveden med 14. in 25. avgustom 1999, je bil prvi radovljiški
festival z desetimi koncerti – devetimi celovečernimi in enim matinejskim. Šest
koncertov je bilo vokalno-instrumentalnih, štirje pa instrumentalni. Na šestih koncertih
so izvedli 17 sodobnih skladb, prvih izvedb ni bilo. Radio Slovenija je posnel vseh deset
koncertov, štiri je prenašal na programu Ars: otvoritveni koncert ansambla Concordia in
Williama Purefoya – tega je posnela tudi Televizija Slovenija –, koncert ansambla
Sarband in zbora Carmina Slovenica – tega so spremljali tudi poslušalci Evroradia –
EBU, matinejski koncert violinistke Catherine Mackintosh in čembalistke Maggie Cole
ter sklepni koncert Komornega zbora Ave, basbaritonista Marka Finka, izvajalke na
klaviorganu35 Nataše Valant in gambista Domna Marinčiča.

Eden vodilnih britanskih ansamblov viol da gamba Concordia je na uvodnem koncertu
nastopil z lutnjarko Elizabeth Kenny in mednarodno uveljavljenim angleškim
kontratenoristom Williamom Purefoyem. Izvedli so spored glasbe iz časa Williama
30

Pahor, Irena. Gl. str. 63.

31

Kolar, Irena. Gl. str. 67.

32

Steinkühler, Michael. Gl. str. 62–63.

33

Slama, Dina. Gl. str. 62.
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Gl. Priloga 1: Prve izvedbe novih del slovenskih skladateljev na Festivalu Radovljica 1997–2006.
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Klaviorgano (claviorganum) je izdelal nemški izdelovalec instrumentov s tipkami Michael Scheer po

modelu Wissmayerja in Cuntza iz leta 1619, leta 1999 ga je prvič posodil za koncerte Festivala
Radovljica. Sicer je za festivalske koncerte od leta 1997 do 2006 vsako leto posodil, uglaševal in
vzdrževal instrumente s tipkami iz svojega ateljeja.
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Shakespearja – izvirne pesmi iz njegovih dram ter pesmi in instrumentalne skladbe za
viole da gamba skladateljev elizabetinskega in jakobinskega obdobja: Ch. Tyea, R.
Parsonsa, W. Byrda, T. Morleya, J. Dowlanda, O. Gibbonsa in J. Wilsona. Predstavili
so tudi skladbo mednarodno priznanega sodobnega estonskega skladatelja Arva Pärta in
dela sodobnih britanskih skladateljev R. Stott, R. Williamsa in J. Webba.

Na drugem koncertu so nastopili zelo obetavni mladi glasbeniki: sopranistka Monica
Mauch iz Nemčije, violinist na baročni violini Rainer Ullreich in čembalist Johannes
Bogner iz Avstrije ter prvič na celovečernem koncertu v Radovljici gambist Domen
Marinčič36. Izvedli so spored duhovne in posvetne italijanske in španske glasbe 17. in
18. stoletja, dela T. Merule, G. Frescobaldija, S. Capricornusa, B. Storaceja, G. Casatija,
B. de Selme y Salaverdeja, B. Marinija, R. Rognonija, C. Monteverdija, G. B. Fontane,
A. Vivaldija in A. Solerja.
Ameriški basbaritonist in skladatelj Nicholas Isherwood, ki se posveča predvsem
izvajanju sodobne in najnovejše glasbe, s posebnim zanimanjem pa tudi baročne glasbe
17. stoletja, je z italijanskim lutnjarjem Lucianom Continijem izvedel koncert
ljubezenskih monodij. Predstavila sta monodije G. Caccinija, S. Landija, S. d'Indie, J.
H. Kapsbergerja, G. D. Puliaschija in G. Frescobaldija, lutnjar pa tudi toccate J. H.
Kapsbergerja in M. Galileia. Basbaritonist Nicholas Isherwood je izvedel še sodobni
skladbi – za glas solo A. Brizzija in svoje novo delo iz leta 1999, Tyantra, za bas s
spremljavo na tanpuri, ki ga je na tem koncertu izvedel prvič.
Na 17. Festivalu Radovljica je bil poudarek tudi na predklasični, klasi(cisti)čni in
zgodnjeromantični

glasbi,

predstavljeni

slogovno

kar

najbližje

zgodovinskim

izvajalskim praksam. Izvedli so dva komorna koncerta; prvi je nastopil belgijski kvartet
Il Gardelino v zasedbi Jan de Winne, prečna flavta, Ryo Terakado, baročna violina,
Roel Dieltiens, baročni violončelo, in Shalev Ad-El, originalni klasični klavir s kladivci,
izdelan ok. leta 1800.37 Predstavili so tri virtuozne kvartete v ''občutenjskem slogu'' C.
Ph. E. Bacha, trio J. Haydna in variacije L. van Beethovna. Drugi komorni koncert, z
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Marinčič, Domen. Gl. str. 75.
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Ta originalni klasični klavir s kladivci je ok. leta 1800 izdelal praški mojster Jakob Weimes, za Festival

Radovljica 1999 ga je posodil češki restavrator instrumentov s tipkami Petr Šefl.
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deli J. S. Bacha in A. Vivaldija, je izvedel francoski Ensemble Matheus pod vodstvom
violinista Jeana-Christopha Spinosija, kot solist v treh Vivaldijevih koncertih za flavto,
godala in instrument s tipkami pa je nastopil priznani flavtist na kljunasti in prečni flavti
Sébastien Marq.

Na dveh koncertih sta nastopili mednarodno priznani britanski glasbenici: violinistka
Catherine Mackintosh na baročni violini, članica priznanega godalnega kvarteta –
Purcell Quartet –, in čembalistka in pianistka Maggie Cole. Na matinejskem koncertu
sta izvedli violinski sonati J. S. Bacha in skladbo sodobnega britanskega skladatelja S.
Dodgsona, čembalistka pa še skladbo G. Bryarsa. Britanski glasbenici sta izvedli drugi
koncert s slovito kanadsko sopranistko Nancy Argenta, eno vodilnih izvajalk baročne in
klasicistične glasbe. Predstavile so pestro sestavljen spored skladateljev od 17. do 20.
stoletja: izbor opernih arij in monodij H. Purcella, kantato Figlio d'alte speranze G. F.
Händla in samospeve na Goethejeve pesmi L. van Beethovna, Mozartovo violinsko
sonato ter deli sodobnih britanskih skladateljev S. Dodgsona in H. Skemptona.
Nemški trobilni ansambel Buccina Ensemble iz Bonna je izvedel spored glasbe za
trobila – od skladbe neznanega skladatelja iz časa ok. leta 1300, skladb od 16. do
začetka 19. stoletja – P. Peuerla, H. Lübcka, C. Monteverdija, D. Speera, I. F. von
Bibra, G. F. Händla in G. Rossinija – do skladb sodobnih avtorjev T. Roederja in T.
Medka.

Na petem in sklepnem, desetem koncertu so izvedli sporeda, sestavljena posebej za
izvedbo na 17. Festivalu Radovljica, 1999. Na koncertni premieri z naslovom
Pogubljene ženske, 20. avgusta, sta nastopila priznani slovenski koncertni zbor Carmina
Slovenica pod vodstvom dirigentke Karmine Šilec in mednarodni ansambel Sarband, s
sopranistko in izvajalko na gotski harfi Miriam Andérsen iz Švedske, altistko Fadio ElHage iz Libanona in bolgarskim lutnjarjem in tolkalcem Vladimirjem Ivanoffom iz
Nemčije. Izvedli so zgodnjekrščanske sirske tradicionalne speve, skladbe sv. Hildegarde
iz Bingna, iz 12. stoletja, napeve iz kodeksa Las Huelgas, iz 13. stol., in sv. Brigite
Švedske, iz 14. stoletja, slovenske ljudske pesmi, švedske tradicionalne psalme in
tradicionalne arabsko-bizantinske napeve.
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Sklepni koncert festivala je izvedel Komorni zbor Ave pod vodstvom dirigenta Andraža
Hauptmana, in sicer v prvem delu duhovno zborovsko glasbo mojstrov renesančne
polifonije G. P. da Palestrine in I. Gallusa, v drugem skladateljev zgodnjega in poznega
baroka J. H. Scheina in A. Lottija, v tretjem delu pa vokalno glasbo skladateljev 20.
stoletja F. Poulenca in L. Lebiča. V osrednjem delu koncerta so nastopili basbaritonist
Marko Fink, izvajalka na klaviorganu Nataša Valant in gambist Domen Marinčič in
predstavili štirinajst duhovnih pesmi iz Schemellijeve pesmarice J. S. Bacha.
Na proslavi 10. decembra 1999, na predvečer radovljiškega kulturnega praznika 11.
decembra, rojstnega dne slovenskega dramatika A. T. Linharta, je umetniška vodja
Festivala Radovljica Tjaša Krajnc prejela županovo odlikovanje za umetniško vodenje
Festivala Radovljica.

V letih 1997, 1998 in 1999 je zamisel o medsebojnem dopolnjevanju in sobivanju stare
in nove glasbe v programskem konceptu Festivalov Radovljica uspešno zaživela in je
bila tudi glavna značilnost kontrastno sestavljenih koncertnih sporedov 18. Festivala
Radovljica, od 12. do 25. avgusta 2000. Izvedli so deset celovečernih koncertov, od
tega devet vokalno-instrumentalnih in enega instrumentalnega. Sodobno glasbo – 17
skladb – so izvedli na sedmih koncertih, prvič so izvedli osem novih del: eno slovensko
in sedem skladb tujih skladateljev. Radio Slovenija je posnel vseh deset koncertov, kar
šest so jih prenašali na programu Ars: otvoritveni koncert ansambla Barocontemporain,
koncerte Flamskega kvarteta kljunastih flavt in komornih skupin Parlor Philharmonic
in Salzburger Hofmusik, Trobilnega konzorcija würzburškega knezoškofa in solistov ter
Komornega orkestra Slovenicum s solisti. Koncert češkega ansambla Ad vocem je
posnela tudi Televizija Slovenija.
Tema festivala je bila ljubezen kot pot do spoštovanja vsakega človeškega bitja in kot
dajanje in sodoživljanje najbolj dragocenih trenutkov in užitkov v glasbi. V raznolikih
sporedih s skoraj izključno posvetno vsebino so na devetih koncertih predstavili
vokalno-instrumentalno glasbo z ljubezensko tematiko. Ansambel Barocontemporain
iz Francije je predstavil baročne kantate, dvorne arije in instrumentalno koncertno
glasbo 17. in 18. stoletja M. Lamberta, M. Marina, M. P. de Montéclairja in J. Ph.
Rameauja, spored pa je dopolnila nova glasba za glas in zgodovinska glasbila L. Nona,
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P. Méfanoja in A. Louvierja in novo delo Voyelles francoskega skladatelja Pierra
Faragoja. Vokalna solista sta bila ugledna francoska sopranistka Sophie Boulin in
basbaritonist Nicholas Isherwood.

Britanski ansambel Virelai z mezzosopranistko Catherine King se je na koncertu
renesančnih ljubezenskih pesmi posvetil izvajanju pariških chansonov in plesne glasbe
prve polovice 16.

stoletja, del C. de Sermisyja, C. Gervaisa, T. Crecquilliona in

neznanih skladateljev, zadnji del koncerta so posvetili monodijam angleškega
skladatelja J. Dowlanda, osrednji del pa novim delom sodobnih angleških skladateljev,
na koncertu v Radovljici izvedenih prvič – Renaissance Love Songs Elizabeth Liddle ter
lirični pesmi With how sad steps in variacijam My lute awake! Andrewa Keelinga.
Ansambel Virelai in tudi slovita angleška glasbenika kontratenorist Michael Chance in
lutnjar Nigel North so izvedli sporeda, pripravljena posebej za Festival Radovljica.
Chance in North sta predstavila izbrane angleške ljubezenske monodije druge polovice
16. in začetka 17. stoletja, dela J. Dowlanda, T. Campiona in J. Danyela, Nigel North pa
je drugič izvedel novo delo H. Skemptona za lutnjo solo, skupaj pa sta premierno
izvedla Tri Michelangelove sonete Donne McKevitt.

Tudi Flamski kvartet kljunastih flavt s kontratenoristom Stevom Dugardinom se je
posvetil sporedu angleške glasbe – pesmim s spremljavo ansambla enakih instrumentov
– kljunastih flavt – in instrumentalnim skladbam angleških skladateljev 16. in prve
polovice 17. stoletja: Henrika VIII., R. Farranta, R. Parsonsa, W. Byrda, J. Benneta, N.
Patricka in R. Nicholsona ter M. Locka, flavtisti pa so izvedli še deli skladateljev 20.
stoletja R. V. Williamsa in P. Swertsa.
Češki vokalno-instrumentalni ansambel Ad vocem iz Prage se je posvetil izvedbi
madrigalov in instrumentalne glasbe italijanskih skladateljev poznega 16. in zgodnjega
17. stoletja, iz obdobja vladavine cesarja Rudolfa II. – C. Negrija, G. Caccinija, A.
Brunellija, E. R. di Foggie, G. B. Buonamenteja in G. Marinonija.
Trije koncerti so bili tematsko posvečeni glasbi iz obdobja klasicizma oz. zgodnje
romantike. Mednarodni ansambel Accademia Basiliensis je predstavil instrumentalna
dela J. Haydna, L. van Beethovna in F. Schuberta ter nemške lirične samospeve C.
39

Zelterja in v sodelovanju z belgijskim basbaritonistom Wilfriedom van den Brandejem
Škotske pesmi L. van Beethovna. Mednarodni kvartet Parlor Philharmonic je predstavil
komorne skladbe J. Haydna in L. van Beethovna ter dve orkestralni deli – W. A.
Mozarta in Beethovna – v izvirnih transkripcijah J. N. Hummla.
Pianist kvarteta Mark Kroll pa je na koncertu prvič izvedel Fantazijo-Toccato
ameriškega skladatelja Gardnerja Reada za klavir s prehoda 18. v 19. stoletje.38
Vokalno-instrumentalni ansambel Salzburger Hofmusik pod vodstvom pianista
Wolfganga Brunnerja je izvedel koncert z naslovom Mozart v Italiji, s premišljeno
sestavljenim izborom Mozartovih sonat, klavirskega koncerta, baletne glasbe in opernih
arij v izvedbi sopranistke Verene Krause, spored pa so dopolnili s skladbami
Mozartovih starejših in mlajših sodobnikov – J. A. Hasseja, G. B. Martinija, P.
Nardinija, M. Chiese in T. Linleyja ml.
Trobilni konzorcij würzburškega knezoškofa na zgodovinskih in modernih trobilih in
solisti – trobentar Richard Carson Steuart39, sopranistka Andreja Zakonjšek ter
čembalistka in orglavka Lucy Hallman Russell40 – so izvedli dela od 16. do 18. stoletja
– A. Melanija, B. Storaceja in G. F. Händla – in skladbe 20. stoletja: B. Hummla, H.
Timpelana in J. Parkerja. Ti trije solisti so prvič izvedli tudi novo delo Tisti čas Brine
Jež - Brezavšček.
Sklepni koncert je izvedel Komorni orkester Slovenicum pod vodstvom dirigenta Uroša
Lajovca , posvetili pa so ga Johannu Sebastianu Bachu in Brandenburškima koncertoma
št. 3 in št. 4 ter kantati Upri se grehu, BWV 54. Solisti so bili: violinist Romeo Drucker,
izvajalki na kljunastih flavtah Mateja Bajt in Maja Osojnik ter mezzosopranistka
Mirjam Kalin. Trobentar Stanko Arnold je bil solist v Koncertu za prvo trobento iz
suite-uverture Concentus musico-instrumentalis J. J. Fuxa, festival pa je sklenila
izvedba suite Canticum Resianum, za mezzosopran in komorni orkester U. Kreka.
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Pianist Mark Kroll je igral na kopijo klavirja Antona Walterja (Dunaj, ok. 1790), ki ga je izdelal Robert

A. Brown (Oberndorf pri Salzburgu, 1988), za koncerte na Festivalu Radovljica pa ga je posodil pianist in
čembalist Wolfgang Brunner.
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Peti festival z umetniškim konceptom, temelječem na kontrastno sestavljenih koncertnih
sporedih, je bil 19. Festival Radovljica, med 12. in 25. avgustom 2001. Deset
koncertnih sporedov je obsegalo izbor glasbe od gregorijanskega korala do obdobja ars
nova, od renesančne polifonije do zgodnjebaročnih madrigalov, od monodij do plesne in
virtuozne instrumentalne glasbe 17. stoletja in umetnosti poznobaročnih mojstrov. Na
petih koncertih so predstavili glasbo 16. in 17. stoletja in tudi sodobnosti, ob tem pa je
bil vsebinski poudarek koncertov tudi na glasbi 15. stoletja in na odkrivanju in
odpiranju novih zvočnih možnosti in povezav v sodobnih delih za zgodovinska glasbila.
Dvajset sodobnih skladb, (12 skladb 20. stoletja in 8 skladb 21. stoletja), so izvedli na
šestih koncertih, šest skladb je doživelo prvo izvedbo: ena slovenskega in pet tujih
skladateljev. Radio Slovenija je posnel devet od desetih koncertov festivala; priznani
nizozemski čembalist Gustav Leonhardt, ki je prvič nastopil v Sloveniji, je snemanje
svojega koncerta namreč, edini, odklonil. Na programu Ars so tri koncerte tudi prenašali
– uvodni koncert ansambla Wondrous Machine in tenorista Guya de Meya, koncert
Komornega zbora Slovenicum in zbora Schola Cantorum Cantate Domino s solisti ter
ansambla Camerata Köln –, Televizija Slovenija pa je posnela koncert Amsterdamskega
baročnega tria.
Teme 19. Festivala Radovljica so zaobjele celovitost kompleksnih človeških čustev od
hrepenenja do strasti, od ekstaze do žalosti, ob minevanju in izgubi, tako skozi temačne
kot skozi svetle predele duše. Belgijski ansambel Wondrous Machine in tenorist Guy de
Mey sta izvedla posebej za to priložnost izbran spored duhovne in posvetne glasbe, od
zgodnjerenesančnih flamskih kantikul, motetov, kantat in madrigalov do instrumentalne
glasbe 17. stoletja, del G. Frescobaldija, C. Monteverdija, H. Schütza, D. Castella, N.
Bruhnsa in J. Ch. Schickhardta, prvič pa so izvedli tudi novi deli, in sicer Basium XI
Franka Agsteribbeja in Aural Transgression Zacharja Laskewicza.

Virtuozni britanski instrumentalni kvartet Palladian Ensemble je izvedel spored
angleške glasbe 17. stoletja – N. Matteisa, J. Blowa in H. Purcella –, dopolnjen z
novimi skladbami, ki so jih zanj napisali ali priredili sodobni britanski skladatelji G.
Bryars, T. Risher in C. Sanabras. Solist v monodijah in arijah je bil eden najvidnejših
britanskih kontratenoristov Robin Blaze.
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Amsterdamski baročni trio v zasedbi Lucy van Dael, baročna violina, Wouter Möller,
violončelo, in Bob van Asperen, čembalo, se je posvetil virtuozni instrumentalni glasbi
17. stoletja. Izvedli so sonate, capriccie, passacaglie, canzone in druge instrumentalne
skladbe zgodnjega in zrelega baroka – dela A. Cime, B. Marinija, B. Storaceja, G. B.
Vivianija, G. Frescobaldi, M. Uccellinija in skladatelja 18. stoletja G. Tartinija –,
violnistka pa je prvič izvedla še novo delo – Rondo – mednarodno priznane sodobne
grške skladateljice Calliope Tsoupaki.

Na koncertu mednarodno priznanega ansambla za staro pihalno in trobilno glasbo
Concerto palatino pod vodstvom cinkista Brucea Dickeyja so obudili spomin na šest
virtuozov na cinku41, v Radovljici pa so to glasbilo predstavili na tem koncertu prvič.
Izvedli so sonate, canzone, toccate in suitne stavke A. Orologia, G. P. Cime, A.
Agazzarija, T. Crecquillona, N. Corradinija, L. da Viadane, A. Trombettija, J.
Vierdancka, S. Scheidta, J. H. Scheina in L. Luzzaschija.
Gustav Leonhardt, eden najbolj cenjenih specialistov za staro glasbo – čembalist,
organist, dirigent, raziskovalec in pedagog – je v Radovljici in tudi Sloveniji nastopil
prvič 23. avgusta 2001. Občinstvu v radovljiški graščini je na izjemnem koncertu
predstavil obsežen spored čembalske glasbe: toccate, ricercar in capriccio G.
Frescobaldija in M. Rossija, suiti L. Couperina in G. Le Rouxa, iz 18. stoletja pa
karakterne čembalske skladbe in suitne stavke C. B. Balbastra in J. Duphlyja.
Britanski instrumentalni ansambel Charivari agréable pod vodstvom čembalista KahMinga Nga se je posvetil glasbi elizabetinske Anglije. Instrumentalisti so s solistom,
tenoristom Rupertom Jenningsom, izvedli skladbe iz znamenite zbirke za instrumente s
tipkami The Fitzwilliam Virginal Book avtorjev druge polovice 16. in začetka 17.
stoletja: W. Byrda, J. Dowlanda, G. Farnabyja, T. Morleya, W. Inglotta, M. Peersona, J.
Bulla in G. Caccinija/P. Philipsa, prvič pa so izvedli tudi novi deli – Two Hebridean
Songs in Chacophony Geralda Garcie.

41

Cink je pihalo, narejeno iz lesa in pokrito z usnjem, nanj pa se igra z majhnim ustnikom čašaste oblike.

Zelo razširjen je bil v 16. in 17. stoletju, nanj so igrali v pihalnih ansamblih alta capella, tj. s pozavnami/
''sackbuti'', (ang. sackbuts), in sicer za ceremonialne, vojaške in cerkvene namene.
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Flamska vokalna skupina Egidius Quartet iz Belgije je nastopila z ugledno nizozemsko
izvajalko na kljunastih flavtah Saskio Coolen in prestavila izbor posvetne glasbe od 14.
do 16. oz. začetka 17. stoletja, iz ''zlatega obdobja Nizozemcev'', osrednja tema pa je
bila ljubezen v različnih pojavnih oblikah. S svojimi deli so jo zastopali: M. Fabri, P.
de la Rue, C. non Papa, C. Souliaert, J. Desprez, Jan P. Sweelinck, G. de Wert in O. de
Lassus, vključeni pa so bili tudi madrigali I. Gallusa Carniolusa in dela sodobnih
skladateljev W. W. van Nieuwkerka, T. de Leeuwa, D. Mannekeja, C. Tsoupaki in D.
Bentvelsna.

Priznani italijanski ansambel Cantica symphonia, ki ga vodi tenorist Giuseppe Maletto,
instrumentalni del pa nizozemski flavtist Kees Boeke, je v radovljiški graščini izvedel
spored severnofrancoske in italijanske polifone glasbe – z mašnimi odlomki, antifonami
in posvetnim chansonom mojstra renesančne polifonije G. Dufaya in z moteti C. Feste,
v prvi polovici 16. stoletja enega vodilnih italijanskih skadateljev vokalne glasbe.
Edini koncert na festivalu, posvečen poznobaročni in predklasični glasbi, je izvedel
ansambel Camerata Köln. Glasbeniki pod vodstvom flavtista Michaela Schneiderja so
predstavili preobrazbo ideje oblike triosonate pri J. S. Bachu, G. Ph. Telemannu, L. A.
Dornelu in C. Ph. E. Bachu.

Poseben dogodek je bil koncert slovenskih glasbenikov 21. avgusta 2001, ko sta
nastopila Komorni zbor Slovenicum42 pod vodstvom dirigenta Tomaža Faganela43 in
zbor Schola Cantorum Cantate Domino44 pod dirigentskim vodstvom Toneta
Potočnika45. Solistke so bile sopranistka Marta Močnik46, gambistka Irena Pahor in
izvajalka na klaviorganu Irena Kolar. Prvič v sodobnem času so izvedli Misso tertii toni
G. Plautziusa, v drugem delu koncerta pa motete slovenskih avtorjev 20. stoletja U.
Kreka in P. Ramovša ter sodobnega skladatelja Damijana Močnika 47, čigar skladbo
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Komorni zbor Slovenicum. Gl. str. 67.
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Faganel, Tomaž. Gl. str. 67.
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Schola Cantorum Cantate Domino. Gl. str. 67.
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Potočnik, Tone. Gl. str. 67.
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Močnik, Marta. Gl. str. 66.
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Močnik, Damijan. Gl. str. 65–66.
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Laudate Dominum, za sopran solo, enoglasni in mešani zbor, violo da gamba in
klaviorgano, nastalo po naročilu, so takrat izvedli prvič.
Jubilejni, 20. Festival Radovljica, ki je bil od 12. do 25. avgusta 2002, je bil že šesti
festival s kontrastno sestavljenimi koncertnimi sporedi. V njih so že šestič soočili glasbo
starejših obdobij s sodobno glasbeno ustvarjalnostjo za izvirna zgodovinska glasbila in
glas in tako predstavili njuno komplementarnost. Festival je obsegal deset koncertov in
odrskih postavitev z raznoterimi sporedi, pet je bilo instrumentalnih koncertov. Sodobne
skladbe so izvedli na osmih koncertih: med 23 skladbami, (14. skladb 20. stoletja in 9.
skladb 21. stoletja), so prvič izvedli šest novih del: dve deli tujih avtorjev in štiri nova
slovenska dela. Radio Slovenija je posnel vseh deset koncertov, štiri je prenašal na
programu Ars: otvoritveni koncert ansambla Fretwork in solistov ter koncerte vokalne
skupine La Venexiana, Amsterdamskega kvarteta in Komornega zbora De profundis s
solisti, Televizija Slovenija pa je posnela koncert tria Le concert français.
Tematika koncertnih sporedov je bila poetična – med temo in svetlobo –, povezali pa so
jo tudi s plesom in poezijo. Na uvodnem koncertu je nastopilo šest gambistov
britanskega ansambla Fretwork. Z mezzosopranistko Catherine King so predstavili tri
dela skladateljev z začetka in druge polovice 17. stoletja O. Gibbonsa in H. Purcella, tri
sodobna britanska dela so nastala v zadnjem desetletju 20. stoletja – A. Keelinga, J.
Tavenerja in M. Nymana –, skladbi britanskih skladateljev O. Gougha in J. Woolricha
pa že v 21. stoletju. Kot solist v sodobnih delih je nastopil tudi britanski oboist Nicholas
Daniel, pri izvedbi tako renesančnih kot sodobnih del pa so sodelovale tudi plesalke.
Raznovrstni glasbi druge polovice 16. in 17. stoletja so se posvetili na štirih koncertih,
na katerih so izvedli tudi vrsto sodobnih skladb. Člani vokalnega ansambla La
Venexiana so se v izvajanju renesančnih polifonih skladb in italijanskih madrigalov
posvetili tudi najmanjšim podrobnostim v jeziku in glasbi G. da Venose, S. D'Indie, C.
Monteverdija, L. Marenzia in B. Strozzi, izvedli pa so tudi vokalne skladbe K.
Stockhausna, M. Baumanna in P. Castoldija. Francoska sopranistka Sophie Boulin in
lutnjar Fulvio Garlaschi na teorbi sta se posvetila sporedu monodij in izvedla melodično
pretanjeno ornamentirane dvorne arije M. Lamberta in solistične madrigale C.
Monteverdija, kot zvočni kontrast pa vokalne skladbe G. Scelsija, L. Beria in Stefana
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Bassaneseja, čigar Le Divisament – Spomin za sopran in teorbo – sta glasbenika na
koncertu izvedla prvič.
Instrumentalni trio Le concert français s priznanim flavtistom na kljunasti flavti
Sébastienom Marqom je v radovljiški graščini predstavil gledališko in plesno glasbo
evropskih dežel iz prve polovice 17. stoletja – dela J. van Eycka, T. Merule, G.
Frescobaldija, B. di Selme y Salaverdeja in J. Adsona, program pa so dopolnili s
skladbami francoskega zrelega baroka, skladateljev M. Maraisa in A. D. Philidorja, in z
deli iz 20. stoletja – F. Poulenca, O. Messiaena in sodobnega avtorja F. Rosséja.
Eden vodilnih britanskih ansamblov za baročno glasbo, Sonnerie, ki ga vodi violinistka
Monica Huggett, je posvetil koncert koncertantni glasbi nemških skladateljev 17.
stoletja J. H. Schmelzerja in G. Muffata ter italijanskih mojstrov C. Farine in skladatelja
poznega baroka A. Vivaldija, spored pa dopolnil še s prvo izvedbo ''klasičnega
eksperimenta v renesančni baročnosti'', šeststavčne skladbe Notes from a viol cabinet
sodobne britanske skladateljice Rachel Stott.
Štirje priznani glasbeniki iz Nizozemske, zbrani v Amsterdamskem kvartetu, so se
posvetili glasbi poznega baroka ter galantnega in občutenjskega sloga. Kvartet, v
katerem igrata virtuoza in ugledna profesorja flavtist Wilbert Hazelzet in čembalist in
pianist na zgodovinskih klavirjih Jacques Ogg, je izvedel kvartete in koncertne skladbe
18. stoletja G. Ph. Telemanna, J. Ph. Rameauja, L. G. Guillemaina in C. Ph. E. Bacha.
Trije koncerti so bili posvečeni glasbi Josepha Haydna, ob 270. obletnici njegovega
rojstva. Priznani ameriški pianist Malcolm Bilson, ki je že od zgodnjih 70. let 20.
stoletja v središču gibanja za zgodovinsko izvajalsko prakso in se posveča študiju in
izvajanju klavirske glasbe dunajskih skladateljev poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja
na zgodovinskih klavirjih tistega časa, je v Sloveniji nastopil prvič. Na Festivalu
Radovljica 2002 je izvedel sonate in variacije J. Haydna, M. Clementija, W. A. Mozarta
in J. B. Cramerja. Bilsonov podiplomski študent Augustus Arnone48 pa je na koncertu
prvič izvedel novo delo Petra Šavlija49 Requieto–Irrequieto.
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Arnone, Augustus. Gl. str. 69.
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Šavli, Peter. Gl. str. 68.
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Britanski Godalni kvartet Fitzwilliam, ki je na Zahodu prvi izvedel zadnje tri godalne
kvartete Dmitrija Šostakoviča, je v radovljiški graščini nastopil s transkripcijo oratorija
Sedem zadnjih besed, za godalni kvartet, Josepha Haydna, izvedel pa je tudi godalni
kvartet sodobne britanske skladateljice R. Stott iz leta 2002. Salzburška dvorska godba,
solisti, zbor in orkester ter člani Lutkovnega gledališča Espresso Würzburg so se pod
vodstvom pianista in dirigenta Wolfganga Brunnerja posvetili glasbenemu gledališču.
Predstavili so Haydnovo spevoigro z lutkami Filemon in Bavkida ali Jupitrovo
potovanje na Zemljo.
Na koncertu Komornega zbora De profundis50 s solisti, pod vodstvom dirigentke
Branke Potočnik Krajnik51 iz Kranja, so predstavili pester spored duhovne in posvetne
vokalne glasbe I. Gallusa, J. van Eycka in C. Monteverdija, dopolnjen s skladbami 20.
stoletja – B. Brittna in M. Ishija ter tremi novimi glasbenimi deli. Prvič so izvedli dva
madrigala iz Štirih madrigalov na staroitalijanska besedila Igorja Majcna52, skladbo
Gaudeamus, za violo da gamba in glas, Dine Slama in skladbo Ti zasnuli mesec, za
mešani zbor, kljunasto flavto, violo da gamba in čembalo, Brine Jež - Brezavšček53, v
kateri so z zborom De profundis nastopile solistke Mateja Bajt, Irena Pahor in Irena
Skumavec.
Skladatelj akademik Uroš Krek, ki je bil redni gost koncertov Festivala Radovljica, je
ob koncu festivala leta 2002 dejal: ''Mislim, da je taka sinteza stare glasbe s sodobnim
zvočnim svetom, kot jo lahko spoznamo na Festivalu Radovljica, pri nas novost in nekaj
posebnega. Stara glasbila nas pogosto presenetijo z zvočno barvitostjo, hkrati je ta
zvočnost za poslušalca zelo poučna, saj si lahko tako ustvari svojo predstavo o
glasbenem, posebej instrumentalnem razvoju. Na radovljiških koncertih poslušalec
spremeni svoj pogled na glasbo in si oblikuje novega. Pogosto ugotovi, da začne glasbo
drugače zaznavati.''54
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Programska zasnova 21. Festivala Radovljica, od 12. do 25. avgusta 2003, je sedmič
temeljila na komplementarnih kontrastno sestavljenih koncertnih sporedih in na
predstavljanju manj znane glasbe preteklih obdobij na izvirnih zgodovinskih glasbilih,
slogovno kar najbližje zgodovinskim izvajalskim praksam. Festival je obsegal deset
koncertov, od teh sta bila dva instrumentalna. Sodobno glasbo za izvirna zgodovinska
glasbila so izvedli na osmih koncertih, med 13 sodobnimi skladbami (7 skladb 20.
stoletja in 6 skladb 21. stoletja) so prvič izvedli pet novih skladb – dve slovenski in tri
skladbe tujih skladateljev. Radio Slovenija je posnel vseh deset koncertov, štiri je
prenašal na programu Ars: otvoritveni koncert ansambla Florilegium in kontratenorista
Dereka Leeja Ragina, Kvarteta Egidius in sopranistke Johannette Zomer, kvarteta Bajt–
Brodnik–Marinčič–Ziringer ter tria Dolcissimo sospiro s sopranistko Jill Feldman,
Televizija Slovenija je posnela koncertno predstavitev plesno-instrumentalnega
ansambla RenaiDanse, tria Dolcissimo sospiro in Renesančne plesne skupine
Umetniške gimnazije in Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana, vse koncertne posnetke pa
so kasneje predstavili v večernih oddajah programa Ars.
Tematika festivala je bil neskončni življenjski cikel od rojstva do smrti, od smrti do
ponovnega rojstva – mors et vita –, ki je izražen tako v naravi kot v družbi in umetnosti.
Koncertni sporedi so predstavili raznovrstnost pojavnih oblik življenja in večplastnost
medčloveških odnosov, tej tematiki pa so dodali poudarke še s sožitjem poezije, glasbe
in renesančnih plesov.
Otvoritveni koncert so izvedli priznani britanski glasbeniki – kontratenorist Derek Lee
Ragin in instrumentalni ansambel Florilegium pod vodstvom flavtista Ashleya
Solomona. Spored je bil sestavljen iz koncertantne glasbe poznobaročnih skladateljev
G. F. Händla in A. Vivaldija, Händlovih kantate Mi palpita il cor in arije iz opere
Flavio, izvedli pa so še skladbo Black Intention za tri kljunaste flavte in tamtam
sodobnega skladatelja M. Ishiija.

Spored glasbe zgodnjega 19. stoletja v izvedbi belgijskega vokalnega Kvarteta Egidius,
sopranistke Johannette Zomer in pianista Arthurja Schoonderwoerda na fortepianu je
predstavil samospeve in večglasne pesmi avstrijskega skladatelja zgodnje romantike F.
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Schuberta, iz njegovega opusa več kot 150 večglasnih vokalnih pesmi, od katerih sta
skoraj dve tretjini namenjeni moškim glasovom.
Priznana čembalista Johann Sonnleitner in Stefan Müller sta na Festivalu Radovljica
prvič predstavila klavikord, instrument s tipkami z izjemno prefinjeno dinamiko, ki je
bil v poznem 18. in tudi v 19. stoletju nepogrešljivo glasbilo pri vzgoji pianistov in
skladateljev. Na klavikordu izdelovalca Michaela Scheera sta izvedla Triglasne
invencije J. S. Bacha v predelavi M. Regerja, na koncertantnih čembalih dela J. S.
Bacha in W. F. Bacha, na četrttonskem klavikordu pa so zazvenele skladbe H. Rulanda
in novo delo Stefana Müllerja Dva vzorca za četrttonski klavirkord, ki ga je avtor na
koncertu v radovljiški graščini izvedel prvič.
Novosti sta bili predstavljeni tudi na koncertu slovenskih glasbenikov – flavtistke
Mateje Bajt, sopranistke Pije Brodnik55, gambista Domna Marinčiča in čembalista
Emanuela Schmelzerja - Ziringerja56. Posvetili so se izvedbam sonat, kantate in drugih
skladb poznobaročnih skladateljev G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha in C. F. Abla. V
drugem delu koncerta so izvedli vokalno-instrumentalne skladbe 20. stoletja: dela J.
Cagea in M. Radulescuja in novi deli, ki so ju prvič izvedli – samospeva Gospodar solz
in Angeli, bližnji sorodniki, za sopran, violo da gamba in čembalo, Tomaža Sveteta57 ter
skladbo Vmesni prostori, za kljunaste flavte in elektroakustični posnetek, Bora Turela58.
Najstarejši glasbi je bil posvečen koncert vokalno-instrumentalne skupine Reverdie iz
Italije, ki je pod umetniškim vodstvom cinkista in tolkalca Dorona Davida Sherwina
predstavila spored s temo smrti in luči vstajenja v prvem delu koncerta ter s temo
dvorne ljubezni v srednjeveški glasbi v drugem delu, in sicer z glasbo srednjega veka –
od 12. do konca 14. stoletja, to pa so bile skladbe W. von Burgunda, O. von
Wolkensteina, J. da Bologne, R. von Fenisa in neznanih avtorjev ter instrumentalni
skladbi sodobnih skladateljev in izvajalcev E. de Mircovich in D. D. Sherwina.
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Turel, Bor. Gl. str. 75–76.
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Eden najvidnejših francoskih ansamblov za renesančno glasbo, Ensemble Clément
Jannequin, pod umetniškim vodstvom kontratenorista Dominiqua Vissa, je predstavil
posvetno vokalno glasbo 16. stoletja – pesmi z onomatopoetskim posnemanjem ptičjih
zvokov in drugih zvočnih odtenkov iz narave, in sicer dela C. Janequina, A. Le Roya, C.
Le Jeuneja in G. Brayssinga.
V središču koncertne predstave plesno-instrumentalnega ansambla RenaiDanse pod
vodstvom koreografinje in plesalke Véronique Daniels, tria Dolcissimo sospiro in
Renesančne plesne skupine Umetniške gimnazije in Srednje vzgojiteljske šole Ljubljana
pod vodstvom plesne pedagoginje in muzikologinje Lidije Podlesnik je bil plesni
repertoar 15. in 16. stoletja. Predstavili so glasbeni portret Felixa Platterja, zdravnika iz
Basla, ki je ob študiju medicine v Montpellierju razvil tudi svojo glasbeno nadarjenost.
Ob predstavitvi renesančnih plesov so izvedli chansone, madrigale in instrumentalne
plesne skladbe H. Isaaca, H. Kotterja, C. de Sermisyja, L. Senfla, P. de la Rueja, P.
Sandrina, P. Phalèsa, P. Attaingnanta, M. Praetoriusa, A. le Roya, J. Arcadelta in B.
Schmida.

Glasba 17. stoletja je zazvenela na treh koncertih. Na koncertu virtuoznega
instrumentalnega ansambla Palladian Ensemble iz Velike Britanije so predstavili glasbo
od plesnih suit in variacijskih oblik M. Maraisa in J. F. Rebela iz poznega 17. stoletja do
skladb J. S. Bacha, izvedli pa so tudi skladbe sodobnih skladateljev P. Leenhoutsa in
Tima Risherja, čigar delo Resent Researches je doživelo v radovljiški graščini prvo
izvedbo.

Italijanska vokalno-instrumentalna skupina La Risonanza, ki jo vodi priznani organist in
čembalist Fabio Bonizzoni, je izvedla spored variacijskih oblik chaconne in passacaglie
na ostinatnem basu skladateljev A. Piccininija, J. H. Kapsbergerja, C. Monteverdija, G.
Frescobaldija, L. Rossija, T. Merule in B. Strozzi. Trio Dolcissimo sospiro iz Italije, v
katerem poje ena vodilnih izvajalk baročnega in klasičnega repertoarja, ameriška
sopranistka Jill Feldman, je posvetil spored s tematiko življenjskih obdobij, trenutkov
dneva, človeških občutij in misli italijanski vokalno-instrumentalni glasbi poznega 16.
in prve polovice 17. stoletja – madrigalom in monodičnim arijam G. Caccinija, S.
D'Indie, A. Piccininija, J. H. Kapsbergerja in G. Castaldija, prepletli pa so jih z
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instrumentalnimi capriccii in toccatami. Skladatelj in flavtist Kees Boeke je posebej za
izvedbo na Festivalu Radovljica napisal novo skladbo AHP/Aer na verze Francesca
Petrarce, na koncertu pa jo je prvič izvedel trio Dolcissimo sospiro.

Umetniki, ki so nastopili na 22. Festivalu Radovljica, od 10. do 23. avgusta 2004, so
izvedli deset koncertov, tematsko posvečenih ustvarjalnosti žensk, glasbenic
mednarodnega ugleda, ki so v svetovni glasbeni zgodovini pustile opazne sledi –
skladateljicam in izvajalkam, spodbujevalkam in gojiteljicam glasbe na dvorih,
skladateljicam redovnicam, ki so delovale v ženskih samostanih, in glasbenicam, ki so
delovale na dvorih. Izstopajoče avtorice so bile: skladateljica, izvajalka, filozofinja,
pisateljica in zdraviteljica Hildegarda iz Bingna, ki je delovala v 12. stoletju, nadarjena
skladateljica in pevka Francesca Caccini ob koncu 16. in v prvih desetletjih 17. stoletja
ter ustvarjalka številnih dramatično izraznih madrigalov in arij Barbara Strozzi v 17.
stoletju.

Vseh deset koncertov je bilo vokalno-instrumentalnih. Sodobno glasbo so izvedli na
petih koncertih, prvič pa so izvedli kar deset novih skladb – tri skladbe slovenskih in
sedem skladb tujih skladateljev. Radio Slovenija je posnel vse koncerte, dva je prenašal
na programu Ars – otvoritveni koncert britanskega vokalno-instrumentalnega ansambla
Musica secreta in koncert slovenskih izvajalcev Baar–Zakonjšek–Marinčič–Skumavec,
tega je posnela tudi Televizija Slovenija, koncert skupine Movimento pa so predvajali
tudi v programu Evroradia – EBU.
Tematika festivala je bila glasbena ustvarjalnost in muziciranje žensk v 16. in 17.
stoletju. Vokalno-instrumentalni ansambel Musica secreta je na otvoritvenem koncertu
predstavil ''ženski koncert'' – v izvirniku ''concerto delle donne'' – glasbo dam na dvorih
v Ferrari in Parmi. Pevke Deborah Roberts, Rebecca Outram in Catherine King ter
instrumentalisti so izvedli madrigale, canzonette in večglasne pesmi na lirično in epsko
poezijo C. de Roreja, L. Agostini, L. Luzzaschija, G. de Werta, E. Pasquinija in M.
Ingegnerija.
Priznani britanski ansambel Charivari Agréable s sopranistko Claro Sanabras je
predstavil glasbo iz časa kraljice Elizabete I. Izvedli so monodije in različne oblike
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instrumentalnih skladb iz druge polovice 16. in začetka 17. stoletja, dela T. Robinsona,
W. Byrda, J. Dowlanda, D. Batchelarja, O. Gibbonsa, R. Allisona, T. Huma in W.
Corkina.
V središču sporeda španskega vokalno-instrumentalnega ansambla More hispano, ki ga
vodi flavtist Vicente Parilla, je bila glasba 16. stoletja v Španiji. Sopranistka June
Telletxea in štirje instrumentalni virtuozi, ki so v Radovljici prvič predstavili dulcijan59,
so poustvarili izrazno učinkovite vokalne in instrumentalne variacije in ricercare ter
pesmi francoskih in španskih skladateljev M. Fleche, E. de Valderrábana, N. Gomberta,
A. de Cabezóna, D. Ortiza, T. Arbeauja, A. Mudarre in M. de Fuenllana.

Na koncertu vokalno-instrumentalne skupine L'Aura Soave, ki jo vodi sopranistka
Cristina Miatello, je zazvenela italijanska glasba 16. in 17. stoletja. Posvetili so se glasbi
ene najvidnejših skladateljic 17. stoletja B. Strozzi in predstavili njene ariete, madrigale
in dvoglasne pesmi, poustvarili pa so tudi instrumentalne skladbe njenih starejših
sodobnikov G. Picchija, F. Rognonija in G. Frescobaldija.
Slovenski izvajalci – sopranistki Irena Baar in Andreja Zakonjšek, gambist Domen
Marinčič in čembalistka Irena Skumavec – so v koncertnem sporedu, pripravljenem
posebej za izvedbo na 22. Festivalu Radovljica, predstavili duhovne in posvetne skladbe
nekaterih najvidnejših skladateljic 16. in 17. stoletja – M. Casulane, C. M. Cozzolani, I.
Leonarde, A. Bembo, M. F. Nascinbeni, E. C. Jacquet de La Guerre in C. B. Grazianini
– ter instrumentalne variacije G. B. Spadija in R. Rognonija. Novost koncerta je bila
prva izvedba štirih stavkov skladbe Dotiki slovenske skladateljice Urške Pompe60,
napisane po naročilu Festivala Radovljica 2004.

Mednarodno priznani ansambel Cappella Artemisia, v katerem delujejo pevke in
instrumentalistke, se posveča izvajanju glasbe iz italijanskih samostanov od druge
polovice 16. do začetka 18. stoletja. Predstavile so motete, duhovne koncerte, hvalnice,
magnifikat in druge duhovne vokalne in instrumentalne skladbe skladateljic C.
59

Dulcijan je basovsko pihalo z dvojnim jezičkom in pregibno konično odprtino. Najbolj je bil razširjen

med letoma 1550 in 1770, velja pa za predhodnika modernega fagota.
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Assandre, S. Cesis, L. O. Vizane, R. Aleotti, C. F. Rusce, C. M. Cozzolani, I. Leonarde
in B. M. Mede.
V ospredju sporeda nemške vokalno-instrumentalne skupine Movimento je bila duhovna
glasba italijanskih in nemških skladateljev od 16. do 18. stoletja. Posvetili so ga
glasbenim podobam sv. device Marije v motetih, duhovnih madrigalih, recitativih in
arijah, sonatah, orgelskih koralih in drugih skladbah duhovne vsebine J. Eccarda, G. P.
Cime, T. Merule, B. Strozzi, L. von Schüffisa, D. Buxtehudeja, C. M. Cozzolani, H. I.
F. von Bibra, R. I. Mayrja, A. Veracinija, C. Monteverdija in J. S. Bacha. Izvedli pa so
še magnifikat sodobne angleške skladateljice V. Olive.
Eden vodilnih francoskih ansamblov za baročno glasbo Les talens lyriques, ki ga vodi
čembalist Christophe Rousset, je nastopil z raznovrstno oblikovanim sporedom,
tematsko povezanim z žensko občutljivostjo, čutenjem in doživljanjem ljubezni, v
katerem so izvedli kantate in dvorne arije. S sopranistko Anno-Mario Panzarello so na
sklepnem koncertu festivala predstavili spored vokalne glasbe ter instrumentalni sonato
in suito iz časa od 17. stoletja do prve polovice 18. stoletja – M. Lamberta, J. B. Lullyja,
M. P. de Montéclairja, A. Scarlattija, J. M. Leclairja in G. F. Händla.
Nizozemska vokalno-instrumentalna skupina Antequera, ki jo vodi lutnjar René Genis –
Foulger, je predstavila glasbo 13. stoletja – glasbo znamenitega trubadurja in kastiljskoleonskega kralja Alfonsa X. Modrega, duhovne speve iz zbirke srednjeveške monofone
glasbe v ljudskem duhu Spevi sv. device Marije. Poleg spevov so izvedli še
srednjeveške instrumentalne skladbe, prvič pa tudi skladbo Endgame sodobnega
nizozemskega skladatelja Anthonyja Fiumare.
Izjemen, s posebej ustvarjenim sporedom, je bil koncert britanskih glasbenic –
mezzosopranistke Catherine King61, gambistke Asako Morikawa62 in harfistke na trojni
baročni harfi Frances Kelly63, 14. avgusta 2004 v radovljiški graščini. Spored je obsegal
skladbe iz treh med seboj časovno oddaljenih obdobij – iz 12., 17. in 21. stoletja:
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King, Catherine. Gl. str. 78.
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Morikawa, Asako. Gl. str. 78.
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Kelly, Frances. Gl. str. 80.
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antifone Hildegarde iz Bingna, ariji, canzonetti, hvalnico in monodije F. Caccini in kot
dopolnilo še kar šest prvič izvedenih skladb sodobnih britanskih in slovenskih
skladateljev: Greenhouses in My heart, my soul, my life Tansy Davies, Lullaby Frances
Kelly in Farewel adieu Johna Woolricha ter naročeni novi deli Like a Vast Shadow
Larise Vrhunc64 in Dve parafrazi na Arcadelta Igorja Majcna65.

23. Festival Radovljica, od 10. do 23. avgusta 2005, je bil deveti festival s programsko
zasnovo kontrastno sestavljenih koncertnih sporedov komorne glasbe preteklih obdobij
na izvirnih zgodovinskih glasbilih, z vključenimi sodobnimi skladbami slovenskih in
drugih skladateljev in najnovejšimi deli za ta glasbila. Tematika festivala je temeljila na
nasprotju simbolov Ares–Eros, na polarnosti načel vojne, bojevitosti, poguma, notranjih
nasprotij in iskanja duše ter ljubezni, predanosti, strasti, radosti in miru. V programu sta
bila izpostavljena dialog nasprotij in njihova povezanost, ujemanje in skladnost
različnih pogledov. Osem koncertov je bilo vokalno-instrumentalnih, en vokalni in en
instrumentalni. Na treh koncertih in koncertnem maratonu radifonskih del so izvedli
sodobne skladbe, izmed osmih skladb 21. stoletja so jih pet izvedli prvič, med njimi štiri
dela slovenskih skladateljev. Radio Slovenija je posnel vseh deset koncertov, dva je
prenašal na programu Ars: koncerta ansambla viol da gamba Concordia in sopranistke
Julie Gooding ter vokalnega kvarteta Gothic Voices, koncert slovenske skupine za staro
glasbo musica cubicularis66 pa je posnela tudi Televizija Slovenija.

Festival je bil v znamenju madrigalne umetnosti Claudia Monteverdija in glasbe
italijanskih, nemških in angleških ustvarjalcev 17. stoletja. Odprl ga je mednarodno
priznani nemški vokalno-instrumentalni Ensemble Orlando di Lasso, ki se pod
glasbenim vodstvom čembalista Detlefa Bratschkeja posveča izvajanju madrigalov O.
di Lassa, G. da Venosa in C. Monteverdija. Ansambel je z dvanajstimi glasbeniki
predstavil madrigale o vojni in ljubezni iz Osme knjige madrigalov italijanskega
zgodnjebaročnega skladatelja Claudia Monteverdija, od solističnih do šest- in
osemglasnih madrigalov iz dveh delov knjige, z naslovoma Pesmi o vojni in Pesmi o
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Vrhunc, Larisa. Gl. str. 79.
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Majcen, Igor. Gl. str. 69–70.
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Člani ansambla za staro glasbo musica cubicularis vztrajajo pri zapisu obeh besed imena z malo

začetnico.
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ljubezni, ki jo je skladatelj izdal kot svoje zadnje delo, leta 1638, in ki vsebuje skladbe
iz obdobja več kot tridesetih let njegovega ustvarjanja v različnih glasbenih slogih in
načinih.
Glasbi Monteverdija in njegovih italijanskih in španskih predhodnikov in sodobnikov s
temo ljubezenske radosti in bolečine, žalosti, vojne in miru se je posvetil dinamični
španski ansambel Accademia del piacere – izvedel je madrigale, kantate in
instrumentalne variacijske oblike G. P. da Palestrine, O. di Lassa, C. Monteverdija, G.
Frescobaldija, G. F. Sancesa, B. Strozzi, G. Legrenzija, B. de Selme y Salaverdeja in A.
Melanija. Italijanski vokalno-instrumentalni ansambel La Risonanza je nastopil v večji
ansambelski zasedbi Bonizzoni 600 project pod glasbenim vodstvom čembalista Fabia
Bonizzonija in izvedel dela C. Monteverdija: dramatično madrigalno mojstrovino Boj
med Tankredom in Klorindo na libreto T. Tassa, Ariadnino tožbo na libreto O.
Rinuccinija, duhovni koncert in skladbo iz zbirke Scherzi musicali.
Britanski konsort viol da gamba Concordia67 s sopranistko Julio Gooding je
poslušalcem približal spored pesmi s tematiko ljubezni in smrti – ljubezenske pesmi,
žalostinke in pesmi o veri in upanju, nastale v senci verskih vojn 17. stoletja –, ter
instrumentalne skladbe nemških in angleških skladateljev W. Byrda, T. Huma, S.
Scheidta, J. H. Scheina, F. Tunderja, D. Buxtehudeja, W. Lawesa, H. Purcella in J. S.
Bacha. Na koncertu so izvedli tudi sodobni deli J. Duddella in prvič naročeno novo delo
– Krog 1 za kvartet viol da gamba – priznanega slovenskega skladatelja Uroša Rojka68.
Slovita ameriška sopranistka Jill Feldman, specialistka za renesančno in baročno
vokalno glasbo, in skupina viol da gamba Concerto delle viole sta predstavili
ekspresivne arije, canzone, madrigale in instrumentalne canzone in fantazije s tematiko
napetosti in spopadov v duši, notranjih bojev, smrti, miru v ljubezni in odrešitve v
ljubezni do Boga. Pesmi na verska, satirična in mitološka besedila so ustvarili angleški
in italijanski skladatelji W. Byrd, G. Guami, T. Hume, J. Bennet, J. Dowland, G.
Frescobaldi, C. Monteverdi, D. Mazzocchi, A. Ferrabosco II., O. Gibbons in R.
Nicholson.
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Rojko, Uroš. Gl. str. 81–82.
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Francoski vokalno-instrumentalni ansambel La Fenice, ki ga vodi pihalni virtuoz,
cinkist in flavtist Jean Tubéry, je v sporedu skladb na temo ljubezenske vojne izvedel
glasbo od zgodnje renesanse 16. stoletja do poznega baroka prve polovice 18. stoletj –
ljubezenske tožbe, skladbe o bitkah, madrigale, kantate in instrumentalne kancone ter
virtuozne sonate in instrumentalne plese G. Caccinija, D. Castella, G. Gastoldija, A.
Falconiera, G. Frescobaldija, C. Monteverdija, T. Merule, B. Marinija in B. Strozzi. Na
koncertu v radovljiški graščini so izvedli tudi suitne plesne stavke iz zbirk Musicalische
Ehrenfreudt/Veselo glasbeno slavje, iz leta 1618, in Musicalische Tafelfreudt/Veseli
glasbeni banket, iz leta 1621, v prvih desetletjih 17. stoletja na Slovenskem delujočega
glasbenega ustvarjalca Isaaca Poscha in Balet v E slovenskega baročnega skladatelja 17.
stoletja Janeza Krstnika Dolarja.
Na Festivalu Radovljica in tudi v Sloveniji je prvič gostoval eden najboljših nemških
vokalno-instrumentalnih ansamblov za srednjeveško glasbo Ordo Virtutum pod
glasbenim vodstvom dr. Stefana Morenta. Štiričlanska vokalno-instrumentalna skupina
je poslušalcem predstavila srednjeveške ljubezenske pesmi, žalostinke, tožbe in lirske
pesmi v ljudskem jeziku, tematsko povezane z ljubeznijo, smrtjo in maščevanjem, s
temami, ki izvirajo iz antičnega mitološkega odnosa med Aresom in Erosom, in sicer
odlomek iz islandskega epa Edda iz 9. stoletja, pesmi M. de France, ok. leta 1100, in P.
Abelarda, s konca 11. oz. iz 12. stoletja, odlomek iz pesmi o Nibelungih in iz
Tannhäuserja iz 13. stoletja ter skladbe neznanih skladateljev 12. in 13. stoletja.
Srednjeveški glasbi je bil posvečen tudi koncert izjemnega britanskega vokalnega
ansambla Gothic Voices, ki se je posvetil izvajanju motetov, conductusov, virelaisov,
balad, trubadurskih in truverskih pesmi. Pevci – mezzosopranistka Catherine King in
tenoristi Steven Harrold, Julian Podger in Leigh Nixon – so v sporedu, pripravljenem
posebej za Festival Radovljica, predstavili spored duhovne glasbe iz časa križarskih
vojn in posvetnih dvornih pesmi od konca 12., iz 13. in 14. ter do sredine 15. stoletja,
avtorjev R. de Semillija, M. Codaxa, Solagea, G. de Machauta, H. de Lantinsa in G.
Dufaya ter neznanih skladateljev. Na koncertu so izvedli tudi skladbi sodobnega
britanskega skladatelja Andrewa Keelinga, od katerih so eno – Powered by Joy – izvedli
prvič.
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Amsterdamski baročni kvartet je na koncertu v radovljiški graščini predstavil različne
značilnosti italijanskega in francoskega glasbenega sloga zrelega in poznega baroka 17.
in prve polovice 18. stoletja v instrumentalnih odtenkih v koncertih, sonati in chaconni
skladateljev F. Couperina, J. M. Leclairja, M. P. de Montéclairja, A. Vivaldija in G. Ph.
Telemanna.

Novost 23. Festivala Radovljica, 2005, je bila predstavitev leta 2004 ustanovljenega
slovenskega ansambla za staro oz. zgodnjo glasbo musica cubicularis69. Izvedel je
pester spored duhovnih koncertov in kantat, arij in instrumentalne glasbe – canzone in
variacije nemških in italijanskih skladateljev 17. stoletja in prvih let 18. stoletja.
Sopranistka Barbara Tišler70, violinistka Katharina Heutjer71 na baročni violini, gambist
Domen Marinčič in čembalist in orglavec Tomaž Sevšek72 so na

svojem prvem

koncertu v cerkvi sv. Petra v Radovljici izvedli skladbe M. Weckmanna, D.
Buxtehudeja, J. N. Hanffa, A. Kühnela, G. Pulitija, G. Frescobaldija, G. Carissimija in
A. Scarlattija, v njihovi izvedbi sta prvič zazveneli tudi novi, naročeni deli slovenskih
skladateljev – Navdih časa, za sopran, baročno violino, violo da gamba in čembalo,
Tadeje Vulc73 in Ujeti v čas, za violino, violo da gamba in čembalo, Nenada Firšta74.
Deseti, sklepni festival drugega obdobja je bil 24. Festival Radovljica. Društvo
ljubiteljev stare glasbe Radovljica ga je pripravilo od 12. do 26. avgusta 2006, obsegal
pa je, in to prvič, dvanajst koncertov, zaradi desetega jubileja in počastitve obletnic
vélikih skladateljev in 250. obletnice rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta.
Večplastno tematiko Festivala Radovljica 2006 je povzemal že naslov Glasbene podobe
in fantazija v glasbi, navdihoval pa se je v neizčrpni umetniški domišljiji, svobodi idej
in intuiciji. Osrednja tema je bila Stylus Phantasticus – virtuozni slog ekspresivnega
muziciranja po vzoru in z glasbo skladateljev, kot so: M. Uccellini, G. P. Cima, G.
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Frescobaldi, G. B. Fontana, B. Marini, J. H. Kapsberger, G. Muffat, H. I. F. Biber, A.
Forqueray in tudi francoski skladatelj in gambist Marin Marais, čigar 350-letnico
rojstva, (1656), so zaznamovali tega leta, (2006). V koncertnih sporedih so izvedli
skladbe iz različnih obdobij – od visokega srednjega veka do klasicizma in zgodnje
romantike pa tudi iz sodobnosti.
Druga tema 24. Festivala Radovljica je bila Mozart in njegov čas – ob 250-letnici
rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta so namenili več pozornosti glasbi in inventivni
glasbeni poetiki tega vélikega klasicista, nekaterih njegovih sodobnikov in naslednikov,
kot so skladatelji Joseph Martin Kraus in Janez Krstnik Novak ter Michael Haydn – ob
200. obletnici smrti tega ustvarjalca, (1806). Sedem koncertov je bilo vokalnoinstrumentalnih, pet pa instrumentalnih. Sodobne skladbe so izvedli na dveh koncertih
slovenskih izvajalcev – dve skladbi 20. stoletja in prvič štiri nova dela slovenskih
skladateljev. Radovljiško graščino so takrat šele začeli prenavljati, zato noben koncert
leta 2006 ni bil izveden v graščinskem koncertnem prostoru; pet koncertov so izvedli v
dvorani gradu Katzenstein v Begunjah, štiri v radovljiški cerkvi sv. Petra, dva v cerkvi
sv. Kancijana v Kranju, enega pa v Linhartovi dvorani v Radovljici. Radio Slovenija je
posnel vseh dvanajst koncertov, dva je prenašal na programu Ars – otvoritveni koncert
orkestra Salzburška dvorska godba z opernimi solisti, ki ga je posnela tudi Televizija
Slovenija, in (z dvodnevnim zamikom) koncert vokalno-instrumentalne skupine
Accademia Basiliensis. Vse koncertne posnetke so kasneje predstavili na programu Ars
v večernih oddajah S solističnih in komornih koncertov.
Na otvoritvenem koncertu so nastopili ugledni slovenski solisti – sopranistki Andreja
Zakonjšek Krt in Barbara Tišler, mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran, tenorist Marjan
Trček, baritonist Matjaž Robavs in basist Janko Volčanšek – skupaj s specializiranim
orkestrom za glasbo druge polovice 18. stoletja Salzburger Hofmusik/Salzburška
dvorska godba. Pod umetniškim vodstvom čembalista Wolfganga Brunnerja so izvedli
vokalno-instrumentalno delo Figaro Janeza Krstnika Novaka – scensko glasbo h
komediji Ta veseli dan ali Matiček se ženi slovenskega dramatika, razsvetljenskega
umetnika Antona Tomaža Linharta, ki se je rodil 11. decembra leta 1756 v Radovljici.
V obsežnem sporedu so izvedli še simfonijo in canzono iz spevoigre Poroka na planini
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M. Haydna in Simfonijo v cis-molu J. M. Krausa ter arije in duete iz opere Figarova
svatba W. A. Mozarta.

Mozartovi glasbi in delom njegovih sodobnikov in naslednikov v obdobju klasicizma in
zgodnje romantike so bili posvečeni še štirje koncerti. Uveljavljena angleška
sopranistka Sophie Daneman je v Sloveniji nastopila prvič prav na Festivalu Radovljica,
in sicer z nemškim pianistom Wolfgangom Brunnerjem, večkratnim gostom in
izvajalcem na festivalu, in izvedla izbrane samospeve treh sodobnikov – M. Haydna,
W. A. Mozarta in J. M. Krausa. Pianist Brunner, specialist za izvajanje na instrumentih
s tipkami, je izvedel še klavirske skladbe M. Haydna in W. A. Mozarta, med njimi
Fantazijo v c-molu, KV 475.

V mednarodnem vokalno-instrumentalnem ansamblu Accademia Basiliensis z
uveljavljenim

tržaškim

pianistom

Edoardom

Torbianellijem

na

klasičnem

zgodovinskem klavirju je nastopila kanadska sopranistka Theresia Bothe in zapela izbor
Mozartovih samospevov ter arioso Ovčarjeva tožba F. Schuberta, instrumentalisti v
zasedbi s klasičnimi instrmenti: klarinet, violončelo in klavir pa so izvedli tria A. V.
Volkmarja in L. van Beethovna ter sonato J. B. Vanhala.
Priznani nemški pianist na zgodovinskih klavirjih75 Christoph Hammer je skupaj z enim
najvidnejših švicarskih baritonistov Martinom Brunsom izvedel recital italijanskih in
nemških samospevov skladateljev 18. in začetka 19. stoletja. V

njuni izvedbi so

zazveneli samospevi W. A. Mozarta, ariete na pesmi Metastasia in samospevi iz cikla
An die ferne Geliebte/Ljubljeni, daleč stran L. van Beethovna, Trije Petrarcovi soneti in
Dve Metastasievi pesmi F. Schuberta. Na koncertu, ki ga je pianist in čembalist
Christoph Hammer izvedel s Kvartetom Luigija Tomasinija iz Madžarske, pa je
zazvenela komorna glasba Mozarta in njegovih starejših sodobnikov. Izvedli so kvintet
I. von Beckeja, klavirsko sonato J. Ch. Bacha in Mozartov Koncert za klavir v D-duru,
KV 107, po klavirskih sonatah J. Ch. Bacha, ter Godalni kvartet v G-duru, KV 387, in
Klavirski koncert v A-duru – za štiri parte, KV 414, W. A. Mozarta.
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Pianist Christoph Hammer je na dveh koncertih 24. Festivala Radovljica, 20. in 22. avgusta 2006, igral

na svoj klavir – kopijo klavirja Antona Walterja (Dunaj, ok. 1795), ki ga je izdelal Robert A. Brown
(Oberndorf pri Salzburgu, 1990).
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Trije izmed vodilnih britanskih gambistov so nastopili v Kvartetu Richarda Boothbyja,
priljubljenega gosta Festivala Radovljica iz Walesa in cenjenega virtuoza v ansamblu
Fretwork in drugih manjših komornih skupinah. V zasedbi tri viole da gamba in
čembalo so predstavili skladbe razkošnega instrumentalnega sloga francoske in nemške
komorne glasbe 17. in 18. stoletja, tudi francoskega skladatelja in gambista Marina
Maraisa, ob 350. obletnici njegovega rojstva, (1656). Izvedli so še sonate, trio, suito in
priložnostne skladbe J. M. Nicolaija, J. G. Grauna, G. F. Händla in J. S. Bacha ter J. H.
d'Angleberta, J. B. Lullyja in J. B. A. Forquerayja.
Virtuozni instrumentalni slog so predstavile še tri skupine. Francoski ansambel
Almageste, ki ga je ustanovila violinistka Hélène Houzel, se posveča izvajanju virtuozne
instrumentalne glasbe 17. stoletja, posebej italijanskega skladatelja G. B. Fontane. Na
svojem prvem koncertu v Sloveniji je izvedel fantazije E. Du Caurroya in sonate
italijanskih in nemških skladateljev 17. stoletja: G. P. Cime, G. B. Fontane, B. Marinija,
D. Beckerja, H. I. F. von Bibra in J. Rosenmüllerja ter C. Farine.
Instrumentalni ansambel La Real Cámara iz Španije z enim najuglednejših evropskih
izvajalcev baročne in klasicistične glasbe, violinistom Emiliom Morenom, je prvič
nastopil na Festivalu Radovljica in tudi v Sloveniji. Pet glasbenikov je predstavilo
pester izbor violinske glasbe 17. stoletja: canzone, sonate, skladbe o bitkah – batalle –,
plese in tientos – španske instrumentalne skladbe v svobodni obliki z improvizacijskim
značajem, od konca 16. stoletja večinoma za instrumente s tipkami, predvsem orgle –,
skladateljev, kot so: A. Falconiero, T. L. de Victoria, B. de Selma y Salaverde, F. J. de
Castro, A. Lorente, A. de Sola in P. Bruna.
Nizozemski trio La Follia, v kateri igrajo priznani virtuozi, specialisti za baročno glasbo
– violinistka Lucy van Dael na baročni violini, flamski gambist Wieland Kuijken in
čembalist in orglavec Bob van Asperen –, je predstavil fantastični slog italijanske
virtuozne glasbe 17. stoletja. Osrednji del sporeda je obsegal solistične violinske sonate
z generalnim basom M. Ucellinija, ki so poleg razvoja violinske tehnike njegovi
najboljši dosežki, ter skladbi za čembalo G. Frescobaldija in L. Rossija.
Najstarejšo glasbo na 24. Festivalu Radovljica, 2006, je predstavil mednarodno priznani
vokalno-instrumentalni ansambel Mala Punica iz Italije pod glasbenim vodstvom
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flavtista Pedra Memelsdorffa, ki se je specializiral za izvajanje glasbe iz obdobja
trecenta (14. stol.) in za slog ars subtilior. Osemčlanski ansambel je poustvaril
madrigale, balade in estampide firenškega opata Don Paola iz prvih desetletij 15.
stoletja – alegorične madrigale, ki jih poleg inovativnosti in virtuoznosti odlikujeta
glasbeni in poetični jezik 14. stoletja, slogovno pa so bliže pozni kot zgodnji renesansi.
Po odličnem vtisu, ki so ga glasbeniki skupine musica cubicularis zapustili po prvem
koncertu 23. Festivala Radovljica, leta 2005, so na 24. Festivalu Radovljica, leta 2006,
znova nastopili in na koncertu v cerkvi sv. Kancijana v Kranju izvedli pester spored
skladb italijanskih skladateljev 17. stoletja. Predstavili so kantate, arije in
instrumentalne kancone V. Bonizzija, G. Frescobaldija, L. Rossija, M. Rossija, G.
Carissimija in A. Cestija in prvič izvedli naročeno novo skladbo – Vokalizo –
mednarodno uveljavljenega mlajšega slovenskega skladatelja Vita Žuraja76.

Poleg tria musica cubicularis so se sodobni glasbi posvetili tudi mezzosopranistka
Barbara Jernejčič - Fürst77, gambistka Irena Pahor in čembalist Tomaž Sevšek, ki so
prvič nastopili kot trio na Festivalu Radovljica – v dvorani gradu Katzenstein v
Begunjah, 25. avgusta 2006. Ob ricercarih, duhovni canzonetti in instrumentalnih
diminucijah skladateljev D. Ortiza, C. Merula, T. Merule in R. Rognonija iz 16. stoletja
so predstavili tudi tri skladbe 20. stoletja, delo J. Cagea, G. Ligetija in P. Ramovša prvič
pa so izvedli tri nova dela uveljavljenih slovenskih skladateljev: Vrata dneva, za glas,
Urške Pompe78, Obarvani drobci časa, za violo da gamba in čembalo, Dušana Bavdka79
in Dve epistoli – satirično miniaturno monodramo za mezzosopran, violo da gamba in
čembalo, Črta Sojarja Voglarja80.
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Žuraj, Vito. Gl. str. 87–88.
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Jernejčič - Fürst, Barbara. Gl. str. 89–90.
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Sojar Voglar, Črt. Gl. str. 90–91.
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NOVA DELA SLOVENSKIH SKLADATELJEV NA FESTIVALU
RADOVLJICA OD LETA 1997 DO 2006
Med dvajsetimi novimi deli slovenskih skladateljev je nastalo šest skladb za različne
instrumentalne zasedbe in dvanajst vokalno-instrumentalnih skladb: samospevov,
madrigalov, zborovskih skladb ter vokalno-instrumentalnih del za različne zasedbe,
elektroakustično delo za instrument in posnetek ter arsakustično radiofonsko delo.
Pri izboru skladateljev novih del so bili odločilni naslednji kriteriji: izrazito avtorska
skladateljsko prepoznavna estetika, inovativni pristopi h komponiranju za zgodovinska
glasbila, skladateljeva osebna naravnanost k pisanju za zgodovinska glasbila in večkrat
tudi skladateljevo že vzpostavljeno sodelovanje z določenimi izvajalci. Glede na
glasbeno poslanstvo izvajanja slovenske glasbe so največ novih del slovenskih
skladateljev prvič izvedli slovenski glasbeniki in skupine.
Na željo umetniškega vodstva, da bi nekatere nove skladbe prvič predstavili izbrani
mednarodno priznani glasbeniki iz tujine, so tuje skupine oz. tuji instrumentalisti in
pevci, ki so nastopili s slovenskimi glasbeniki, prvič izvedli devet novih del slovenskih
skladateljev.

16. FESTIVAL RADOVLJICA, 1998
1. Dina Slama (1941): Müdigkeit/Utrujenost, za violi da gamba in glas, 1998.

Prvo novo slovensko glasbeno delo v drugem obdobju delovanja Festivala Radovljica je
bila skladba Müdigkeit/Utrujenost za dve violi da gamba skladateljice Dine Slama.
Prvič sta jo izvedla gambista in vokalista Irena Pahor in Michael Steinkühler, na
koncertu 16. Festivala Radovljica, v petek, 21. avgusta 1998, v radovljiški graščini.
Trajanje skladbe Müdigkeit/Utrujenost Dine Slama, v minutah: 2:30. Partitura je v
računalniškem zapisu.
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Koncert z naslovom Sodobna glasba na baročnih glasbilih je bil prvi in edini, ki je bil v
celoti namenjen izvedbi in predstavitvi izključno sodobnih skladb za izvirna
zgodovinska glasbila. Poleg novega dela Müdigkeit/Utrujenost Dine Slama so na
koncertu izvedli še devet skladb drugih sodobnih ustvarjalcev, med njimi tri dela
slovenskih skladateljev: Eirene/Za Ireno, (1987), Primoža Ramovša, za violo da gamba,
in Recordare, (1997), Dine Slama, za glas in violo da gamba, obe v izvedbi gambistke
Irene Pahor, ter skladbo Birds/Ptice Brine Jež - Brezavšček, za kljunasto flavto in
čembalo, ki sta jo izvedli flavtistka Mateja Bajt in čembalistka Irena Kolar81.
Skladateljica Dina Slama iz Trsta se je po študiju klavirja, čembala in kompozicije ter
renesančnega in baročnega petja posvetila izvajanju stare oz. zgodnje glasbe na izvirnih
zgodovinskih glasbilih. Redno je nastopala z ansamblom Gallus Consort in sodelovala
tudi z drugimi komornimi ansambli. Napisala je vrsto zborovskih in komornih skladb,
predvsem za glas in instrumente, med katerimi sta tudi baročna kljunasta flavta in viola
da gamba.
Skladbo Müdigkeit/Utrujenost za dve violi da gamba in glas, po nemškem prevodu
pesmi o osamljenosti, slovenskega pesnika Aleksija Pregarca iz Trsta, je skladateljica
Dina Slama napisala posebej za prvo izvedbo na 16. Festivalu Radovljica, leta 1998.

Po uvodu z arpeggiiranimi akordi v obeh violah da gamba se z elementi govorjenega
petja razvije ekspresivna melodična linija v tenorju, ki jo z arpeggii, tremoli, figurami in
simultanimi akordi spremljata in dopolnjujeta violi da gamba. Ob koncu skladbe se
tenorju pridruži sopran v skupnem nastopu zapéte in izrečene besede – osamljenost.
Poleg obiskovalcev v avli radovljiške graščine so koncert spremljali tudi radijski
poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.

Michael Steinkühler je študiral na glasbenem konservatoriju in na Visoki šoli Volkwang
v Essnu, občasno pa pri priznanih profesorjih Enricu Mainardiku, Annerju Bylsmi in
Wielandu Kuijknu. Kot violončelist in gambist je igral v Essenskem komornem orkestru
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imenom Irena Skumavec.
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ter z ansambloma Trioquartett in L'Aura Soave, ki ga je ustanovila ameriška
čembalistka Lucy Hallman Russell.
Slovenska gambistka Irena Pahor iz Trsta je študirala igranje viole da gamba, kljunaste
flavte in moderne oboe. Iz slednje je diplomirala na glasbenem konzervatoriju v
Rovigu, študij viole da gamba pa je končala na Visoki šoli za staro glasbo v Valdagnu,
leta 1992. Kot gambistka nastopa v ansamblu Gallus Consort in z drugimi komornimi
skupinami, pogosto se posveča tudi izvajanju sodobne glasbe za violo da gamba. Na
Festivalu Radovljica je nastopila v letih 1998, 2001, 2002 in 2006.

18. FESTIVAL RADOVLJICA, 2000
2. Brina Jež - Brezavšček (1957): Tisti čas: Igla, Bliže in Živa voda, za sopran,
naravno trobento in čembalo, 2000.
Avtorica pesmi je Svetlana Makarovič, izvajalci so bili: Andreja Zakonjšek, sopran,
Richard Carson Steuart, naravna trobenta, in Lucy Hallman Russell, čembalo. Skladbo
so prvič izvedli na koncertu 18. Festivala Radovljica, v ponedeljek, 21. avgusta 2000, v
radovljiški graščini. Trajanje skladbe Tisti čas Brine Jež - Brezavšček, v minutah:
15:13. Partitura je v skladateljičinem rokopisu.
Skladateljica Brina Jež - Brezavšček je diplomirala iz kompozicije pri profesorju Urošu
Kreku na Akademiji za glasbo v Ljubljani, leta 1981. Udeležila se je več
kompozicijskih delavnic in seminarjev – v Darmstadtu, Beogradu, Gradcu in Nici. Leta
1994 je ustvarjala v studiih GRM v Parizu. Kot ustanovna članica glasbenega društva
Muzina za promocijo sodobne glasbe je v Ljubljani organizirala vrsto ciklov koncertov
nove glasbe.

Njene skladbe so izvedli na vrsti glasbenih festivalov in koncertnih ciklov v Sloveniji in
tujini, kot so: Slovenski glasbeni dnevi, Noč slovenskih skladateljev, Tribuna glasbene
ustvarjalnosti v Opatiji, Koncertni atelje, Glasbeni bienale v Zagrebu, Musica
Danubiana v Romuniji, mednarodna skladateljska tribuna Rostrum v Parizu,
skladateljsko srečanje Arbeitstagung v Darmstadtu in glasbeni festival Capitol Hill v
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Washingtonu. Opus Brine Jež - Brezavšček obsega predvsem zborovsko, komorno
instrumentalno in vokalno-instrumentalno glasbo, kantate, komorno opero, klavirske in
druge solistične skladbe, instrumentalna dela za mladino, elektroakustično glasbo in
dela za glasbeno gledališče.
Po naročilu je za prvo izvedbo na 18. Festivalu Radovljica, 2000, uglasbila tri pesmi
Svetlane Makarovič, in sicer za sopran, stare trobilne instrumente – naravno trobento ali
kornet – in čembalo. Glasbeni jezik v teh pesmih odseva značilnosti ekspresivne
atonalnosti z začetka njene skladateljske poti, le da ga je skladateljica izpopolnila v
konciznejšo, mehkejšo in bolj prečiščeno govorico.
O značilnostih svojega glasbenega pristopa k izbranim trem pesmim je povedala: “V
prvi pesmi, Igla, uvajam glasbeno interpretacijo besedila kot naravni podaljšek njene
sporočilnosti in melodičnosti njenega jezika. Govor, petje in igranje na baročno trobento
potekajo zaporedno, zato, razen v kratkem odseku, ni njihovega sočasnega delovanja.”82
V drugi pesmi, Bliže, glasba povzema izraznost besedila, se z njim zliva in se od njega
znova oddaljuje. Ob glasu zveni le čembalo, saj bi bilo trobilo s svojo izrazito barvo in
melodično linijo preveč definirajoče. Tretjo pesem, Živa voda, izvajajo glas, koncertni
rog, (kopija roga Franza Hirschberga iz leta 1873), in čembalo, besedilo in glasba sta v
sproščenem muzikalnem sobivanju, glasba pa postaja v odnosu do besede samostojnejša
in svobodnejša. Poleg občinstva v avli radovljiške graščine so koncert spremljali
poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.
Pesmi je izvedla lirična sopranistka Andreja Zakonjšek83, ki je od sezone 1996/1997
solistka Opere in baleta SNG Maribor, sicer pa je diplomantka oddelka za glasbeno
pedagogiko Pedagoške fakultete v Mariboru in koncertnega petja na Univerzi za glasbo
v Gradcu. Izvedla je že več kot 30 opernih in operetnih vlog, koncertno pa se posveča
izvajanju glasbe od baroka do sodobnosti, s posebnim poudarkom na delih slovenskih
skladateljev. Uspešno izvaja tudi recitale samospevov skladateljev iz obdobij romantike
82
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in impresionizma ter 20. in 21. stoletja. Na Festivalu Radovljica je nastopila v letih
1998, 2000, 2004 in 2006.

Priznani kanadski trobentar Richard Carson Steuart se ob intenzivni koncertni in
pedagoški dejavnosti posveča raziskovanju in razvoju trobente in zgradbe njenega
ustnika. Njegove ročno izdelane trobente in ustniki La Tromba so mednarodno
uveljavljeni. Posebno pozornost posveča zgodovinski izvajalski praksi in izvajanju na
izvirnih glasbilih, kot je naravna baročna trobenta.
Ameriška čembalistka, organistka, muzikologinja in pedagoginja Lucy Hallman
Russell, ki predava na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu, drugod pa kot gostujoča
profesorica, se kot izvajalka-raziskovalka posveča predvsem italijanski glasbi 17.
stoletja. Pomembno je prispevala k oživljanju stare glasbe v Evropi in prebujanju
zavesti o njej, ob tem pa je tudi ena prvih spodbujevalk izvajanja stare oz. zgodnje
glasbe v Sloveniji, saj je bila leta 1983 prva profesorica tečaja za čembalo na Poletni
akademiji za staro glasbo v Radovljici, vodila pa ga je tudi v naslednjih letih delovanja
te poletne šole.

19. FESTIVAL RADOVLJICA, 2001
3. Damijan Močnik (1967): Laudate Dominum, za sopran, enoglasni in mešani zbor,
violo da gamba in orgle oz. klaviorgano, 2001.
Izvajalci so bili: Marta Močnik, sopran, zbor Schola Cantorum Cantate Domino in
zborovodja Tone Potočnik, Komorni zbor Slovenicum, Irena Pahor, viola da gamba,
Irena Skumavec, klaviorgano, in dirigent Tomaž Faganel. Skladba je bila prvič izvedena
na koncertu 19. Festivala Radovljica, v ponedeljek, 20. avgusta 2001, v radovljiški
cerkvi sv. Petra. Trajanje skladbe Laudate Dominum Damijana Močnika, v minutah:
7:13. Partitura je v skladateljevem rokopisu.
Skladatelj Damijan Močnik je leta 1991 diplomiral iz kompozicije pri Danetu Škerlu na
ljubljanski Akademiji za glasbo. V zborovodstvu se je izpopolnjeval med drugim pri
Ericu Ericsonu, zelo uspešno vodi Komorni zbor Megaron iz Ljubljane in Cerkveni
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ženski zbor Andreja Vavkna Cerklje in je vodja glasbenih dejavnosti na Škofijski
klasični gimnaziji v Šentvidu pri Ljubljani.
Skladateljsko ustvarjanje Damijana Močnika je posvečeno predvsem človeškemu glasu
in zborovski glasbi, čeprav je ustvaril tudi vrsto instrumentalnih skladb, ki odkrivajo
njegove izvirne skladateljske domislice. Navdih za svojo glasbeno govorico najde v
izbranem besedilu ter njegovih ritmičnih in melodičnih značilnostih, melodijo pa razvija
v večinoma razgibani polifoni ali politonalni teksturi.

Vokalno-instrumentalna skladba duhovne vsebine Laudate Dominum je nastala po
naročilu Festivala Radovljica, za izvedbo na festivalu leta 2001. Skladatelj jo je napisal
na verze prvega dela psalma 116: Laudate Dominum, omnes gentes, Laudate eum,
omnes populi/Hvalite Gospoda, vsi narodi, hvalite ga, vsi ljudje. O značilnostih skladbe
je povedal: “V njej sodelujejo vsi glasbeniki koncerta, zasedba pa omogoča zanimive
zvočne povezave med pevskim solom, enoglasnim moškim zborom, mešanim zborom,
violo da gamba in klaviorganom.”84
Za skladatelja je bil izziv, kako radovljiško cerkev celovito ozvočiti, saj se zvok iz
enoglasja s pomočjo tradicionalnih kompozicijskih postopkov, kot so bordun, imitacije,
kanoni ipd., razširi kot cori spezzati v zapletene zvočne kombinacije. Poleg
obiskovalcev v cerkvi sv. Petra v Radovljici so prvo izvedbo skladbe spremljali
poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.
Marta Močnik85 je diplomirala iz solopetja na ljubljanski Akademiji za glasbo in
sklenila podiplomski študij na Kraljevem konservatoriju v Haagu na Nizozemskem.
Sodelovala je v več priznanih slovenskih pevskih zborih; na pevskih tekmovanjih je
prejela več nagrad kot solistka, nastopa na recitalih, sodeluje s komornimi ansambli in
orkestri ter pri prvih izvedbah sodobnih skladb.
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Komorni zbor Slovenicum se je prvič zbral pozimi 1999 za izvedbo Bachove kantate
Actus tragicus, od sezone 1999/2000 je sodeloval na abonmajskih in drugih koncertih
Komornega ansambla Slovenicum pri izvedbi še drugih kantat, Pasijona po Janezu in
Magnificata J. S. Bacha, uveljavil pa se je tudi s samostojnimi nastopi a cappella, s
koncerti s spremljavo in s posnetki pri Založbi Carus v Stuttgartu.
Zbor je ustanovil muzikolog in dirigent Tomaž Faganel, ki je na Filozofski fakulteti v
Ljubljani magistriral iz muzikologije, na graški Univerzi za glasbo pa diplomiral iz
dirigiranja. Po študiju se je izpopolnjeval pretežno v Avstriji, pri dirigentih
Swarowskem, Harnoncourtu in Ericsonu. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je
raziskoval starejšo slovensko glasbo in predaval na simpozijih, sodeluje tudi pri
kritičnih izdajah starejše slovenske glasbene zapuščine (J. K. Dolar, G. Plautzius).
Slovenski zbor Schola Cantorum Cantate Domino, ki se posveča petju gregorijanskega
korala, je leta 1993, po prihodu na Akademijo za glasbo v Ljubljani, ustanovil pianist,
organist in zborovodja Tone Potočnik, ki tam poučuje koralno petje. Zbor Schola
Cantorum Cantate Domino goji tradicionalno metodo koralnega petja iz samostana
Solesmes v Franciji, hkrati pa petje bogati z najnovejšimi spoznanji semiološke
interpretacije in uvaja petje isona, ki je v rabi v bizantinski glasbi. Tako poskuša
ustvarjati vez med zahodno, gregorijansko, in vzhodno, bizantinsko tradicijo.
Pri izvedbi sta sodelovali še gambistka Irena Pahor in izvajalka na klaviorganu Irena
Kolar, ki je leta 1997 diplomirala na pedagoški smeri čembala na Visoki šoli za glasbo
in upodabljajočo umetnost na Dunaju, pri profesorju Wolfgangu Glüxamu. Udeležila se
je mojstrskih tečajev pri Lucy Hallman Russell, Tini Mathot, Patricku Ayrtonu in
Jesperju Christensenu. Z gambistko Ireno Pahor je izvedla vrsto nastopov za Glasbeno
mladino, na koncertih nastopa z različnimi komornimi ansambli, z gambistom Domnom
Marinčičem in sopranistko Barbaro Tišler je leta 2004 nastopila na Festivalu stare
glasbe Trigonale na avstrijskem Koroškem. Na Festivalu Radovljica je nastopila v letih
1998, 2001, 2002 in 2004.
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20. FESTIVAL RADOVLJICA, 2002
4. Peter Šavli (1961): Requieto–Irrequieto, za fortepiano oz. klasični zgodovinski
klavir, 2002.
Izvajalec je bil pianist Augustus Arnone iz ZDA. Skladbo je prvič izvedel na koncertu
20. Festivala Radovljica, v torek, 20. avgusta 2002, v radovljiški graščini. Igral je na
kopijo klavirja Antona Walterja (Dunaj, ok. 1790), ki ga je izdelal Robert A. Brown v
Oberndorfu pri Salzburgu leta 1988. Trajanje skladbe Requieto–Irrequieto Petra Šavlija,
v minutah: 10:32. Partitura je v računalniškem zapisu.
Skladatelj Peter Šavli je po diplomi iz glasbene pedagogike in kompozicije na
Akademiji za glasbo v Ljubljani študiral v ZDA: leta 1995 je prejel umetniško diplomo
na univerzi Yale v New Havnu, v Connecticutu, štiri leta pozneje pa je na univerzi
Cornell v Ithaci, v zvezni državi New York, doktoriral iz glasbenih umetnosti, z
disertacijo: Harmonska gostota pri Messiaenu. Peter Šavli je avtor številnih komornih
in vokalnih del, koncertnih skladb in glasbe za otroke.
Šavlijeva skladba Requieto–Irrequietto za fortepiano, zgodovinski klavir s kladivci, je
nastala leta 2002 po naročilu Festivala Radovljica. Nastanek skladbe je navdihnila
ljudska pesem iz Tolmina Repetnica. Njen napev je skladatelj variiral kot baročni
okrasek mordent. Gradivo iz napeva je na različne načine transponiral, harmoniziral in
ga obravnaval z različnimi relativnimi hitrostmi. Izvirni napev pesmi, ki se v celoti
zasliši šele v 47. taktu, pa je z nekaj schubertovske nostalgije prestavil za veliko terco
nižje, v molovo tonaliteto. Diatonični trizvoki v skladbi nosijo vlogo polkadenc, ki
sproščajo harmonsko napetost. Drugi del je nemirnega občutja, hkrati pa razrešuje
nekatere napetosti iz prvega dela skladbe. Motiv iz ljudskega napeva ob koncu skladbe
zazveni v kodeti, zastrti z modalno harmonizacijo.
Skladbo Requieto–Irrequietto Petra Šavlija je izvedel pianist Augustus Arnone, ki jo je
naštudiral posebej za prvo izvedbo na Festivalu Radovljica 2002. Izvorno je sicer
nastala za povabljenega ameriškega pianista na klasičnih klavirjih s kladivci Malcolma
Bilsona, profesorja na univerzi Cornell in na Eastmanovi glasbeni akademiji Univerze
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Rochester v ameriški zvezni državi New York, ki je na koncertu v Radovljici izvedel
solistični recital klavirskih skladb J. Haydna, M. Clementija, J. B. Cramerja in W. A.
Mozarta.
A Malcolm Bilson je izvedbo Šavlijeve skladbe Requieto–Irrequietto odklonil, zato pa
jo je na njegovo željo in v soglasju z vodstvom Festivala Radovljica izvedel njegov
takratni podiplomski študent Augustus Arnone. Iz ZDA je pripotoval samo zaradi
nastopa na tem koncertu in izvedbe te skladbe. Pianist Arnone se posebej predano
posveča izvajanju sodobne glasbe in spodbujanju njenega razvoja. Po diplomi na
bostonskem konservatoriju in na univerzi Michigan je leta 2002 pri profesorju
Malcolmu Bilsonu na univerzi Cornell pripravljal doktorat iz zgodovinske izvajalske
prakse.

5. Igor Majcen (1952): Dva madrigala na staroitalijanski besedili, 2002:
– O occhi, manza mia .../Kakšne oči, zlate trepalnice ..., za moški zbor
– Vezzosi augelli/Ljubke ptice, za ženski zbor in kljunasti flavti
Madrigala sta del cikla Štirje madrigali na staroitalijanska besedila, ki ga je skladatelj
Igor Majcen napisal po naročilu 20. Festivala Radovljica, leta 2002, za moški in ženski
zbor, mezzosopran, kljunasti flavti in violo da gamba.
Madrigala so prvič izvedli člani Komornega zbora De profundis, Mateja Bajt in Irena
Pahor na kljunastih flavtah in zborovodkinja Branka Potočnik Krajnik, na koncertu 20.
Festivala Radovljica, v soboto, 24. avgusta 2002, v radovljiški graščini.86 Trajanje
pesmi, v minutah: O occhi, manza mia .../Kakšne oči, zlate trepalnice ... – 3:22, Vezzosi
augelli/Ljubke ptice – 6:50, skupaj 10:12. Partitura je v računalniškem zapisu.
Igor Majcen, skladatelj pesemskega cikla Štirje madrigali na staroitalijanska besedila,
za zbor in baročne instrumente, se je rodil v Mariboru. Tu je tudi diplomiral iz glasbene
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pedagogike – na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Študij kompozicije je končal
leta 1982 pri profesorju Urošu Kreku na Akademiji za glasbo v Ljubljani, izpopolnjeval
pa se je na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu v Nemčiji, pri profesorju Klausu Huberju,
in tam diplomiral leta 1987. Živi in ustvarja v Freiburgu, kjer je skladatelj, zborovski
dirigent in učitelj glasbe. Ustvarja večinoma komorne instrumentalne skladbe, kantate
in orkestralne skladbe, napisal pa je tudi teoretično delo O ritmu.
Cikel Štirje madrigali na staroitalijanska besedila, za zbor in baročne instrumente, je
napisal leta 2002. Uglasbil je štiri pesmi neznanih pesnikov brez kakršnih koli citatov,
reinterpretiral, razvil in preoblikoval pa je stare ritmične in metrične modele in
melodične moduse.
Igor Majcen je nastanek skladb pojasnil: “Štirje madrigali na staroitalijanska besedila
so ustvarjalna refleksija o izvirnem programskem konceptu Festivala Radovljica, ki
temelji na soočenju, zbližanju in sožitju zgodovinskega in modernega. Razen pesmi Il
bianco e dolce cigno/Beli nežni labod, ki se zgleduje po izvirniku Jacquesa Arcadelta,
so ostali trije madrigali poklon starim mojstrom: pastoralna Vezzosi augelli/Ljubke ptice
z onomatopoetičnimi učinki je nastala po navdihu glasbe Clémenta Janequina, ''ballata''
O occhi, manza mia .../Kakšne oči, zlate trepalnice ... je poklon Francescu Landiniju,
teatralična pesem Il cocodrillo geme/Krokodilji jok pa poskuša ujeti glasbenega duha
izraznih, dramatično razgibanih Monteverdijevih madrigalov.”87
Zaradi velike izvajalske zahtevnosti Majcnovega cikla, poznega začetka študija
madrigalov in težav pri organizaciji zborovskih vaj v pripravah na koncert je Komorni
zbor De profundis na festivalu izvedel le dva madrigala: najprej 2. madrigal: O occhi,
manza mia .../Kakšne oči, zlate trepalnice ..., za šestglasni moški zbor (T T Br Br Bs
Bs), nato pa 1. madrigal: Vezzosi augelli/Ljubke ptice za triglasni ženski zbor (S Ms A)
in kljunasti flavti – pri izvedbi slednjega sta se zboru pridružili flavtistki Mateja Bajt in
Irena Pahor.88 Skladatelj Igor Majcen je v izvirniku napisal še različico tega madrigala

87

Majcen, Igor. Štirje madrigali na staroitalijanska besedila. Cit po: Krajnc, Tjaša. Razkošje zvočnih

kontrastov. Program 20. Festivala Radovljica 2002. (Ur.) Tjaša Krajnc, Radovljica: DLSGR, 2000: 59.
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Irena Pahor se je ob študiju oboe in viole da gamba učila tudi igranja na kljunasto flavto. Gl. str. 63.
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za devetglasni ženski zbor. Poleg občinstva v avli radovljiške graščine so prvo izvedbo
madrigalov spremljali poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.

Komorni zbor De profundis je bil ustanovljen v Kranju leta 1990. Od ustanovitve ga
vodi zborovodkinja Branka Potočnik Krajnik, ki je leta 1994 diplomirala iz glasbene
pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani prav s koncertnim nastopom tega zbora.
Na prvem nastopu na tekmovanju Naša pesem, leta 1995, je Branka Potočnik Krajnik
prejela posebno priznanje za najboljšo dirigentko debitantko. Repertoar zbora De
profundis obsega vokalna dela od renesanse do sodobnosti, pri čemer posvečajo veliko
pozornost izvedbam slovenskih zborovskih del in novitet. Na tekmovanju slovenskih
pevskih zborov Naša pesem v Mariboru je zbor osvojil več zlatih plaket, velike uspehe
pa je dosegel tudi na mednarodnih tekmovanjih – v avstrijskem Spittalu, v nemškem
Miltenbergu, v Tolosi v Španiji, v mestu Powell River v Kanadi in drugod, kjer je
tekmoval, v kategorijah mešanih in ženskih zborov.

Mezzosopranistka Barbara Kozelj, ki je na koncertu izvedla dve operni ariji Claudia
Monteverdija, je bila povabljena, da bi izvedla tudi 3. madrigal iz cikla Štirje madrigali
Igorja Majcna, Il bianco e dolce cigno/Beli nežni labod, za mezzosopran in violo da
gamba, skupaj z gambistko Ireno Pahor, a je študij skladbe in izvedbo odklonila. Na
prošnjo umetniškega vodstva Festivala Radovljica sta 3. madrigal nato prvič izvedli
priznana britanska mezzosopranistka Catherine King in japonska gambistka Asako
Morikawa, na 22. Festivalu Radovljica, 2004.89
Četrti madrigal, Il cocodrillo geme/Krokodilji jok, ki ga je Igor Majcen napisal za
mešani zbor (S A T B), kljunasto flavto, violo da gamba in čembalo, ostaja v ciklu Štirje
madrigali na staroitalijanska besedila, za zbor in baročne instrumente, 2002, tako edini,
ki še ni doživel izvedbe.90
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Skladatelj Igor Majcen je za mezzosopranistko Catherine King napisal še en madrigal: Io mi rivolgo

indietro/Obrnem se nazaj in gledam na vsak korak, oba skupaj pa poimenoval Dve parafrazi na
Arcadelta. Gl. str. 78.
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Potočnik Krajnik, Branka. Elektronsko pismo. Gl. str. 98, zap. št. 70.
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6. Dina Slama: Gaudeamus, za glas in violo da gamba, 2002.
Izvajalka je bila Irena Pahor, skladbo je prvič izvedla na koncertu 20. Festivala
Radovljica, v soboto, 24. avgusta 2002, v radovljiški graščini. Trajanje skladbe
Gaudeamus Dine Slama, v minutah: 5:03, izšla je na CD-plošči 20. Festivala
Radovljica, leta 2002. Partitura je v računalniškem zapisu.

Skladateljica Dina Slama je napisala skladbo Gaudeamus za glas in violo da gamba leta
2002 za gambistko Ireno Pahor, po naročilu za izvedbo na 20. Festivalu Radovljica.
Skladateljico so navdihnile renesančne monodične skladbe za glas in lutnjo oz. kasneje
za violo da gamba, pri pisanju pa se je zgledovala po tradicionalnejših kompozicijskih
tehnikah.
Skladbo začenja solistična linija v violi da gamba, ki se razvija z intervalnimi in
lestvičnimi postopi, pasažami, akordičnimi sosledji, tremoli, arpeggii in drugimi
izvajalskimi postopi. Nad njo se oglaša glas izvajalke na violi da gamba, ki poje, govori
in šepeta besedo in posamezne zloge besede ''gaudeamus'' – veselimo se. Skladba
izzveni kot zvočna študija, s tonskim prepletanjem melodične linije glasu in
dopolnjujoče viole da gamba. Poleg obiskovalcev v avli radovljiške graščine so prvo
izvedbo skladbe spremljali poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.
7. Brina Jež - Brezavšček (1957): Ti zasnuli mesec, za mešani zbor, kljunasto flavto,
violo da gamba, čembalo in kongo, 2002.
Avtorica pesmi: Saša Vegri, izvajalci so bili: Komorni zbor De profundis, Mateja Bajt,
kljunasta flavta, Irena Pahor, viola da gamba, in Irena Skumavec, čembalo.
Skladbo so prvič izvedli na 20. Festivalu Radovljica, v soboto, 24. avgusta 2002, v
radovljiški graščini. Trajanje skladbe Ti zasnuli mesec Brine Jež - Brezavšček, v
minutah: 7:44. Partitura je v računalniškem zapisu.
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Brina Jež - Brezavšček91 je posvetila skladbo Ti zasnuli mesec dirigentki Branki
Potočnik Krajnik in Komornemu zboru De profundis, za jubilejni nastop ob desetletnici
zbora, leta 2001, v cerkvi sv. Martina v Stražišču pri Kranju. Za izvedbo na 20.
Festivalu Radovljica pa je spremenila zasedbo, in sicer je iz prvotne zasedbe ohranila
kongo, mešani zbor in godalni ansambel pa je nadomestila z baročnimi instrumenti:
tenorsko kljunasto flavto, violo da gamba in čembalom.
Skladateljica je napisala skladbo Ti zasnuli mesec na besedilo pesmi Saše Vegri iz
njenega zgodnejšega obdobja. Kot pravi skladateljica, jo je pesem “pritegnila s svojo
rahlostjo, krhkostjo in bogastvom podob in metaforike. Glasba išče skupno točko s
pesmijo prav v tkanju nepredvidljivega in vedno novega pleteža, ki skuša ujeti in
odzrcaliti minljivost trenutka in njegove relativnosti. Instrumentalni delež sledi
pevskemu in zborovski zvok dopolnjuje ter bogati z instrumentalnimi barvami v iskanju
primernega izraza.”92 Poleg občinstva v avli radovljiške graščine so prvo izvedbo
skladbe spremljali poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.

21. FESTIVAL RADOVLJICA, 2003
8. Tomaž Svete (1956): The Lord of Tears/Gospodar solz: The Lord of
Tears/Gospodar solz in Angels, Close Relatives/Angeli, bližnji sorodniki, za sopran,
violo da gamba in čembalo, 2003.
Avtor pesmi je Aleš Debeljak, izvajalci so bili: sopranistka Pija Brodnik, gambist
Domen Marinčič in čembalist Emanuel Schmelzer - Ziringer, na koncertu 21. Festivala
Radovljica, v petek, 22. avgusta 2003, v avli radovljiške graščine.
Skladatelj Tomaž Svete je po naročilu Festivala Radovljica napisal samospeva na verze
pesnika Aleša Debeljaka, za sopran s spremljavo viole de gamba in čembala. Trajanje
pesmi , v minutah: Gospodar solz – 4:03, Angeli, bližnji sorodniki – 6:12, skupaj 10:15
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min. Partitura je v skladateljevem rokopisu. Samospev Gospodar solz je izšel na CDplošči 21. Festivala Radovljica, leta 2003.
Skladatelj Tomaž Svete se je mednarodno uveljavil predvsem kot ustvarjalec glasbenodramskih in vokalno-instrumentalnih del. Za svoje glasbeno delo je doslej prejel več
nagrad, med njimi pa izstopa 1. nagrada na mednarodnem skladateljskem tekmovanju
za nova operna dela Johann Joseph Fux v Gradcu, leta 2000, ki jo je prejel za komorno
opero Kriton. Doslej so v Ljubljani in Mariboru izvedli še štiri Svetetove opere, Prvo
simfonijo za veliki orkester, sopran, mezzosopran in zbor, pa tudi druga orkestrska in
vokalno-instrumentalna dela ter vokalne skladbe.
Med vokalnimi deli v Svetetovem opusu sta tudi pesmi, ki sta nastali po naročilu
Festivala Radovljica: Gospodar solz iz zbirke Mesto in otrok, 1999, in Angeli, bližnji
sorodniki, ki je bila objavljena v zbirki Nedokončane hvalnice, 2000. Navdihnila ju je
poezija priznanega slovenskega pesnika Aleša Debeljaka, ki je, tako kot skladatelj, tudi
sam doživel izkušnjo življenja v tujini.
Samospev Gospodar solz93 je zasnovan v dveh delih, kot glasbena dramatizacija
poezije, v njem pa je skladatelj obravnaval zvočne odnose med glasom in
zgodovinskima glasbiloma. Drugi samospev za sopran, violo da gamba in čembalo,
Angeli, bližnji sorodniki, je poklon slikarju Marcu Chagallu. Prva pesem je v angleščini,
druga v slovenščini. Osrednjo vlogo ima vokal, z ekspresivno zasnovano melodično
linijo in elementi govorjenega petja, glas pa spremljata instrumenta – ta dva obe pesmi
uvedeta in skleneta, posebej za drugo pa je značilna repetitivna figurirana spremljava.
Poleg občinstva v avli radovljiške graščine so koncert spremljali poslušalci v prenosu na
programu Ars Radia Slovenija.

Prva izvajalka pesmi je bila sopranistka Pija Brodnik, ki je doslej nastopila v vrsti
opernih vlog od baroka do sodobnosti, kot interpretka sodobne slovenske glasbe pa je
med drugim poustvarila dela Maksa Strmčnika, Jakoba Ježa, Bora Turela, Brine Jež Brezavšček in Tomaža Sveteta. Študij solopetja je končala na umetniškem oddelku
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Univerze Wilfrid Laurier v Waterlooju v Ontariu v Kanadi, udeležila pa se je tudi več
mojstrskih tečajev – pri Alfredu Burgstallerju in Marjani Lipovšek, Maureen Forrester,
Barbari Schlick in Richardu Millerju.
Sodelovala sta dva instrumentalista. Čembalist Emanuel Schmelzer - Ziringer je študiral
orgle v avstrijskem Gradcu in na Dunaju in se izpopolnjeval pri priznanem specialistu
Luigiju Ferdinandu Tagliaviniju in pri Liuweju Tammingi v Bologni. Čembalo je
študiral pri Franzu Zebingerju v Gradcu in Ingomarju Rainerju na Dunaju.
Gambist Domen Marinčič je diplomiral iz viole da gamba pri Hartwigu Grothu na
Visoki šoli za glasbo v Nürnbergu, nato še pri Philippu Pierlotu na Visoki šoli za glasbo
v Trossingenu, pri Carstnu Lohffu je diplomiral iz čembala, pri Albertu Rinaldiju pa je
končal podiplomski študij generalnega basa in komorne glasbe. Nastopa s skupino
musica cubicularis, ki jo je ustanovil s čembalistom Tomažem Sevškom in z njo
nastopil tudi na Festivalu Radovljica v letih 2005 in 2006, pri izvedbah del iz obdobja
poznega baroka pa pogosto sodeluje tudi z različnimi orkestri in komornimi zasedbami.
Domen Marinčič je v drugem obdobju delovanja Festivala Radovljica nastopil na
festivalih v letih 1999, 2003, 2004, 2005 in 2006.
9. Bor Turel (1954): Les espaces intermédiaires/Vmesni prostori, za kljunaste flavte in
elektroakustični posnetek, 2003.
Vmesni prostori Bora Turela so prvo slovensko elektroakustično delo za baročne
kljunaste flavte, nastalo po naročilu Festivala Radovljica. Delo je prvič izvedla
flavtistka Mateja Bajt na kljunastih flavtah, na koncertu 21. Festivala Radovljica, v
petek, 22. avgusta 2003, v radovljiški graščini. Pri zvočni realizaciji elektroakustičnega
posnetka sta sodelovala skladatelj Bor Turel in tonski mojster Dejan Guzelj. Trajanje
skladbe Les espaces intermédiaires/Vmesni prostori Bora Turela, v minutah: 16:35.
Partitura je v skladateljevem rokopisu.
Skladatelj Bor Turel je po študiju kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri
profesorju Urošu Kreku nadaljeval študij na oddelku za elektroakustično glasbo
Visokega državnega glasbenega konservatorija v Parizu in se udeležil mojstrskih tečajev
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elektroakustične glasbe na montrealski univerzi v Orfordu v Kanadi, v Salzburgu in
mestu Marly-le-Roy v Franciji. Že od sredine 70. let 20. stoletja se intenzivno posveča
ustvarjanju elektroakustične in eksperimentalne glasbe, kot zvokovni umetnik pa
ustvarja dela avdio in radiofonske umetnosti, predvsem projekte ars acustica94 in
ambientalna glasbena dela, ki temeljijo na poetičnem besedilu.
Ustvaril je vrsto del za solistične instrumente in elektroakustični posnetek – med njimi
so: Nedokončana zanka za flavto in trak, (1983), Spirala za klavir, trak in elektroniko v
živo, (1986), Iz trupa trombe za trobento in trak, (1988), Les espaces intermédiaires/
Vmesni prostori, (2003), za kljunaste flavte in posnetek in Play-Spiel za pihalni kvintet
in posnetek, (2004).95 Ta in druga Turelova dela so izvedli priznani slovenski solisti in
ansambli na vrsti pomembnih mednarodnih festivalov sodobne glasbe, kot so: Zagrebški
glasbeni bienale, Mednarodni rostrum elektroakustične glasbe, Festival ISMEAM v
Sárvárju na Madžarskem, Svetovni glasbeni dnevi v Koebenhavnu in Festival
Klangspuren v Innsbrucku.
Bor Turel je ustvarjal skladbo Les espaces intermédiaires/Vmesni prostori od marca do
avgusta 2003. Prvi del ustvarjalnega procesa po kompozicijskem osnutku je obsegal
snemanje zvočnega gradiva s flavtistko Matejo Bajt v studiu Radia Maribor in naravnih
zvokov pri slapu Šumik na Pohorju in na gradu Kamen pri Begunjah. V nasprotju s
sintetičnimi zvoki so naravni zvoki na posnetku dejanski zvoki, v tej skladbi so to zvoki
kljunastih flavt in zvoki iz narave, npr. šumenje vode – slapa, reke in potoka, posnetki
udarjanja kamnov, vetra in začetka dežja.

Skladatelj je v drugem delu kompozicijskega procesa posneto gradivo obdeloval in
montiral v računalniškem sistemu Pro-Tools in ga s kreativnimi programskimi orodji
GRM oblikoval v samostojno elektroakustično kompozicijo. V delu je raziskoval in
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radiofonske umetnosti, elektroakustične glasbe, ambientalnih glasbenih del s poetičnim besedilom,
eksperimentalne glasbe in / ali drugih zvočnih oblik.
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uporablja posnetek oz. elektroakustični ali elektronski posnetek.
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izpostavil zvočne povezave in dinamična razmerja med akustičnim instrumentom –
kljunasto flavto – in elektroniko, izražena skozi obdelavo zvokov kljunastih flavt in
zvočnih dogodkov iz narave, in v partituri določil in notiral zvočne odzive solistke na
elektroakustični posnetek. Sklepni del procesa nastajanja skladbe je vključeval
flavtistkine reakcije in intervencije na posneto gradivo, prvič javno predstavljene na
koncertu. Poleg obiskovalcev v avli radovljiške graščine so prvo izvedbo skladbe
spremljali poslušalci v prenosu na programu Ars Radia Slovenija.

Flavtistka

Mateja

Bajt

je

sodelovala

pri

nastajanju

skladbe

Les

espaces

intermédiaires/Vmesni prostori od pomladi do avgusta 2003, od snemanj v gozdu pri
slapu Šumik na Pohorju, na gradu Kamen pri Begunjah in v dramskem studiu Radia
Maribor do sklepnih priprav na izvajanje ob elektroakustičnem posnetku.
Mateja Bajt je bila ena prvih udeleženk Poletne akademije za staro glasbo, ki so
nastopile na Festivalu Radovljica. Kljunasto flavto je začela študirati na radovljiški
glasbeni šoli, pri Klemenu Ramovšu, nadaljevala pa na Univerzi za glasbo in dramsko
umetnost na Dunaju, pri profesorju Hansu Marii Kneihsu, kjer je poleg pedagoške smeri
končala še solistični koncertni študij in ga nadgradila s študijem komorne glasbe s
poudarkom na sodobni glasbi. V drugem obdobju delovanja Festivala Radovljica je
nastopila na festivalih v letih 1997, 1998, 2000, 2002 in 2003.

22. FESTIVAL RADOVLJICA, 2004

10. Igor Majcen (1952): Dve parafrazi na Arcadelta: Io mi rivolgo indietro .../Obrnem
se nazaj in pazim na vsak korak ..., (2004), in Il bianco e dolce cigno/Nežni beli labod,
(2002), madrigala za mezzosopran in violo da gamba.

Izvajalki sta bili: mezzosopranistka Catherine King in gambistka Asako Morikawa, na
koncertu 22. Festivala Radovljica, v soboto, 14. avgusta 2004, v radovljiški graščini.
Trajanje madrigalov Igorja Majcna, v minutah: Io mi rivolgo indietro ... – 4:56, Il
bianco e dolce cigno – 2:53, skupaj 7:49. Madrigal Io mi rivolgo indietro je izšel na
CD-plošči 22. Festivala Radovljica, leta 2004. Partitura je v računalniškem zapisu.
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Skladatelj Igor Majcen96 je oblikoval madrigal Il bianco e dolce cigno/Beli nežni labod
po izvirniku Jacquesa Arcadelta kot del cikla Štirje madrigali na staroitalijanska
besedila, za zbor in baročne instrumente po naročilu za Festival Radovljica 2002.
Ta pesem, nastala na besedilo neznanega pesnika, leta 2002 ni doživela prve izvedbe,97
zato pa je Igor Majcen leta 2004 za mezzosopranistko Catherine King napisal še en
solistični madrigal, tega pa je nato prvič izvedla skupaj z madrigalom Beli nežni labod,
iz leta 2002, kot Dve parafrazi na Arcadelta. Glasba je komponirana brez kakršnih koli
citatov in slogovnih vaj in je skladateljev poizkus prevoda Arcadeltove madrigalne
melodične izraznosti v sodoben glasbeni idiom. Melodična linija v mezzosopranu je
izrazito ritmično in metrično diferencirana in precizirana – hitre menjave taktnih mer
(4/8, 12/16, 6/4, 7/8, 5/4, 12/89) –, ob zahtevnem spremljevalnem partu viole da gamba,
z akordsko spremljavo in arpeggii, s kvintolami in triolami in z izvajanjem alikvotnih
oz. naravnih harmonskih tonov.

Madrigala sta izvedli glasbenici iz Velike Britanije. Mezzosopranistka Catherine King
se je po študiju na fakulteti Trinity College univerze v Cambridgeu in na akademiji
Guildhall School of Music and Drama v Londonu osredotočila na izvajanje vokalne
glasbe kar desetih stoletij, od 11. stoletja do sodobnosti, vključno s številnimi novimi
deli sodobnih skladateljev. Priznana je kot vsestranska specialistka za staro glasbo, poje
v več jezikih, tudi z izgovarjavami iz starejših obdobij. Pogosto nastopa s priznanimi
ansambli in orkestri, največ pa s skupinami Virelai, Musica Secreta in Gothic Voices, s
katerimi je sodelovala tudi na Festivalu Radovljica, v letih 2000, 2004 oz. 2005.
Gambistka Asako Morikawa je po študiju violine na glasbeni akademiji Toho Gakuen v
Tokiu in viole da gamba na tokijskem glasbenem konservatoriju, pri Tetsuyu Nakanu,
študirala pri Wielandu Kuijknu na Kraljevem konservatoriju v Haagu in na Visoki šoli
umetnosti v Bremnu še baročno violino. Od leta 1997 živi in deluje v Londonu, igra pa s
specializiranimi ansambli viol da gamba in je članica konsorta viol da gamba Fretwork.
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Majcen, Igor. Gl. str. 69–70.
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Majcen, Igor. Tretji madrigal iz cikla Štirje madrigali. Gl. str. 70 in 71.
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11. Larisa Vrhunc (1967): Like a Vast Shadow/Kot brezkončna senca, za
mezzosopran, baročno harfo in violo da gamba, 2004.
Izvajalke so bile: mezzosopranistka Catherine King, harfistka Frances Kelly na baročni
trojni harfi in gambistka Asako Morikawa, na koncertu 22. Festivala Radovljica, v
soboto, 14. avgusta 2004, v radovljiški graščini. Trajanje skladbe Like a Vast Shadow
Larise Vrhunc, v minutah: 12:23. Partitura je v računalniškem zapisu.

Skladateljica Larisa Vrhunc je po diplomi iz glasbene pedagogike in kompozicije na
Akademiji za glasbo v Ljubljani opravila še specializacijo iz kompozicije, nato pa
nadaljevala študij na glasbenem konservatoriju v Ženevi, na Visokem državnem
glasbenem konservatoriju/Consérvatoire National Supérieur de Musique v Lyonu in na
inštitutu IRCAM v Parizu, udeležila pa se je tudi vrste mojstrskih tečajev pri priznanih
skladateljih, kot so Sofia Gubaidulina, Brian Ferneyhough, Klaus Huber, Helmut
Lachenmann, Pascal Dusapin in drugi.
Posebnost njene glasbene govorice sta značilna razgibanost in hkrati izrazito osebna
doslednost pri natančni in prefinjeni izdelavi zvočnih detajlov. Skladbo Like a Vast
Shadow/Kot brezkončna senca je napisala na različna besedila neznanih evropskih
pesnikov iz 13. in 17. stoletja, baročnega pesnika Henryja Vaughana in pesnic z
Daljnega vzhoda. Med slednjimi je tudi japonska princesa Shikishi, ki je postala
vestalka in se ni nikoli poročila, njena pesem pa je izšla leta 1205. Drugo pesem z
vzhoda je napisala Li Ching-chao, verjetno najpomembnejša kitajska pesnica, mojstrica
lirične oblike t’zu, in učenjakinja iz 12. stoletja. Kot kontrast verzom evropskih avtorjev
se izvajata pesmi azijskih pesnic govorjeno. Izbira besedil je v veliki meri narekovala
tridelno glasbeno obliko s kratkimi instrumentalnimi medigrami.
Zvočno gradivo, ki se v igri treh izvajalk prepleta z izvajanjem glissandov in postopov,
značilnih za godala in brenkala – (scordatura, pizzicato ...) –, z izvajanjem alikvotnih
oz. naravnih harmonskih tonov, ornamentiranjem po baročnih pravilih, vendar z novimi
zahtevami, npr. kolikor hitro je mogoče, in s specificiranjem vibrata, izraža tudi
specifične značilnosti instrumentov – sedemstrunske basovske viole da gamba in
baročne trojne harfe iz zgodnjega 17. stoletja.
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Izvajalke so se z velikim zanimanjem in naklonjenostjo posvetile izvedbi del obeh
slovenskih skladateljev na tem koncertu. Mezzosopranistka Catherine King in
gambistka Asako Morikawa sta že bili predstavljeni, pri izvajanju skladbe Larise
Vrhunc pa je nastopila tudi harfistka Frances Kelly, ki je študirala harfo na glasbeni
akademiji Royal College of Music v Londonu, nato glasbo na univerzi v Cambridgeu, v
izvajanju na moderni harfi pa se je izpopolnjevala pri Phii Berghout. Od leta 1994 se z
vodilnimi ansambli za staro glasbo intenzivno posveča izvajanju stare glasbe in
raziskuje zgodnje harfe, repertoar zanje in uporabo harfe kot instrument za generalni
bas.
12. Urška Pompe (1969): Dotiki: Nenavaden čudež, Začutila je ljubezen, Vonj luči in
Vražje žejna, za sopran, violo da gamba in čembalo, 2004.

Avtor pesmi: pesnik Hafis (Mohammed Shams od-Din Hafiz), 14. stoletje, izvajalci so
bili: sopranistka Andreja Zakonjšek, gambist Domen Marinčič in čembalistka Irena
Skumavec. Skladbo so prvič izvedli na 22. Festivalu Radovljica, v petek, 20. avgusta
2004, v radovljiški graščini. Trajanje skladbe – štirih izvedenih stavkov skladbe Dotiki
Urške Pompe, v minutah: 14:11. Partitura je v računalniškem zapisu.
Skladateljica Urška Pompe je diplomirala iz kompozicije na Akademiji za glasbo v
Ljubljani leta 1993. Študij je nadaljevala na glasbeni akademiji Ferenca Liszta v
Budimpešti in akademiji v Baslu v Švici ter na mojstrskih tečajih kompozicije in analize
glasbenih del – pri Brianu Ferneyhougu, Jamesu Dillonu, Helmutu Lachenmannu in
Jonathanu Harveyju.
Opus Urške Pompe obsega predvsem instrumentalne komorne skladbe in vokalno
glasbo – zborovsko in solistično. V svojem ustvarjanju izraža nagnjenost h
kompozicijskim rešitvam, ki pričajo o odprtosti in komunikativnosti, hkrati pa o
discipliniranosti in ekonomičnosti njene glasbene govorice.

Skladateljico so za pisanje skladbe Dotiki navdihnili modrost, iskrenost, duhovitost in
ljubezen v poeziji perzijskega pesnika Hafisa iz 14. stoletja. Oblikovala jo je v petih
kratkih stavkih, s petimi pesmimi oz. odlomki iz Hafisove poezije. V vsakem stavku je
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raziskovala barvitost obeh instrumentov in njuno spajanje z glasom, pri čemer se
njihove vloge v skupnem raziskovanju ves čas spreminjajo.
Skladbo je oblikovala v kompleksni ritmično-metrični strukturi in precizno določila
načine izvajanja vseh izvajalcev za vsak posamezen stavek: od šepeta, brez tonske
višine in glasnih vdihov, do petja po četrttonih in izvajanja četrttonskih mordentov za
glas, do igranja znotraj čembala s posebnimi navodili za izvajanje tremola in glissanda
ter posebej določene uglasitve viole da gamba in prstnega tremoliranja ob trupu
instrumenta, kjer je resonanca najizrazitejša.
Zaradi poznega dokončanja skladbe, že v času festivala, in zato omejenega časa za
pripravo izvedbe so glasbeniki na koncertu v Radovljici izvedli štiri od petih stavkov:
prvi stavek, Nenavaden čudež, drugi, Začutila je ljubezen, tretji, Vonj luči, in peti,
Vražje žejna, izpustili pa so izvedbo četrtega stavka, Lahko vidim angele. Skladateljica
Urška Pompe je kasneje dodala še šesti stavek z naslovom Ni se ti treba več pretvarjati.
Vseh šest stavkov skladbe Dotiki98 so za arhiv Radia Slovenija posneli
mezzosopranistka Barbara Jernejčič - Fürst99, gambist Domen Marinčič in čembalistka
Irena Skumavec.

23. FESTIVAL RADOVLJICA 2005
13. Uroš Rojko (1954): Krog I, za kvartet viol da gamba, 2005.
Izvajalci so bili člani ansambla viol da gamba Concordia iz Velike Britanije: Mark
Levy, glasbeni vodja, Joanna Levine, Emilia Benjamin in Reiko Ichise. Skladbo so
prvič izvedli na koncertu 23. Festivala Radovljica, v soboto, 13. avgusta 2005, v
radovljiški graščini. Trajanje skladbe Krog I Uroša Rojka, v minutah: 14:23. Partitura je
v računalniškem zapisu.
Skladatelj Uroš Rojko je najvidnejši mednarodno priznani slovenski skladatelj srednje
generacije. Na ljubljanski Akademiji za glasbo je diplomiral najprej iz klarineta, leta
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1975, leta 1981 pa še iz kompozicije, pri profesorju Urošu Kreku. Študij kompozicije je
nadaljeval na državni Visoki šoli za glasbo v Freiburgu, pri Klausu Huberju, nato pa pri
Györgyju Ligetiju na Visoki šoli za glasbo v Hamburgu. Med letoma 1983 in 1995 je
živel in deloval v Freiburgu, od jeseni 2002 pa živi v Ljubljani – tu poučuje
kompozicijo na Akademiji za glasbo – in v Karlsruheju v Nemčiji.
Skladbe Uroša Rojka odlikujejo premišljena in izdelana arhitektonska kompozicijska
zgradba s podrobno izdelanimi zvočnimi strukturami in prefinjenimi kombinacijami
instrumentalnih barv. Skladatelj je zasnoval skladbo Krog I za kvartet viol da gamba po
simboliki kroga, simbola popolnosti, harmonije, večnosti, ponovnega rojstva in
nedeljive celote.

Krog je elementaren in ima idealno obliko. Kot tak je vizija glasbene strukture
predvsem takrat, ko se ciklični proces obravnave glasbenega gradiva preoblikuje iz
velike kompleksnosti prek redukcije gradiva v izrazito elementarnost. Skladatelj je
posvetil skladbo Krog 1 za kvartet viol da gamba spominu na Giacinta Scelsija, ob 100.
obletnici njegovega rojstva, leta 2005. Istega leta je skladbo predelal in napisal še
različico Krog II, za godalni kvartet.
Skladbo Krog I je na Festivalu Radovljica prvič izvedel priznani britanski ansambel viol
da gamba Concordia, ki ga je leta 1992 ustanovil gambist in umetniški vodja Mark
Levy. Pod njegovim vodstvom je ansambel dosegel vrsto uspehov pri izvajanju stare
angleške ansambelske glasbe. Ansambel Concordia se osredotoča na repertoar za večje
zasedbe in izvaja številne projekte, v katerih je ponovno odkril in predstavil repertoar za
ansamble lutenj, viol da gamba in glasov, ki so imeli v 16. in 17. stoletju v vseh večjih
evropskih glasbenih središčih vodilno vlogo.
Gambisti Concordie se z veliko predanostjo posvečajo tudi izvajanju sodobne glasbe, in
tako so po naročilu zanje napisali dela številni uveljavljeni mlajši britanski skladatelji,
kot so Roderick Williams, Rachel Stott, John Webb in drugi. Predstavili so tudi nova
dela za viole da gamba, ki so jih, po navdihu skladbe Lachrimae Johna Dowlanda,
napisali vodilni sodobni britanski skladatelji, med njimi tudi John Tavener in Gavin
Bryars.
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14. Bor Turel (1954): Zvoki Dežele – Svet, ki zveni, 2005.
Na 23. Festivalu Radovljica, leta 2005, je bilo prvič predvajano slovensko arsakustično
delo,100 ki ga je avtor, zvokovni umetnik in skladatelj Bor Turel, ustvaril kot zvočno
pokrajino101glasbenega sveta ravnine radovljiške Dežele102. Prva izvedba oz. prvo
predvajanje je bilo v spremljevalnem sporedu 23. Festivala Radovljica, na Večernem
maratonu radijskih iger in radiofonskih glasbenih del, v petek, 19. avgusta 2005, v avli
radovljiške graščine. Avtor sam je bil izvajalec predvajanja, in to z elektroakustičnim
posnetkom iz računalniškega sistema Mac Pro-Tools. Večerni maraton radijskih iger in
radiofonskih glasbenih del Polna luna zvoka je nastal v sodelovanju z Radiem Maribor.
Trajanje dela Zvoki Dežele – Svet, ki zveni Bora Turela, v minutah: 16:09.
Bor Turel je zasnoval arsakustično delo Zvoki Dežele kot glasbeno pripoved zvočnosti
bivanjskih prostorov radovljiške ravnine. To je edino glasbeno delo, ki je v celoti
nastalo med Festivalom Radovljica, in sicer v času od 7. do 19. avgusta 2005. Začetek
ustvarjanja je vključeval snemanje zvokov v različnih naravnih okoljih v Radovljici in
njeni okolici.
Zvočna pripoved je zasnovana v svobodni obliki, vendar po jasni kompozicijski
zasnovi. Začne se z zvoki prebujanja dneva, ptičjega petja in piskov vlaka, drvečega
mimo železniške postaje, in nadaljuje z bitjem cerkvenega zvona, nato pa predstavi
zvočne dogodke sedanjosti in preteklosti: viteške obrede na Linhartovem trgu, mestni
vrvež in klepet ljudi ob stojnicah na tržnici starih obrti ter odlomek s koncerta
renesančne glasbe v radovljiški graščini. Arsakustična pripoved se nadaljuje z obiskom
Čebelarskega muzeja in s pozornostjo čebelarstvu, iz parka pa se zaslišijo otroški
glasovi, njihovi vzkliki med igro. Avtor v sklepnem delu predstavi zvočnost rečnega
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sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke, od koder se Sava nato kot ena reka Sava spusti
pod Fuksovo brvjo in teče ob bregu, kjer se oglašajo domače in redke eksotične ptice.
Delo Zvoki Dežele – Svet, ki zveni, je nastalo v procesu, ki je vključeval večdnevno
snemanje v Radovljici in njeni okolici, obdelavo zvočnega gradiva, njegovo
preoblikovanje in končno montažo v sistemu Mac Pro-Tools s kreativnimi
programskimi orodji GRM. Predvajano je bilo z radijsko tehnično opremo in sistemom
zvočnikov za predvajanje v večjem prostoru. Poslušalci v avli radovljiške graščine so
delo spremljali v načinu akuzmatične izvedbe, kjer vir zvoka ni viden, slišno pa je po
vsem prostoru.
15. Tadeja Vulc (1978): Navdih časa, za sopran, baročno violino, violo da gamba in
čembalo, 2004.
Izvajalci so bili člani slovenske skupine za staro glasbo Musica Cubicularis, v zasedbi:
sopranistka Barbara Tišler, gambist Domen Marinčič ter čembalist in orglavec Tomaž
Sevšek, in gostja, nemška violinistka Katharina Heutjer iz Švice. Skladbo so prvič
izvedli na koncu prvega dela koncerta, v ponedeljek, 22. avgusta 2005, v cerkvi sv.
Petra v Radovljici. Trajanje skladbe Navdih časa Tadeje Vulc, v minutah: 10:24.
Partitura je v računalniškem zapisu.
Skladateljica Tadeja Vulc je končala študij kompozicije na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, pri profesorju Urošu Rojku, leta 2003. Dvakrat se je uspešno predstavila na
mednarodni skladateljski tribuni Rostrum, leta 2000 v Amsterdamu s komorno skladbo
Tri iveri in leta 2003 na Dunaju s skladbo Svetlobne sence za simfonični orkester, za
skladbo Requiem pa je prejela drugo nagrado anonimnega natečaja Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije.
Za ustvarjalnost Tadeje Vulc sta značilni velika inventivnost ter osredotočenost na
glasbeno misel in njeno logično kompozicijsko izpeljavo. Skladateljica daje prednost
pred izraznostjo izdelanosti zvočne teksture in nenavadnim kombinacijam posameznih
zvočnih elementov.
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Kot pravi skladateljica, “so jo za skladbo Navdih časa navdihnile barve baročnih
instrumentov, ki jih je poskušala postaviti v sedanjost in tako z njimi prikazati sodobne
tehnike komponiranja in izvajanja. Prvi stavek je glasbena ''molitev'' z verzi iz Stare
zaveze: Vse ima svoj čas in vsak opravek ima svojo uro pod nebom: je čas rojstva in čas
umiranja; čas, da se sadi, in čas, da se vsajeno izruva ...”103 Kot kontrast prvemu stavku
se v začetku drugega pojavi melodija – gregorijanski koral Beata viscera Mariae
Virginis, ki učinkuje kot uresničitev sanj, a ostaja samo iluzija.

V specializiranem ansamblu za staro glasbo musica cubicularis igrajo uveljavljeni
slovenski glasbeniki mlajše generacije, ki so se umetniško izoblikovali v tujini in se
odlikujejo kot solisti. Skupina se je z javnim koncertom prvič predstavila na 23.
Festivalu Radovljica, leta 2005. Posveča se predvsem izvajanju glasbe 17. stoletja, za
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pa je posnela tudi CD-ploščo s skladbami
slovenske glasbene dediščine. Glasbeniki v svoje programe redno vključujejo manj
znane, neznane in še neobjavljene skladbe, njihove interpretacije pa odlikuje ustvarjalen
pristop, ki temelji na poglobljenem proučevanju ohranjenih glasbenih virov.
Sopranistka Barbara Tišler je končala študij solopetja pri Elisabeth Wilke ter samospeva
in oratorija pri Bredi Zakotnik, na Univerzi za glasbo Mozarteum v Salzburgu.
Izpopolnjevala se je na pevskih seminarjih pri Leopoldu Spitzerju, Kurtu Widmerju,
Barbari Schlick in Petru Kooiju. Leta 2002 je prejela prvo nagrado na 4. mednarodnem
tekmovanju Johanna Heinricha Schmelzerja za baročne ansamble in soliste v
avstrijskem Melku.
Gostujoča violinistka Katharina Heutjer iz Švice je študirala violino na Visoki šoli za
glasbo Trossingen in se izpopolnjevala v izvajanju baročne glasbe pri Chiari Banchini
na glasbeni akademiji Schola Cantorum v Baslu in tam z odliko diplomirala leta 2007.
Od leta 2008 je koncertna mojstrica baročnega orkestra La Cetra v Baslu.

Ansambel za staro glasbo musica cubicularis sta leta 2004 ustanovila gambist in
čembalist Domen Marinčič ter orglavec in čembalist Tomaž Sevšek, ki je študiral na
103
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Visoki šoli za glasbo v Freiburgu in tam leta 2001 diplomiral iz orgel, pri Zsigmondu
Szathmaryju. Čembalo je študiral pri Robertu Hillu, nato pa leto dni še na glasbeni
akademiji Eastman School of Music v Rochestru v zvezni državi New York. Leta 2003
je v Freiburgu končal še podiplomski študij orgel in diplomiral iz čembala.
Tomaž Sevšek je prejel več prvih nagrad na republiških tekmovanjih mladih
glasbenikov in drugo nagrado na evropskem tekmovanju mladih glasbenikov leta 1998
v Ljubljani, bil je finalist kanadskega orgelskega tekmovanja v Calgaryju in
Mendelssohnovega tekmovanja v Berlinu. Poglobljeno se ukvarja z izvajanjem
poznorenesančne in baročne glasbe za zgodovinska glasbila s tipkami, z veliko
pozornostjo pa izvaja tudi sodobno glasbo. Na festivalu je nastopil v letih 2005 in 2006.
16. Nenad Firšt (1964): Ujeti v čas, za baročno violino, violo da gamba in
čembalo, 2005.
Izvajalci so bili: člana slovenske skupine za staro glasbo musica cubicularis gambist
Domen Marinčič in orglavec Tomaž Sevšek ter kot gostja violinistka Katharina Heutjer
iz Švice. Skladbo so prvič izvedli na začetku drugega dela koncerta v ponedeljek, 22.
avgusta 2005, v cerkvi sv. Petra v Radovljici. Trajanje skladbe Ujeti čas Nenada Viršta,
v minutah: 6:38. Izšla je tudi na CD-plošči 23. festivala Radovljica, leta 2005. Partitura
je v skladateljevem rokopisu.
Skladatelj Nenad Firšt je na ljubljanski Akademiji za glasbo študiral violino in
kompozicijo – iz te je diplomiral pri profesorju Danetu Škerlu. Izpopolnjeval se je na
mednarodnih tečajih za komorno glasbo in kompozicijo na Madžarskem in v Franciji.
Firštov opus obsega številne komorne in solistične skladbe, orkestralno glasbo, med
drugim tudi koncerte za violino, violončelo in za kontrabas, balet in zborovske skladbe,
ki jih izvajajo in snemajo uveljavljeni slovenski in tuji izvajalci, njegovo glasbo pa so
predstavili tudi že na mednarodni skladateljski tribuni Rostrum.
Pri svojem ustvarjanju uspešno združuje tematsko glasbeno govorico in elemente
sodobnega zvočnega jezika, zato njegove skladbe odlikujejo izrazna učinkovitost,
privlačnost in svežina. “Tematsko gradivo skladbe Ujeti v čas za violino, violo da
86

gamba in čembalo, posvečene gambistu Domnu Marinčiču, se iz začetnih fragmentov
improvizacijskega značaja prek osrednjega ritmičnega dela umiri v melodični
meditaciji,” pojasnjuje skladatelj. Po navdihu pesmi Iztoka Osojnika iz zbirke Ogledala
v času vojne sklene zvočno dogajanje kratka reminiscenca s sklepno mislijo: “Ujeti v
čas polnimo z gorivom ogenj svojega bivanja.” Kot še pravi skladatelj, se je “pri
ustvarjanju tudi sam ujel v čas drugačne izvajalske prakse.”104

24. FESTIVAL RADOVLJICA, 2006
17. Vito Žuraj (1979): Vokaliza, za sopran, violo da gamba in čembalo, 2006.
Izvajalci so bili: člani skupine za staro glasbo Musica Cubicularis, v zasedbi sopranistka
Barbara Tišler, gambist Domen Marinčič in čembalist Tomaž Sevšek. Skladbo so prvič
izvedli na koncertu 24. Festivala Radovljica, v ponedeljek, 21. avgusta 2006, v cerkvi
sv. Kancijana v Kranju. Trajanje skladbe Vokaliza Vita Žuraja, v minutah: 3:31. Izšla je
tudi na CD-plošči 24. Festivala Radovljica, leta 2006. Partitura je v računalniškem
zapisu.
Mednarodno vse bolj uveljavljen skladatelj Vito Žuraj je diplomiral iz kompozicije in
glasbene teorije pri profesorju Marku Mihevcu na ljubljanski Akademiji za glasbo leta
2002 in se nato kot podiplomski študent izpopolnjeval v razredu profesorja Lotharja
Voigtländerja na Visoki šoli za glasbo Carla Marie von Webra v Dresdnu in v
mojstrskem razredu profesorja Wolfganga Rihma na Visoki šoli za glasbo v
Karlsruheju. Udeležil se je poletnih tečajev pri priznanih skladateljih, kot so: Brian
Ferneyhough, Chaya Czernowin, Wolfgang Mitterer, Toshio Hosokawa, Michael Jarrell
in Johannes Schöllhorn.
Žurajevo glasbeno ustvarjanje sega tako na področje solistične, komorne in vokalne kot
simfonične in elektronske glasbe; njegove skladbe izvajajo tudi na uglednih
mednarodnih festivalih sodobne glasbe. Po naročilu Festivala Radovljica je leta 2006
napisal Vokalizo za sopran, violo da gamba in čembalo. Vokaliza pomeni skladatelju
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kompozicijo za glas in instrumente, katere osnovna glasbena ideja ne izhaja iz literarne
podlage. Avtor pravi105, da mu je zasedba soprana, viole da gamba in čembala ponujala
obilico povezav s t. i. staro glasbo, da pa velikokrat že sam zvok glasbila, vezanega na
določeno glasbeno obdobje, prinaša v naš čas njegove reminiscence.
''Prav zaradi tega sem poskušal arhaična instrumenta umestiti v glasbeno strukturo na
enakovreden način, kot bi v iskanju svoje glasbene govorice to storil tudi z glasbili v
simfoničnem orkestru, torej da bi poskušal ohraniti njihove značilnosti in razširiti
zvočne zmožnosti. Skladba je zasnovana kot sopranska arija brez besedila, pri čemer
glas – ob dvoslojni instrumentalni spremljavi – izbira vokale za interpretacijo tonskih
višin in vodi tempo izvedbe,”106 je pojasnil skladatelj Vito Žuraj.
18. Dušan Bavdek (1971): Obarvani drobci časa, za violo da gamba in čembalo, 2006.
Izvajalca sta bila: gambistka Irena Pahor in čembalist Tomaž Sevšek. Skladbo sta prvič
izvedla na predzadnjem koncertu 24. festivala Radovljica, v petek, 25. avgusta 2006, v
dvorani gradu Katzenstein v Begunjah. Trajanje skladbe Obarvani drobci časa Dušana
Bavdka, v minutah: 5:58. Partitura je v računalniškem zapisu.
Dušan Bavdek ustvarja tako instrumentalno kot vokalno glasbo, s prepričljivo
muzikalnostjo, prepleteno z nostalgično zazrtostjo v preteklost. Na ljubljanski
Akademiji za glasbo je diplomiral iz kompozicije in glasbene teorije pri profesorju
Alojzu Srebotnjaku, leta 1994. Bavdkova dela redno izvajajo na koncertih in festivalih
komorne glasbe, izvedel pa jih je tudi že simfonični orkester Slovenske filharmonije.
Skladatelj Dušan Bavdek uspešno usklajuje klasično glasbeno znanje in kompozicijsko
usposobljenost z inventivnimi muzikalnimi rešitvami, njegove skladbe pa odlikuje tudi
sposobnost za izražanje zvočnih odtenkov in instrumentalnih razmerij.
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Skladba Obarvani drobci časa je oblikovana enovito, viola da gamba in čembalo pa sta
obravnavana povsem enakovredno, v jasno tekočem glasbenem dvogovoru, v katerem
se dopolnjujeta v skupni izpeljavi tonskega gradiva in razgibanem izmenjavanju
odsekov v celovitem gradacijskem loku skladbe.
19. Urška Pompe (1969): Vrata dneva, za mezzosopran in tolkala, 2004–2006.
Skladbo je prvič izvedla mezzosopranistka Barbara Jernejčič Fürst, s tolkali, na 11.,
predzadnjem koncertu 24. Festivala Radovljica, v petek, 25. avgusta 2006, v dvorani
gradu Katzenstein v Begunjah. Trajanje skladbe Vrata dneva Urške Pompe, v minutah:
8:22. Partitura je v računalniškem zapisu.
Skladateljica Urška Pompe107 je napisala skladbo Vrata dneva na željo Barbare
Jernejčič, ki ji je tudi posvečena in ki jo je prvič izvedla, 22. novembra 2004 v mali
dvorani Slovenske filharmonije, v ciklu Koncertni atelje DSS. Nova različica skladbe
Vrata dneva je daljša od prvotne. Urška Pompe je skladbo pospremila z
besedami:“Vsak dan nas sooča s številnimi vrati, ki jih, nekatera zlahka, druga pa
izredno težko, odpiramo. Nekatera vrata nas lahko pričakajo odprta, medtem ko druga
ostajajo skrivnostno zaprta ali celo nedosegljiva.”108
Mezzosopranistka Barbara Jernejčič - Fürst je z odliko končala študij zborovskega
dirigiranja na graški Univerzi za glasbo, pri Karlu Ernstu Hoffmannu, leta 1997,
izpopolnjevala pa se je na mojstrskih tečajih pri Ericu Ericsonu v Gradcu in Innsbrucku.
Solopetje je študirala pri Karlu Ernstu Hoffmannu, nadaljevala pa pri profesorjih
Schmidu, Pöppelreiterju in Horniku. V solopetju se je izpopolnjevala na mojstrskih
tečajih pri Marjani Lipovšek, Christi Ludwig, Dietrichu Fischerju-Diskauu in Rudolfu
Piernayu, v baročnem petju pa pri Barbari Schlick in Christophu Roussetu. Nastopila je
v solističnih vlogah v komičnih operah W. A. Mozarta, v Händlovi Alcini, v
Onečaščenju Lukrecije B. Brittna, v Gluckovi Le cinesi in v drugih opernih vlogah v
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graškem gledališču Theater in Palais, dunajski Komorni operi, Flamski operi v Gentu, v
Antwerpnu in Ljubljani.

Kot koncertna pevka sodeluje na slovenskih glasbenih festivalih in na festivalih v
Avstriji: na Štajerski jeseni, Styriarte, Bregenških slavnostnih igrah in na drugih
prireditvah. Barbara Jernejčič Fürst nastopa s simfoničnima orkestroma Slovenske
filharmonije in RTV Slovenija, z ansambli za staro glasbo Armonico Tributo Austria,
La petite bande, Solamente naturali in Musica Aeterna ter drugimi skupinami. Z veliko
pozornostjo se posveča izvajanju del sodobnih slovenskih skladateljev, ki jih predstavlja
na recitalih samospevov, posnela pa je tudi CD-ploščo s celotnim opusom samospevov
Marija Kogoja.
20. Črt Sojar Voglar (1976): Dve epistoli, satirična miniaturna monodrama za
mezzosopran, violo da gamba in čembalo, 2006.
Avtor pesmi je Boris A. Novak, izvajalci so bili: mezzosopranistka Barbara Jernejčič
Fürst, gambistka Irena Pahor in čembalist Tomaž Sevšek. Skladbo so prvič izvedli na
predzadnjem koncertu 24. festivala Radovljica, v petek, 25. avgusta 2006, v dvorani
gradu Katzenstein v Begunjah. Trajanje skladbe Dve epistoli Črta Sojarja Voglarja, v
minutah: 7:16. Partitura je v računalniškem zapisu.
Skladatelj mlajše generacije Črt Sojar Voglar je avtor obsežnega opusa orkestralnih,
komornih, solističnih in vokalnih del, piše pa tudi scensko, filmsko in plesno glasbo. Na
Akademiji za glasbo v Ljubljani je diplomiral iz kompozicije in glasbene teorije pri
profesorju Marku Mihevcu leta 2000, leta 2004 pa je tam tudi magistriral. Izpopolnjeval
se je na mojstrskih tečajih pri skladateljih Urošu Rojku, Marku Ruždjaku, Amedeu
Tommasiju in drugih ustvarjalcih.
Dela Črta Sojarja Voglarja so komponirana v zvočno bogatem glasbenem jeziku, ki se
opira na sodobno modalnost in se vsebinsko dotika simbolističnih, s humanizmom
prepletenih pojavov. Skladbo Dve epistoli je zasnoval kot satirično miniaturno
monodramo na besedilo kontrastnih pesmi Zatrapano pismo in Odtrapano pismo – o
zaljubljeni najstnici in o razočarani poročeni ženski – priznanega slovenskega pesnika
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Borisa A. Novaka. Oblikoval jo je v dveh delih, s povezujočimi se motivičnimi
elementi. Po instrumentalnem uvodu sledi prva epistola v obliki recitativa in arije,
medtem ko je druga epistola monotematska, s skoraj minimalistično uporabo
glasbenega gradiva.
Skladba Dve epistoli Črta Sojarja Voglarja je bila zadnja od novonastalih skladb
slovenskih skladateljev, ki so doživele izvedbo na 24. Festivalu Radovljica, leta 2006.
Na tem koncertu je prvič javno nastopil trio v zasedbi mezzosopranistka Barbara
Jernejčič - Fürst, gambistka Irena Pahor in čembalist Tomaž Sevšek.
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SKLEP
V diplomskem delu so podrobneje obravnavani programi Festivalov Radovljica v
drugem, desetletnem obdobju, od leta 1997 do leta 2006. Festivalski programi z vrsto
glasbenozgodovinskih tem in specifičnih vsebinskih poudarkov ter koncertni sporedi
srednjeveške, renesančne, baročne, klasicistične, zgodnjeromantične glasbe in glasbe
20. in 21. stoletja so pomembno obogatili dogajanje v slovenski glasbeni umetnosti.

Na Festivalu Radovljica so v drugem obdobju posvetili veliko pozornosti predstavitvi
nove slovenske glasbene ustvarjalnosti za izvirna zgodovinska glasbila. K nastanku
slovenskih del je s podporo pripomoglo tudi Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije. Po naročilu je nastalo 20 novih skladb slovenskih avtorjev, 27 novih del pa
so prispevali tuji skladatelji. Priznani slovenski in mednarodno priznani tuji glasbeniki
in ansambli so uspešno izvedli 134 del – 80 skladb 20. in 54 skladb 21. stoletja – za
izvirna zgodovinska glasbila in tudi za glasove.

Z radijskimi in televizijskimi snemanji javne radiotelevizije, prenosi in arhiviranjem
koncertov so te kakovostne glasbene vsebine bile, so in še bodo dostopne v javnih
radijskih in televizijskih programih, festivalu pa je to omogočilo večjo prepoznavnost v
slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru. Izbrani najboljši posnetki Festivalov
Radovljica, od leta 1999 do 2006, so izšli na osmih CD-ploščah, v založbi DLSGR, med
njimi tudi pet sodobnih skladb slovenskih skladateljev, prvič izvedenih na Festivalu
Radovljica.

Ključna ugotovitev analize vsebine programov Festivalov Radovljica v drugem,
desetletnem obdobju, je, da je soočanje, dopolnjevanje in povezovanje stare oz. zgodnje
in sodobne glasbe ne le mogoče, ampak dobrodošlo in spodbudno. Premišljeno
sestavljeni sporedi, izvedeni z izvirnimi zgodovinskimi glasbili, pri poslušalcih
omogočajo enakovredno odzivnost in sprejemanje stare in nove zvočnosti. Izvedbe
glasbe v zgodovinskih uglasitvah omogočajo boljše zaznavanje stare oz. zgodnje glasbe,
hkrati pa se izboljša tudi pozorno sprejemanje nove glasbe na zgodovinskih glasbilih.
Področje raziskovanja stare oz. zgodnje in nove glasbe ostaja tako široko odprto.
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SUMMARY
The theme of the thesis is the second period of the Radovljica Festival and its
transformation from an Early Music festival presenting works mainly from the
Mediaeval, Renaissance and Baroque periods on early instruments into a festival with
an enriched programme concept and a special emphasis on contemporary music. The
festivals held between 1997 and 2006 were dedicated to music from the High Middle
Ages to the Classic and Early Romantic periods, as well as to contemporary works. The
thesis introduces the reader to the first period of the festival – from its beginnings in
1982 until 1996. High standards of performance of the last five festivals of the first
period were the main criterion and impetus for the beginning of the second period of the
Radovljica Festival.

Through an analytical description of the festival programme concept, concert
programmes and complementing contents, the thesis presents various unique
programmes of the ten festivals with their complementing themes, among them:
Between Light and Darkness, Love in Music, Mors et Vita, Creativity of Women in
Music, Ares–Eros, Stylus Phantasticus and Music Images and Fantasy.

Since 1997, the creation and performance of new pieces for historical instruments by
contemporary composers has been developed. The last part of the thesis presents in
detail the twenty new works by Slovene composers that were first performed in
Radovljica Festival concerts and represents a diverse collection of pieces from an art
song accompanied by a viol and a Baroque harp to a choral work with early
instruments and an electroacoustic work for a Baroque recorder.

As shown in the thesis the confrontation of old and new, early and contemporary music,
is not only possible but welcome in sensibly composed contrasted programmes that are
very well received by concert and radio audiences. The programmes and performances
on authentic historical instruments that are tuned in historical temperaments open up
people's perception of early music and at the same time broaden their acceptance of
new music on these instruments, which are as responsive and expressive as modern
ones. Hence the field of exploration of early and new music remains wide open.
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93. Turel, Bor. Zvočne pokrajine Slovenije, 2. oddaja. Radio Slovenija, program Ars,
Artes Acusticae, 19. 12. 2007.
94. Ramovš, Klemen. Podrobnosti o koncertih Festivala Radovljica od 1983 do
1996. Telefonski pogovor. 27. 2. 2012.

GLASBENO GRADIVO:

A) ROKOPISNO NOTNO GRADIVO:
95. Slama, Dina. Müdigkeit/Utrujenost. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
96. Jež - Brezavšček, Brina. Tisti čas. Part. Rkp. Zasebni arhiv.
97. Močnik, Damijan. Laudate Dominum. Part. Rkp. Zasebni arhiv.
98. Šavli, Peter. Requieto-Irrequieto. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
99. Majcen, Igor. Madrigala na staroitalijanski besedili. Part. Rač. Zasebni arhiv.
100. Slama, Dina. Gaudeamus. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
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101. Jež - Brezavšček, Brina. Ti zasnuli mesec. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
102. Svete, Tomaž. The Lord of Tears/Gospodar solz. Part. Rkp. Zasebni arhiv.
103. Turel, Bor. Les espaces intermédiaires/Vmesni prostori. Part. Rkp. Zasebni
arhiv.
104. Majcen, Igor. Dve parafrazi na Arcadelta. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
105. Vrhunc, Larisa. Like a Vast Shadow/Kot brezkončna senca. Part. Rač. zap.
Zasebni arhiv.
106. Pompe, Urška. Dotiki. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
107. Rojko, Uroš. Krog I. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
108. Vulc, Tadeja. Navdih časa. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
109. Firšt, Nenad. Ujeti v čas. Part. Rkp. Zasebni arhiv.
110. Žuraj, Vito. Vokaliza. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
111. Bavdek, Dušan. Obarvani drobci časa. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
112. Pompe, Urška. Vrata dneva. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.
113. Sojar Voglar, Črt. Dve epistoli. Part. Rač. zap. Zasebni arhiv.

B)

IZVEDBE GLASBENIH DEL – posnetki koncertov:

114. Ljubljanski madrigalisti. Zbor. Matjaž Šček. Madrigal Quintett Brno. Moteti in
madrigali. DAT. Radio Slovenija. 15. Festival Radovljica 1997/1. Radovljiška
graščina, 26. 7. 1997.
115. Ayres and Graces. Sonate. DAT. Radio Ognjišče. 15. Festival Radovljica
1997/3. Radovljiška graščina, 29. 7. 1997.
116. Nigel Rogers in L'Aura Soave. Glasba 17. stoletja. DAT. Radio Slovenija. 15.
Festival Radovljica 1997/5. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 1. 8. 1997.
117. Suzie LeBlanc in Fretwork. Baročna in sodobna glasba za viole da gamba in
glas. DAT. Radio Slovenija. 15. Festival Radovljica 1997/7. Radovljiška
graščina, 7. 8. 1997.
118. Barbara Schlick in Vaughan Schlepp. Razvoj nemškega samospeva. DAT. Radio
Slovenija. 15. Festival Radovljica 1997/8. Radovljiška graščina, 8. 8. 1997.
119. Camerata Köln. Nemška komorna glasba zgodnjega klasičnega obdobja. DAT.
Radio Maribor. 16. Festival Radovljica 1998/1, Radovljiška graščina, 15. 8.
1998.
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120. Guy de Mey in Edoardo Torbianelli. Italijanska in nemška glasba 17. in
zgodnjega 18. stoletja. DAT. Radio Slovenija. 16. Festival Radovljica 1998/2.
Cerkev sv. Petra, Radovljica, 17. 8. 1998.
121. Sonatori de la gioiosa marca. Srednjeevropska instrumentalna glasba 17. in 18.
stoletja. DAT. Radio Maribor. 16. Festival Radovljica 1998/3. Radovljiška
graščina, 18. 8. 1998.
122. Andreja Zakonjšek, Mateja Bajt in Johannes Bogner. Mojstrovine italijanskih in
francoskih baročnih skladateljev. DAT. Radio Slovenija. 16. Festival Radovljica
1998/4. Radovljiška graščina, 20. 8. 1998.
123. Mateja Bajt, Michael Steinkühler, Irena Pahor, Lucy Hallman Russell in Irena
Kolar. Sodobna glasba na baročnih glasbilih. DAT. Radio Slovenija. 16.
Festival Radovljica 1998/5. Radovljiška graščina, 21. 8. 1998.
124. The English Ayre. Gloriana: Vokalna umetnost in glasba za lutnjo v Angliji 16.
in zgodnjega 17. stoletja. DAT. Radio Slovenija. 16. Festival Radovljica 1998/6.
Radovljiška graščina, 22. 8. 1998.
125. Xeremia. Glasba in poezija trubadurjev in truverjev. Radio Ognjišče. 16.
Festival Radovljica 1998/7. Radovljiška graščina, 24. 8. 1998.
126. Slokarjev kvartet pozavn. Glasba za pozavne od renesanse do sodobnosti. DAT.
Radio Slovenija. 16. Festival Radovljica 1998/8. Radovljiška graščina, 25. 8.
1998.
127. Concordia in William Purefoy. Glasbeni sen. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival
Radovljica 1999/1. Radovljiška graščina, 14. 8. 1999.
128. Monica Mauch, Rainer Ullreich, Domen Marinčič in Johannes Bogner. Strast v
duhovnem in posvetnem. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival Radovljica 1999/2.
Radovljiška graščina Radovljiška graščina in cerkev sv. Petra, 16. 8. 1999.
129. Nicholas Isherwood in Luciano Contini. Ljubezenske monodije. DAT. Radio
Slovenija. 17. Festival Radovljica 1999/3. Radovljiška graščina, 17. 8. 1999.
130. Il Gardelino. Navdih Haydna in Beethovna. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival
Radovljica 1999/4. Radovljiška graščina, 19. 8. 1999.
131. Sarband in Carmina Slovenica. Pogubljene ženske. DAT. Radio Slovenija. 17.
Festival Radovljica 1999/5. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 20. 8. 1999.
132. Ensemble Matheus. Virtuozni koncerti. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival
Radovljica 1999/6. Radovljiška graščina, 21. 8. 1999.
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133. Catherine Mackintosh in Maggie Cole. Mojstrovine za violino in čembalo. DAT.
Radio Slovenija. 17. Festival Radovljica 1999/7. Cerkev sv. Petra, Radovljica,
22. 8. 1999.
134. Nancy Argenta, Catherine Mackintosh in Maggie Cole. Liričnost od baroka do
sodobnosti. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival Radovljica 1999/8. Radovljiška
graščina, 23. 8. 1999.
135. Buccina Ensemble Bonn. 700 let glasbe za trobila. DAT. Radio Slovenija. 17.
Festival Radovljica 1999/9. Radovljiška graščina, 24. 8. 1999.
136. Komorni zbor Ave, Marko Fink, Nataša Valant in Domen Marinčič. Vokalne
mojstrovine. DAT. Radio Slovenija. 17. Festival Radovljica 1999/10. Cerkev
sv. Petra, Radovljica, 25. 8.1999.
137. Barocontemporain. Lepota kontrastov v francoski glasbi. DAT. Radio Slovenija.
18. Festival Radovljica 2000/1. Radovljiška graščina, 12. 8. 2000.
138. Flamski kvartet kljunastih flavt. Potovanje skozi angleško glasbo za
konsort/ansambel. DAT. Radio Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/2.
Radovljiška graščina, 14. 8. 2000.
139. Accademia Basiliensis. Nemški samospevi in klasična komorna glasba. DAT.
Radio Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/3. Radovljiška graščina, 15. 8.
2000.
140. The Parlor Philharmonic. Simfonična glasba za komorni ansambel. DAT. Radio
Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/4. Radovljiška graščina, 17. 8. 2000.
141. Salzburger Hofmusik. Mozart v Italiji. DAT. Radio Slovenija. 18. Festival
Radovljica 2000/5. Radovljiška graščina, 18. 8. 2000.
142. Michael Chance in Nigel North. Angleške ljubezenske monodije. DAT. Radio
Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/6. Radovljiška graščina, 19. 8. 2000.
143. Trobilni konzorcij würzburškega knezoškofa. Trobila od baroka do sodobnosti.
DAT. Radio Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/7. Radovljiška graščina, 21.
8. 2000.
144. Virelai. Renesančne ljubezenske pesmi. DAT. Radio Slovenija. 18. Festival
Radovljica 2000/8. Radovljiška graščina, 22. 8. 2000.
145. Ad vocem. Glasba iz praških palač in vrtov. DAT. Radio Slovenija. 18. Festival
Radovljica 2000/9. Radovljiška graščina, 24. 8. 2000.
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146. Komorni orkester Slovenicum. Dir. Uroš Lajovic. Sol. Mirjam Kalin, Stanko
Arnold, Mateja Bajt in Maja Osojnik. Posvečeno Johannu Sebastianu Bachu.
DAT. Radio Slovenija. 18. Festival Radovljica 2000/10. Cerkev sv. Petra,
Radovljica, 25. 8. 2000.
147. The Wondrous Machine in Guy de Mey. Skozi večplastnost čustvenega sveta.
DAT. Radio Slovenija. 19. Festival Radovljica 2001/1. Radovljiška graščina, 12.
8. 2001.
148. Ensemble Charivari Agréable. Svežina elizabetinske glasbe. DAT. Radio
Slovenija. 19. Festival Radovljica 2001/2. Radovljiška graščina, 14. 8. 2001.
149. Egidius Quartet in Saskia Coolen. Venerina tožba. DAT. Radio Slovenija. 19.
Festival Radovljica 2001/3. Radovljiška graščina, 15. 8. 2001.
150. Cantica Symphonia. Čar renesančne polifonije. DAT. Radio Slovenija. 19.
Festival Radovljica 2001/4. Radovljiška graščina, 17. 8. 2001.
151. The Palladian Ensemble in Robin Blaze. Slajše kot vrtnice. DAT. Radio
Slovenija. 19. Festival Radovljica 2001/5. Radovljiška graščina, 18. 8. 2001.
152. Komorni zbor Slovenicum. Dir. Tomaž Faganel. Schola Cantorum Cantate
Domino. Gl. vod. Tone Potočnik. Sol. Irena Pahor in Irena Kolar. Duhovna
polifonija na Slovenskem. DAT. Radio Slovenija. 19. Festival Radovljica
2001/6. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 20. 8. 2001.
153. Amsterdam Baroque Trio. Italijanski virtuozni stil. DAT. Radio Slovenija. 19.
Festival Radovljica 2001/7. Radovljiška graščina, 21. 8. 2001.
154. Camerata Köln. Preobrazba ideje. DAT. Radio Slovenija. 19. Festival
Radovljica 2001/9. Radovljiška graščina, 24. 8. 2001.
155. Concerto palatino. Vitezi cinka. DAT. Radio Slovenija. 19. Festival Radovljica
2001/10. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 25. 8. 2001.
156. Catherine King, Nicholas Daniel in Fretwork. Skriti obraz med temo in svetlobo.
DAT. Radio Slovenija. 20. Festival Radovljica 2002/1. Linhartova dvorana,
Radovljica. 12. 8. 2002.
157. Sophie Boulin in Fulvio Garlaschi. Prefinjeni čar monodije. DAT. Radio
Slovenija. 20. Festival Radovljica 2002/2. Radovljiška graščina, 13. 8. 2002.
158. La Venexiana. Čutno sožitje poezije in glasbe. DAT. Radio Slovenija. 20.
Festival Radovljica 2002/3. Radovljiška graščina, 14. 8. 2002.
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159. The Fitzwilliam String Quartet. Sedem zadnjih besed. DAT. Radio Slovenija. 20.
Festival Radovljica 2002/4. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 16. 8. 2002.
160. Sonnerie. Nenavadno in dramatično. DAT. Radio Slovenija. 20. Festival
Radovljica 2002/5. Radovljiška graščina, 17. 8. 2002.
161. Le concert français. Odsevi plesa in gledališča. DAT. Radio Slovenija. 20.
Festival Radovljica 2002/6. Radovljiška graščina, 19. 8. 2002.
162. Malcolm Bilson in Augustus Arnone. Tenkočutna zvočnost. DAT. Radio
Slovenija. 20. Festival Radovljica 2002/7. Radovljiška graščina, 20. 8. 2002.
163. Quartetto Amsterdam. Sijaj polnozvočnosti. DAT. Radio Slovenija. 20. Festival
Radovljica 2002/8. Radovljiška graščina, 22. 8. 2002.
164. Komorni zbor De profundis. Dir. Branka Potočnik Krajnik. Sol. Mateja Bajt,
Irena Pahor in Irena Skumavec. Razkošje zvočnih kontrastov. DAT. Radio
Slovenija. 20. Festival Radovljica 2002/9. Radovljiška graščina, 24. 8. 2002.
165. Salzburger Hofmusik in Piccolo Teatro Espresso Würzburg. Čarobno glasbeno
gledališče. DAT. Radio Slovenija. 20. Festival Radovljica 2002/10. Linhartova
dvorana, Radovljica, 25. 8. 2002.
166. Florilegium in Derek Lee Ragin. Neskončni krog življenja in ljubezni. DAT.
Radio Slovenija. 21. Festival Radovljica 2003/1. Radovljiška graščina, 12. 8.
2003.
167. Johann Sonnleitner in Stefan Müller. Nežnost dotika. DAT. Radio Slovenija. 21.
Festival Radovljica 2003/2. Radovljiška graščina, 13. 8. 2003.
168. The Palladian Ensemble. Iskrivo, drzno, dinamično. DAT. Radio Slovenija. 21.
Festival Radovljica 2003/3. Radovljiška graščina, 14. 8. 2003.
169. Egidius Kwartet, Johannette Zomer, Michiel ten Houte de Lange in Arthur
Schoonderwoerd. Očaranost z melodijo in sozvočji. DAT. Radio Slovenija. 21.
Festival Radovljica 2003/4. Radovljiška graščina, 16. 8. 2003.
170. Ensemble Clément Janequin. Pesmi narave, ptic in pomladi. DAT. Radio
Slovenija. 21. Festival Radovljica 2003/5. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 18. 8.
2003.
171. La Reverdie. Noč luč in zrcalo ljubezni. DAT. Radio Slovenija. 21. Festival
Radovljica 2003/6. Radovljiška cerkev sv. Petra in graščina, 19. 8. 2003.
172. La Risonanza. Lirično, spevno in občuteno. DAT. Radio Slovenija. 21. Festival
Radovljica 2003/7. Radovljiška graščina, 21. 8. 2003.
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173. Mateja Bajt, Pija Brodnik, Domen Marinčič in Emanuel Schmelzer - Ziringer.
Odstiranje prebujajočih se zvokov. DAT. Radio Slovenija. 21. Festival
Radovljica 2003/8. Radovljiška graščina, 22. 8. 2003.
174. Dolcissimo sospiro z Jill Feldman. Pretanjena občutja in izraz strasti. DAT.
Radio Slovenija. 21. Festival Radovljica 2003/9. Radovljiška graščina, 24. 8.
2003.
175. RenaiDanse in Trio Dolcissimo sospiro. Glasbeni portret Felixa Platterja. DAT.
Radio Slovenija. 21. Festival Radovljica 2003/10. Radovljiška graščina, 25. 8.
2003.
176. Musica Secreta. Zapeljiva milina. DAT. Radio Slovenija. 22. Festival Radovljica
2004/1. Radovljiška graščina, 10. 8. 2004.
177. Charivari Agréable in Clara Sanabras. Lahko noč, kraljica. DAT. Radio
Slovenija. 22. Festival Radovljica 2004/2. Radovljiška graščina, 12. 8. 2004.
178. More Hispano. Ženske in glasba na dvoru Filipa II. DAT. Radio Slovenija. 22.
Festival Radovljica 2004/3. Radovljiška graščina, 13. 8. 2004.
179. Catherine King, Frances Kelly in Asako Morikawa. La cecchina – Ptica pevka.
DAT. Radio Slovenija. 22. Festival Radovljica 2004/4. Radovljiška graščina, 14.
8. 2004.
180. Movimento. Maria Mirata – Občudovana Marija. DAT. Radio Slovenija. 22.
Festival Radovljica 2004/5. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 16. 8. 2004.
181. L'Aura Soave. Dramatična izraznost. DAT. Radio Slovenija. 22. Festival
Radovljica 2004/6. Radovljiška graščina, 17. 8. 2004.
182. Cappella Artemisia. Čar ženskih glasov. DAT. Radio Slovenija. 22. Festival
Radovljica 2004/7. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 18. 8. 2004.
183. Irena Baar, Andreja Zakonjšek, Domen Marinčič in Irena Skumavec. Lepota in
občutljivost. DAT. Radio Slovenija. 22. Festival Radovljica 2004/8. Radovljiška
graščina, 20. 8. 2004.
184. Antequera. Cantigas de Santa Maria – Spevi sv. Marije. DAT. Radio Slovenija.
22. Festival Radovljica 2004/9. Cerkev Marijinega vnebovzetja, Lesce, 21. 8.
2004.
185. Le talens lyriques. O ljubezni, strasti in zapuščenosti. DAT. Radio Slovenija. 22.
Festival Radovljica 2004/10. Radovljiška graščina, 23. 8. 2004.
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186. Orlando di Lasso Ensemble. Vojni in ljubezenski madrigali. DAT. Radio
Slovenija. 23. Festival Radovljica 2005/1. Radovljiška graščina, 10. 8. 2005.
187. Accademia del piacere. Ljubezenske solze. DAT. Radio Slovenija. 23. Festival
Radovljica 2005/2. Radovljiška graščina, 12. 8. 2005.
188. Concordia in Julia Gooding. Ljubezen in smrt. DAT. Radio Slovenija. 23.
Festival Radovljica 2005/3. Radovljiška graščina, 13. 8. 2005.
189. Ordo Virtutum. O ljubezni, smrti in maščevanju. DAT. Radio Slovenija. 23.
Festival Radovljica 2005/4. Radovljiška graščina, 14. 8. 2005.
190. Concerto delle viole in Jill Feldman. Spopad in mir v duši. DAT. Radio
Slovenija. 23. Festival Radovljica 2005/5. Radovljiška graščina, 16. 8. 2005.
191. Gothic Voices. V ljubezni in vojni je vse dovoljeno. DAT. Radio Slovenija. 23.
Festival Radovljica 2005/6. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 17. 8. 2005.
192. La Fenice. Ljubezenska vojna. DAT. Radio Slovenija. 23. Festival Radovljica
2005/7. Radovljiška graščina, 18. 8. 2005.
193. The Amsterdam Baroque Quartet. Ares–Eris–Eirene/Vojna–ljubezen–mir. DAT.
Radio Slovenija. 23. Festival Radovljica 2005/8. Radovljiška graščina, 20. 8.
2005.
194. musica cubicularis. Občutja časa. DAT. Radio Slovenija. 23. Festival
Radovljica 2005/9. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 22. 8. 2005.
195. Bonizzoni 600 Project – La Risonanza. Boj Tankreda in Klorinde. DAT. Radio
Slovenija. 23. Festival Radovljica 2005/10. Radovljiška graščina, 23. 8. 2005.
196. Salzburger Hofmusik. Gl. vod. Wolfgang Brunner. Sol. Andreja Zakonjšek Krt,
Barbarra Tišler, Irene Yebuah Tiran, Marjan Trček, Matjaž Robavs in Janko
Volčanšek. Mozart in njegov čas. DAT. Radio Slovenija. 24. Festival Radovljica
2006/1. Linhartova dvorana, Radovljica, 12. 8. 2006.
197. Sophie Daneman in Wolfgang Brunner. Klasična klavirska glasba in samospevi
sodobnikov. DAT. Radio Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/2. Dvorana
gradu Katzenstein, Begunje, 13. 8. 2006.
198. The Richard Boothby Quartet. Virtuozi viole da gamba. DAT. Radio Slovenija.
24. Festival Radovljica 2006/3. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 14. 8. 2006.
199. Accademia Basiliensis. Večerno občutenje klasičnih sozvočij. DAT. Radio
Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/4. Dvorana gradu Katzenstein, Begunje,
16. 8. 2006.
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200. Almageste Ensemble. Domiselno, drzno in dinamično. DAT. Radio Slovenija.
24. Festival Radovljica 2006/5. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 17. 8. 2006.
201. La Real Cámara. Španska baročna glasba za violino. DAT. Radio Slovenija. 24.
Festival Radovljica 2006/6. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 18. 8. 2006.
202. Martin Bruns in Christoph Hammer. Samospevi mojstrov 18. in začetka 19.
stoletja. DAT. Radio Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/7. Dvorana gradu
Katzenstein, Begunje, 20. 8. 2006.
203. musica cubicularis. Od baročne kantate do sodobne vokalize. DAT. Radio
Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/8. Cerkev sv. Kancijana, Kranj, 21. 8.
2006.
204. Quartetto Luigi Tomasini in Christoph Hammer. Komorna glasba Mozarta in
starejših sodobnikov. DAT. Radio Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/9.
Dvorana gradu Katzenstein, Begunje, 22. 8. 2006.
205. Ensemble La Follia. Fantastični slog italijanske virtuoznosti. DAT. Radio
Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/10. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 23. 8.
2006.
206. Barbara Jernejčič - Fürst, Irena Pahor in Tomaž Sevšek. Staro in novo v sodobni
glasbeni govorici. DAT. Radio Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/11.
Dvorana gradu Katzenstein, Begunje, 25. 8. 2006.
207. Mala Punica. Prispodobe v zgodnjih italijanskih madrigalih. DAT. Radio
Slovenija. 24. Festival Radovljica 2006/12. Cerkev sv. Petra, Radovljica, 26. 8.
2006.
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PRILOGE
PRILOGA 1:
PRVE

IZVEDBE

NOVIH

DEL

SLOVENSKIH

SKLADATELJEV

NA

FESTIVALU RADOVLJICA 1997–2006

16. Festival Radovljica, 1998:

1.

Dina Slama, (1941): Müdigkeit/Utrujenost, 1998.
Izvajalca: Michael Steinkühler in Irena Pahor, glas in violi da gamba, prva izvedba:
21. 8. 1998, radovljiška graščina.

18. Festival Radovljica, 2000:

2.

Brina Jež – Brezavšček, (1957): Tisti čas: Igla, Bliže in Živa voda, 2000,
avtorica pesmi: Svetlana Makarovič.
Izvajalci: Andreja Zakonjšek, sopran, Richard Carson Steuart, baročna trobenta, in
Lucy Hallman Russell, čembalo, prva izvedba: 21. 8. 2000, radovljiška graščina.

19. Festival Radovljica, 2001:

3.

Damijan Močnik, (1967): Laudate Dominum, 2001.
Izvajalci: Marta Močnik, sopran, zbor Schola Cantorum Cantate Domino in
zborovodja Tone Potočnik, Komorni zbor Slovenicum, Irena Pahor, viola da gamba,
Irena Kolar, klaviorgano, in dirigent Tomaž Faganel, prva izvedba: 20. 8. 2001,
cerkev sv. Petra, Radovljica.

20. Festival Radovljica 2002:

4.

Peter Šavli, (1961): Requieto–Irrequieto, , 2002.
Izvajalec: Augustus Arnone, klasični klavir/fortepiano, ZDA, prva izvedba: 20. 8.
2002, radovljiška graščina.
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5.

Igor Majcen, (1952): Madrigala na staroitalijanski besedili: O occhi, manza
mia/ Kakšne oči, zlate trepalnice in Vezzosi Augelli/Ljubke ptice; iz cikla Štirje
madrigali na staroitalijanska besedila, 2002.
Izvajalci: Komorni zbor De profundis, zborovodka Branka Potočnik Krajnik, prva
izvedba: 24. 8. 2002, radovljiška graščina.

6.

Dina Slama, (1941): Gaudeamus, 2002.
Izvajalka: Irena Pahor, viola da gamba in glas, prva izvedba: 24. 8. 2002,
radovljiška graščina.

7.

Brina Jež - Brezavšček, (1957): Ti zasnuli mesec, 2002,
avtorica pesmi: Saša Vegri.
Izvajalci: Komorni zbor De profundis, Mateja Bajt – kljunasta flavta, Irena Pahor –
viola da gamba in Irena Skumavec – čembalo, prva izvedba: 24. 8. 2002,
radovljiška graščina.

21. Festival Radovljica, 2003:

8.

Tomaž Svete, (1956): The Lord of Tears/Gospodar solz: The Lord of Tears/
Gospodar solz in Angels, Close Relatives/Angeli, bližnji sorodniki, 2003,
avtor pesmi: Aleš Debeljak.
Izvajalci: Pija Brodnik, sopran, Domen Marinčič, viola da gamba, in Emanuel
Schmelzer - Ziringer, čembalo, prva izvedba: 22. 8. 2003, radovljiška graščina.

9.

Bor Turel, (1954): Les espaces intermédiaires/Vmesni prostori, 2003.
Prvo slovensko elektroakustično delo za baročne kljunaste flavte, s predposnetim
naravnim zvočnim gradivom in improvizacijskimi značilnostmi.
Izvajalka: Mateja Bajt, kljunaste flavte, zvočna realizacija elektroakustičnega
posnetka: Bor Turel in tonski mojster Dejan Guzelj, RTVS/Radio Maribor, prva
izvedba: 22. 8. 2003, radovljiška graščina.
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22. Festival Radovljica, 2004:
10. Igor Majcen, (1952): Dve parafrazi na Arcadelta – madrigala: Io mi rivolgo
indietro.../Obrnem se nazaj in pazim na vsak korak in Il bianco e dolce cigno/Nežni
beli labod, 2002–2004.
Izvajalki: Catherine King, mezzosopran, in Asako Morikawa, viola da gamba,
Velika Britanija, prva izvedba: 14. 8. 2004, radovljiška graščina.
11. Larisa Vrhunc, (1967): Like a Vast Shadow/Kot brezkončna senca, 2004,
avtorici pesmi: japonska princesa Shikishi, (1205), in kitajska pesnica Li Chingchao, 12. stoletje.
Izvajalke: Catherine King, mezzosopran, Frances Kelly, baročna harfa, in Asako
Morikawa, viola da gamba, Velika Britanija, prva izvedba: 14. 8. 2004, radovljiška
graščina.
12. Urška Pompe, (1969): Dotiki: Nenavaden čudež, Začutila je ljubezen, Vonj luči
in Vražje žejna, 2004, avtor pesmi: pesnik Hafis, 14. stoletje.
Izvajalci: Andreja Zakonjšek, sopran, Domen Marinčič, viola da gamba, in Irena
Skumavec, čembalo, prva izvedba: 20. 8. 2004, radovljiška graščina.

23. Festival Radovljica, 2005:
13. Uroš Rojko, (1954): Krog I, 2005.
Izvajalci: kvartet gambistov ansambla viol da gamba Concordia, glasbeni vodja
Mark Levy, Velika Britanija, prva izvedba: 13. 8. 2005, radovljiška graščina.
14. Bor Turel, (1954): Zvoki Dežele – Svet, ki zveni, 2005.
Arsakustično delo, posvečeno glasbenemu svetu ravnine radovljiške Dežele.
Izvajalec: Bor Turel – predvajanje elektroakustičnega posnetka, prva izvedba:
Večerni maraton radijskih iger in radiofonskih glasbenih del v spremljevalnem
programu 23. Festivala Radovljica, 19. 8. 2005, radovljiška graščina.
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15. Tadeja Vulc, (1978): Navdih časa, 2004.
Izvajalci: ansambel za staro glasbo musica cubicularis: Barbara Tišler, sopran,
Domen Marinčič, viola da gamba, Tomaž Sevšek, čembalo, in gostja: Katharina
Heutjer, baročna violina; prvi celovečerni koncert te skupine za staro glasbo, prva
izvedba: 22. 8. 2005, cerkev sv. Petra, Radovljica.
16. Nenad Firšt, (1964): Ujeti v čas, 2005.
Izvajalci: člani ansambla musica cubicularis: Domen Marinčič, viola da gamba,
Tomaž Sevšek, čembalo, in Katharina Heutjer, baročna violina, prva izvedba: 22. 8.
2005, cerkev sv. Petra, Radovljica.

24. Festival Radovljica, 2006:
17. Vito Žuraj, (1979): Vokaliza, 2006.
Izvajalci: ansambel musica cubicularis: Barbara Tišler, sopran, Domen Marinčič,
viola da gamba in Tomaž Sevšek, čembalo, prva izvedba: 21. 8. 2006, cerkev sv.
Kancijana, Kranj.
18. Dušan Bavdek, (1971): Obarvani drobci časa, 2006.
Izvajalca: Irena Pahor, viola da gamba, in Tomaž Sevšek, čembalo, prva izvedba:
25. 8. 2006, dvorana gradu Katzenstein, Begunje.
19. Urška Pompe, (1969): Vrata dneva, 2004–2006.
Izvajalka: Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran in tolkala, prva izvedba: 25. 8.
2006, dvorana gradu Katzenstein, Begunje.
20. Črt Sojar Voglar, (1976): Dve epistoli – satirična miniaturna monodrama, 2006,
avtor pesmi: Boris A. Novak.
Izvajalci: Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran, Irena Pahor, viola da gamba, in
Tomaž Sevšek, čembalo; prvi koncert tega tria, prva izvedba: 25. 8. 2006, dvorana
gradu Katzenstein, Begunje.
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PRILOGA 2:

SLOVENSKI IZVAJALCI NA FESTIVALU RADOVLJICA 1997–2006
1997 − Komorni zbor Slovenski madrigalisti, 26. 7. 1997
Matjaž Šček, zborovski dirigent, 26. 7. 1997
Mateja Bajt, flavtistka na kljunastih flavtah, 5. 8. 1997109, (1.)110
1998 − Andreja Zakonjšek, sopranistka, 20. 8. 1998, (1.)
Mateja Bajt, flavtistka na kljunastih flavtah, 20. in 21. 8. 1998, (2.,3.)
Irena Pahor, gambistka, 21. 8. 1998, (1.)
Irena Kolar,111 čembalistka, 21. 8. 1998, (1.)
Slokarjev kvartet pozavn, 25. 8. 1998
1999 − Domen Marinčič, gambist, 16. in 25. 8. 1999, (1., 2.)
Koncertni zbor Carmina Slovenica, 20. 8. 1999
Karmina Šilec, zborovska dirigentka, 20. 8. 1999
Komorni zbor Ave, 25. 8. 1999
Andraž Hauptman, zborovski dirigent, 25. 8. 1999
Marko Fink, basbaritonist, 25. 8. 1999
Nataša Valant, pianistka in organistka, 25. 8. 1999
2000 − Andreja Zakonjšek, sopranistka, 21. 8. 2000, (2.)
Mirjam Kalin, altistka, 25. 8. 2000
Stanko Arnold, trobentar, 25. 8. 2000
Mateja Bajt, flavtistka na kljunastih flavtah, 25. 8. 2000, (4.)
Maja Osojnik, flavtistka na kljunastih flavtah, 25. 8. 2000
Komorni orkester Slovenicum, 25. 8. 2000
Uroš Lajovic, dirigent, 25. 8. 2000
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Flavtistka Mateja Bajt je 5. avgusta 1997 v radovljiški graščini nastopila na solističnem recitalu in

izvedla prvi dve sodobni skladbi v drugem obdobju Festivala Radovljica.
110

V oklepaju je zapisan vrstilni števnik nastopov izvajalca.

111

Irena Kolar od leta 2002 nastopa z imenom Irena Skumavec.
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2001 − Zbor Schola Cantorum Cantate Domino, 20. 8. 2001
Tone Potočnik, organist in glasbeni vodja zbora SCCD112, 20. 8. 2001
Irena Pahor, gambistka, 20. 8. 2001, (2.)
Irena Kolar, čembalistka in organistka, 20. 8. 2001, (2.)
Komorni zbor Slovenicum. 20. 8. 2001
Tomaž Faganel, dirigent. 20. 8. 2001
2002 − Komorni zbor De profundis, 24. 8. 2002
Branka Potočnik Krajnik, zborovska dirigentka, 24. 8. 2002
Mateja Bajt, flavtistka na kljunastih flavtah, 24. 8. 2002, (5.)
Irena Pahor, gambistka, 24. 8. 2002, (3.)
Irena Skumavec, čembalistka in organistka, 24. 8. 2002, (3.)
2003 − Mateja Bajt, flavtistka na kljunastih flavtah, 22. 8. 2003, (6.)
Pija Brodnik, sopranistka, 22. 8. 2003
Domen Marinčič, gambist, 22. 8. 2003, (3.)
Renesančna plesna skupina Umetniške gimnazije in Srednje vzgojiteljske šole
Ljubljana, 25. 8. 2003.
Barbara Kanc
Špela Medved, (1.)
Ana Štefanec
Plesalci v Renesančni plesni skupini, 25. 8. 2003:
Alenka Bagarič
Metka Končnik
Gregor Krajnik, (1.)
Matjaž Lapornik, (1.)
Elizabeta Miška
Mojca Obrovnik
Tanja Skok
Mitja Vrbovšek
112

Zbor Schola Cantorum Cantate Domino – zbor SCCD
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Lidija Podlesnik, plesalka, koreografinja in mentorica plesne skupine, (1.)
Janez Jocif, tolkalec
Černe, Franc, pripovedovalec
2004 − Andreja Zakonjšek, sopranistka, 20. 8. 2004, (3.)
Irena Baar, sopranistka, 20. 8. 2004
Domen Marinčič, gambist, 20. 8. 2004, (4.)
Irena Skumavec, čembalistka in organistka, 20. 8. 2004, (4.)
2005 − Cortesia, ansambel za renesančno glasbo in ples, 15. 8. 2005:113
Marjana Benčina, sopran, flavtistka na kljunasti flavti,
Špela Loti Knoll, flavtistka na kljunasti flavti in glasbena vodja
Andreja Konjedic Lenardič, čembalistka
Ana Lazovski, flavtistka na kljunasti flavti
Anja Slak, flavtistka na kljunasti flavti in tolkalistka
Gregor Krajnik, plesalec, (2.)
Matjaž Lapornik, plesalec, (2.)
Špela Medved, plesalka, (2.)
Lidija Podlesnik, plesalka, koreografinja in plesna vodja, (2.)
musica mubicularis, (1.) – prvi celovečerni koncert slovenske skupine
za staro glasbo na Festivalu Radovljica, 22. 8. 2005:
Barbara Tišler, sopranistka, (1.)
Domen Marinčič, gambist in čembalist, (5.)
Tomaž Sevšek, čembalist in organist, (1.)
2006 − Andreja Zakonjšek Krt, sopranistka, 12. 8. 2006, (4.)
Barbara Tišler, sopranistka, 12., 18. in 21. 8. 2006, (2., 3., 4.)
Irene Yebuah Tiran, mezzosopranistka, 12. 8. 2006
Marjan Trček, tenorist, 12. 8. 2006
113

Ansambel Cortesia je izvedel koncert in plesni nastop na Festivalu Radovljica v spremljevalnem

programu, 15. 8. 2005.
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Matjaž Robavs, baritonist, 12. 8. 2006
Janko Volčanšek, basist, 12. 8. 2006
musica mubicularis, 18. in 21. 8. 2006114, (2., 3.):
Domen Marinčič, gambist in čembalist, (6., 7.)115
Tomaž Sevšek, čembalist in organist, 18., 21. in 25. 8. 2006, (2., 3., 4.)
Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopran, 25. 8. 2006
Irena Pahor, gambistka, 25. 8. 2006, (4.)

114

Skupina musica mubicularis je 18. avgusta 2006 izvedla koncert v spremljevalnem sporedu 24.

Festivala Radovljica 2006, v dvorani Hotela Golf na Gledu.
115

Na Festivalu Radovljica 1997–2006 so največkrat nastopili specializirani slovenski izvajalci:

sedemkrat gambist in čembalist Domen Marinčič, šestkrat flavtistka Mateja Bajt, štirikrat pa gambistka
Irena Pahor, čembalist in orglavec Tomaž Sevšek, čembalistka Irena Skumavec, sopranistka Barbara
Tišler in sopranistka Andreja Zakonjšek Krt.
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PRILOGA 3:

PRVE IZVEDBE NOVIH DEL TUJIH SKLADATELJEV NA FESTIVALU
RADOVLJICA 1997–2006

1. Mathias D'Huart, (1948): Au Fond à droite/Na koncu desno – za baročne
pozavne, (1998), – izvajalci: Slokarjev kvartet pozavn, Švica, prva koncertna
izvedba: 25. avgust 1998, cerkev sv. Petra, Radovljica.
2. Jean-François Michel, (1957): Tri slike – za alpski rog in tri baročne pozavne,
(1998), – izvajalci: Slokarjev kvartet pozavn, Švica, prva izvedba: 25. avgust
1998, cerkev sv. Petra, Radovljica.
3. Nicholas Isherwood, (1959): Tyantra – za bas s spremljavo na tanpuri, (1999),
– izvajalec: Nicholas Isherwood, Združene države Amerike, na koncertu z
lutnjarjem Lucianom Continijem, prva izvedba: 17. avgust 1999, radovljiška
graščina.
4. Pierre Farago, (1969): Voyelles/Samoglasniki – za sopran, bariton, violino,
violo da gamba in čembalo, (2000), – izvajalci: ansambel Barocontemporain,
Francija, prva izvedba: 12. avgust 2000, radovljiška graščina.
5. Gardner Read, (1913): Fantazija–Toccata – za zgodovinski klavir / fortepiano,
(2000), – izvajalec: pianist Mark Kroll, na koncertu skupine Parlor
Philharmonic, ZDA, prva izvedba: 17. avgust 2000, radovljiška graščina.
6. Donna McKevitt, (1970): Three Michelangelo Sonnets / Trije Michelangelovi
soneti, (2000), – izvajalca: kontratenorist Michael Chance in lutnjar Nigel North,
Velika Britanija, prva izvedba: 19. avgust 2000, radovljiška graščina.
7. Bertold Hummel, (1925): Tripartita, op. 103 – za baročna trobila in pavke,
(2000), – izvajalci: Richard Carson Steuart, baročna trobenta, in Trobilni
konzorcij würzburškega knezoškofa, Zvezna republika Nemčija, prva izvedba:
21. avgust 2000, radovljiška graščina.
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8. Elizabeth Liddle, (1952): To Julia/Juliji – tri pesmi za mezzosopran, baročno
prečno flavto, violo da gamba in lutnjo, (2000), – pesmi Roberta Herricka (17.
stol.), izvajalci: skupina Virelai: Catherine King, mezzosopran, William Lyons,
baročna prečna flavta, Susanna Pell, viola da gamba, in Jacob Heringman,
lutnja, Velika Britanija, 22. avgust 2000, radovljiška graščina.
9. Andrew Keeling, (1955): My lute awake/Prebudi se, lutnja!, (2000), – variacije
na temo skladateljice Gail Gillispie (1957) in na besedilo Sira Thomasa Wyatta
(1. pol. 16. stol.) – izvajalci: skupina Virelai: Catherine King, mezzosopran,
William Lyons, baročna prečna flavta, Susanna Pell, viola da gamba, in Jacob
Heringman, lutnja, Velika Britanija, 22. avgust 2000, radovljiška graščina.
10. Andrew Keeling, (1955): With how sad steps/S kako žalostnimi koraki, (2000),
– pesem Sira Philipa Sidneya (2. pol.16. stol.) – izvajalci: skupina Virelai:
Catherine King, mezzosopran, William Lyons, baročna prečna flavta, Susanna
Pell, viola da gamba, in Jacob Heringman, lutnja, Velika Britanija, 22. avgust
2000, radovljiška graščina.
11. Frank Agsteribbe, (1968): Basium XI/Poljub XI – za tenor in baročni
violončelo, (2001) – izvajalca: tenorist Guy de Mey in violončelistka Marion
Middenway na koncertu skupine Wondrous Machine, Belgija, 12. avgust 2001,
radovljiška graščina.
12. Zachar Laskewicz, (1971): Aural Transgression/Slušni prestop – za tenor, dve
violini, violončelo in čembalo, (2001), – izvajalci: tenorist Guy de Mey in
skupina Wondrous Machine, Belgija, 12. avgust 2001, radovljiška graščina.
13. Gerald Garcia, (1950): Two Hebridean Songs/Dve pesmi s Hebridov – za tenor,
violino, violo da gamba, lutnjo in čembalo, (2001), – izvajalci: Ensemble
Charivari Agréable, Velika Britanija, 14. avgust 2001, radovljiška graščina.
14. Gerald Garcia, (1950): Chacophony/Neubranost – za violino, tri viole da
gamba, lutnjo in čembalo, (2001), – izvajalci: Ensemble Charivari Agréable,
čembalist in vodja Kah-Ming Ng, Velika Britanija, 14. avgust 2001, radovljiška
graščina.
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15. Calliope Tsoupaki, (1963): Rondo – za violino solo, (2001), – izvajalka:
violinistka Lucy van Dael, na koncertu Amsterdamskega baročnega tria,
Nizozemska, 21. avgust 2001, radovljiška graščina.
16. Stefano Bassanese, (1960): Le Divisament/Razdelitev – Spomin za sopran in
teorbo, (2002), izvajalca: sopranistka Sophie Boulin, Francija, in lutnjar Fulvio
Garlaschi na teorbi, Italija, 13. avgust 2002, radovljiška graščina.
17. Rachel Stott, (1968): Notes from a viol cabinet/Zapisi iz zbirke viol da gamba –
Klasični eksperiment v renesančni baročnosti, (2002), – za dve violini, violo,
basovsko violino in čembalo – izvajalci člani ansambla Sonnerie, Velika
Britanija, 17. avgust 2002, radovljiška graščina.
18. Stefan Müller, (1972): Zwei Muster für Vierteltonclavichord/Dva vzorca za
četrttonski klavikord, (2003), – izvajalec: Stefan Müller, klavikord, na koncertu
s čembalistom Johannom Sonnleitnerjem, Švica, 13. avgust 2003, radovljiška
graščina.
19. Tim Risher, (1957): Recent Researches/Zadnja raziskovanja – za altovsko in
tenorsko kljunasto flavto, baročno violino, violo da gamba in baročno kitaro,
(2003), – izvajalci: člani ansambla Palladian Ensemble, Velika Britanija, 14.
avgust 2003, radovljiška graščina.
20. Kees Boeke, (1950): AHP/Zrak – za sopran, baročno harfo in teorbo, (2003), –
na besedilo Težek zrak, nadležna megla Francesca Petrarce –, izvajalci: Jill
Feldman na koncertu tria Dolcissimo sospiro, Italija, Švica, Nemčija, 24. avgust
2003, radovljiška graščina.
21. Andrew Wilson-Dickson, (1946): Broken Doll for a Broken Consort: Divisions
on a Foxtrot/Zlomljena lutka za razdeljen ansambel: variacije v ritmu fokstrota
– za sopran, sopransko violo da gamba, renesančno lutnjo in komorne orgle,
(2004), – na verze Clifforda Harrisa –, izvajalci: sopranistka Clara Sanabras in
trio Charivari Agréable, Velika Britanija, 12. avgust 2004, radovljiška graščina.
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22. Tansy Davies, (1973): Greenhouses/Rastlinjaki – za mezzosopran, boben,
baročno harfo in violo da gamba, (2004), – na verze Rachel Corrie –, izvajalke:
Catherine King, mezzosopran in boben, Frances Kelly, baročna harfa, in Asako
Morikawa, viola da gamba, Velika Britanija, 14. avgust 2004, radovljiška
graščina.
23. Tansy Davies, (1973): My heart, my soul, my life/Moje srce, moja duša, moje
življenje, na verze Beatrice de Die, 13. stol. in Dereka Mahona – za
mezzosopran, baročno harfo in violo da gamba, (2004), – izvajalke: Catherine
King, mezzosopran, Frances Kelly, baročna harfa, in Asako Morikawa, viola da
gamba, Velika Britanija, 14. avgust 2004, radovljiška graščina.
24. Frances Kelly, (1955): Lullaby/Uspavanka – za mezzosopran in baročno harfo,
(2004), izvajalki: Catherine King, mezzosopran, in Frances Kelly, baročna harfa,
Velika Britanija, 14. avgust 2004, radovljiška graščina.
25. John Woolrich, (1954): Farewel adieu/Slovo – za mezzosopran, baročno harfo
in violo da gamba, (2004), – na verze Anne Bradstreet –, izvajalke: Catherine
King, mezzosopran, Frances Kelly, baročna harfa, in Asako Morikawa, viola da
gamba, Velika Britanija, 14. avgust 2004, radovljiška graščina.
26. Anthony Fiumara, (1968): Endgame/Sklepna igra – za sopran, kljunasto flavto,
lutnjo in tolkala, (2004), izvajalci: sopranistka Johannette Zomer z ansamblom
Antequera, Nizozemska, 21. avgust 2004, cerkev Marijinega vnebovzetja, Lesce.
27. Andrew Keeling, (1955): Powered by Joy/Veselje dá moč – za štiri glasove,
(2005), – na verze srednjeveških pesmi, Solagea in Guilllauma de Machauta –,
izvajalci: vokalna skupina Gothic Voices, Velika Britanija, 17. avgust 2005,
cerkev sv. Kancijana, Kranj.
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