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- klavirski recital -

F. Chopin (1810–1849)

Poloneza – fantazija v As-duru, op. 61

Mazurke, op. 56
    • Mazurka v H-duru, št. 33 
    • Mazurka v C-duru, št. 34
    • Mazurka v c-molu, št. 35 

Poloneza v fis-molu, op. 44

R. Schumann (1810–1856)

Fantazija v C-duru, op. 17
    • Durchaus phantastisch und    
  leidenschaftlich vorzutragen
    • Mässig, Durchaus energisch
    • Langsam getragen, Durchweg   
  leise zu halten
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Četrtek, 24. februar 2022, ob 20.00
Grad Kromberk - Grajske harmonije

GODALNI KVARTET VERMILION
Marika Przybył, violina
Uroš Bičanin, violina
Barbara Grahor Vovk, viola
Jošt Kosmač, violončelo

Četrtek, 17. marec 2022, ob 20.00
Grad Kromberk - Grajske harmonije

»ENA MISEL SAMA: TI« 
Večer ljubezenske poezije in najlepših skladb na 
temo ljubezni

DUO CLARIPIANO
Dušan Sodja, klarinet
Tatjana Kaučič, klavir
Saša Mihelčič, dramska igralka

Četrtek, 7. april 2022, ob 20.00
Grad Kromberk - Grajske harmonije

MOJCA ZLOBKO VAJGL, harfa

NAPOVEDUJEMO:PROGRAM:



Frédéric Chopin ni nikjer drugje tako polnokrvno izrazil 
poljske duše, kot jo je v polonezah in mazurkah. Na njegovo 
ustvarjanje so v splošnem vplivali poljski ljudski plesi, tako 
v oblikovnem kot tudi ritmičnem smislu, poleg tega je 
v svoja dela pogosto vključeval stare tonalitete svojega 
naroda. V Chopinovem opusu najdemo kar 65 mazurk in 
12 polonez. Njegove mazurke so bolj poetične in značajsko 
raznolike (od veselih do mrkih, razmišljujočih, sproščenih, 
žalostnih, poskočnih), poloneze pa so praviloma viharne in 
demonične.

Poloneza – fantazija v As-duru, op. 61 je skladba, ki 
jo odlikuje izraz bogate ekspresivnosti, lirične globine 
in pianistične bravuroznosti. Pri ustvarjanju te skladbe 
je Chopin ohranil plesno obliko in karakterističen ritem 
poloneze, vendar kar nekaj časa ni vedel, ali ga navdih vodi 
k ustvarjanju poloneze s plesnim značajem ali k zapleteni 
virtuozni skladbi, ki jo bodo lahko izvajali le najboljši 
pianisti. To dokazuje nenavaden naslov skladbe: Poloneza 
– fantazija. Z izjemno zapletenimi harmonijami, kromatiko, 
menjajočimi se ritmi in razpoloženji je v času svojega 
nastanka predstavljala mojstrovino prihodnosti, zato ne 
preseneča, da so tudi pianisti potrebovali nekaj časa, 
preden so jo vzljubili. Skladbo začne dolg in improvizacijski 
uvod, v katerem skladatelj predstavi gradivo in se z njim v 
nadaljevanju inventivno poigrava. Uvede ga ponavljajoči se 
štirikratni niz razloženih in vzpenjajočih se akordov. Tema 
je zasnovana v slogu poloneze, ki konstantno variira in je 
podvržena nenehnemu razvoju. Kompleksne harmonije in 
stalno spreminjajoče se tonalitete dajejo vtis improvizacije. 
Daljši in strasten uvod postopoma preide v počasen, liričen 
in introspektiven osrednji Lento, ki se začne z akordično 
melodijo nad bogato melodično spremljavo v basovski liniji. 
Energični pulz poloneze se tukaj odmakne, v kompozicijo 
pa se zliva rapsodična fantazija. Nočno, begajoče in 
razmišljujoče vzdušje, ki se prikrade v tem delu, daje 
skladbi še dodaten draž. Skladba nato preide do pasaže, 
ki ponovno vzpostavi polonezin značaj, ampak tokrat z 
novim gradivom. Zapletena in tehnično zahtevna skladba, 
polna spremenljivih ritmov in nenadnih harmonskih 
zasukov, velja za eno zvočno najučinkovitejših, samosvojih 
in najtežjih Chopinovih klavirskih umetnin.

Chopin je Mazurke, op. 65 napisal med letoma 1843 
in 1844. Niz sestavljajo tri kratke značajske skladbe, ki 
zvenijo kot umetniška raziskovalna odprava na področju 
ritma, harmonije, teksture in čustvene raznovrstnosti tega 
starega in priljubljenega poljskega plesa. Med seboj so 
si kontrastne: prva je vesela, radostna, pa vendar nežno 
prefinjena, kot so bile takrat intimne salonske skladbe, 
druga ima pravo poljsko srce z nerednimi poudarki in 
rustikalnimi notnimi figurami. Tretja je precej nenavadna, 
ima izrazito poudarjeno drugo in tretjo dobo, kar daje glasbi 
močan poljski pridih. Chopin je mazurke povzdignil v visoko 
umetnost, ki je postala poznana po vsej Evropi, zahvaljujoč 
tudi tej zbirki.

Polonezo v fis-molu, op. 44 je Chopin napisal leta 1841 
in jo posvetil princesi Ludmili de Beauveu, pomembni 
predstavnici poljske emigrantske skupnosti v Parizu. 
Skladba, čeprav nosi ime poloneze in vsebuje njene prvine, 
je nekoliko drugačna, saj ima v srednjem delu vključeno 
graciozno mazurko, kar razbrzdano in silovito skladbo vsaj 
za trenutek umiri. Poloneza začne s kratko in temačno 
pasažo, hitro zatem se oglasi drzna tema, ki jo spremljajo 
ognjeviti akordi in rohneči trilčki. Pri nadaljnji gradnji 
skladbe Chopin temu burnemu gradivu kot kontrast dodaja 
niz manj agresivnih melodičnih okruškov, včasih tudi z 
željo, da bi ublažil viharno razpoloženje. V nadaljevanju 
sledi obdelava dosedanjega materiala, ki ga spremlja surov 
basovski ostinato. Razpoloženje pa se nenadoma spremeni 
in nastopi že omenjena mazurka, ki vsebuje nežno, z 
mesečino in romantičnostjo obsijano glasbo. Kmalu v ta 
spokoj udrejo zlovešče harmonije: dva izbruha, ki na hitro 
odpravita z mazurko, in dobro poznana poloneza prodre 
vnovič na plano, s tem se skladba postopoma tudi zaključi.

Fantazija v C-duru, op. 17 je eno najpomembnejših 
klavirskih del v opusu nemškega romantičnega skladatelja 
Roberta Schumanna. Nastanek je povezan z dvema 
njegovima velikima ljubeznima: z ženo Claro Wieck in 
Beethovnom, ki ga je Schumann odkrito občudoval in je 
umrl, ko je bil Schumann star 16 let. Prvi stavek Fantazije 
je napisal leta 1836 in ga takrat posvetil nesojeni ljubezni 
Clari. To je bila žalostinka, ki jo je poimenoval Ruševine, saj 
se je moral tistega leta odpovedati poroki z mladoletno 
Claro, ker je njen oče nasprotoval njuni zakonski zvezi. 
Schumann ji je kasneje, ko sta bila že poročena, o tej skladbi 
pisal: »Mislim, da nisem nikoli napisal kaj bolj strastnega. To 
je globoka tožba za tabo. Fantazijo lahko razumeš samo, 
če pomisliš na nesrečno poletje leta 1836, ko sem se ti 
moral odpovedati; zdaj nimam več razloga, da bi pisal tako 
žalostno in melanholično glasbo.« Jeseni tega istega leta 
(1836) so začeli zbirati denar za postavitev Beethovnovega 
spomenika v Bonnu. Schumann se je odločil, da bo 
tudi sam nekaj prispeval. Zamislil si je, da bi izdal novo 
skladbo in z izkupičkom podprl gradnjo spomenika. Tako 
je skladbo Ruševine vključil v novo sonato, ki ji je dodal še 
dva nova stavka. Ko je bila skladba že natisnjena, je zahteval 
spremembo imena iz Sonate v Fantazijo. Zato ostaja 
nedorečeno, kaj točno je imel v mislih – ali je delo fantazija 
ali sonata. Zaporedje stavkov hitro-hitro-počasi namreč 
ni značilno za sonato, stavki imajo neobičajne naslove: 
»Izvajati vseskozi fantastično in strastno«, »Zmerno, ampak 
energično«, »Počasi, vseskozi potiho igrati«. Velja pa, da je ta 
skladba tako globoka in veličastna, da se z njo lahko kosajo 
le prvovrstni pianisti.

Alexander Gadjijev prihaja iz družine glasbenikov in 
klavirskih učiteljev. Mama in oče sta pomembno vplivala 
na razvoj njegove glasbene izobrazbe v začetnih letih. 
Poleg tega je na njegovo osebnost in umetniški slog 
vplivalo tudi okolje – rodna Gorica, mesto, v katerem 
se prepletajo različne kulture, jeziki in nacionalnosti. Ti 
dve okoliščini sta ga zaznamovali in zgradili v pianista s 
samosvojim glasbenim okusom, pristopom in govorico, 
ki je navdušila in prepričala poslušalstvo po vsem svetu in 
velikokrat tudi strokovno žirijo na najprestižnejših klavirskih 
tekmovanjih. Mednarodno javnost je nase opozoril že zelo 
zgodaj. V sam vrh se je povzpel, ko se je pri sedemnajstih 
letih po zaključenem konservatoriju z odliko in pohvalami 
udeležil tekmovanja Premio Venezia, ki je namenjeno 
zgolj najboljšim talentom Italije, in zmagal na njegovi 30. 
ediciji. Odmevni sta bili zmagi leta 2015 na tekmovanju 
Hamamatsu na Japonskem, kjer je prejel tudi nagrado 
občinstva, ter leta 2018 na tekmovanju Svetovni klavirski 
mojstri v Monte Carlu. Še svež je izjemen zadnji uspeh, ki 
ga je dosegel oktobra 2021 na 18. Chopinovem tekmovanju 
v Varšavi, kjer je osvojil drugo nagrado in posebno nagrado 
Krystiana Zimermana za najboljšo izvedbo sonate. Nekaj 
mesecev pred tem je prejel prvo in več posebnih nagrad na 
Mednarodnem klavirskem tekmovanju v Sydneyju (2021). 
Še vedno je BBC-jev umetnik nove generacije (2019–2021). 
Ta naziv mu je omogočal snemanja v najboljših londonskih 
studiih, nastopanje na najuglednejših britanskih festivalih 
in prizoriščih ter sodelovanje z BBC-jevimi orkestri po vsem 
Združenem kraljestvu. V zadnjih letih je veliko koncertiral po 
Japonskem in na zvenečih festivalih, kot so: Verbier v Švici, 
MITO v Torinu, Chopinov festival v Dusznikih, mednarodni 
klavirski festival ClaviCologne v Düsseldorfu, Klavirski 
festival Rafael Orozco v Cordobi, Festival Ljubljana, Glasbeni 
tedni v Vicenzi, Animato de Paris, festival Kammermusik 
v Salzburgu, Festival Aldeburgh in festival v Bologni, ter v 
gledališču La Fenice v Benetkah, v dvoranah Kioi in Bunka 
Kaikan v Tokiu, nato v dvoranah Kitara, Sapporo in v centru 
Hyogo v Osaki, pa v Dvorani Cortot v Parizu, v Dvorani 
Wigmore v Londonu, na Moskovskem konservatoriju in 
še v Salt Lake Cityju, Istanbulu, Barceloni, Rimu, Milanu. 
Januarja 2022 je debitiral pod taktirko Valerija Gergijeva 
v Marijinem gledališču v Sankt Peterburgu. Prihodnji 
angažmaji vključujejo daljšo turnejo po Poljski, koncerte 
v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem in v Italiji. Leto 
2022 bo sklenil veličastno, z avstralsko turnejo in turnejo po 
Daljnem vzhodu, ki bo trajala več kot 90 dni.  

Metka Sulič


