
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

MATEJ ŠARC, oboa, oboa d’amore
MARTIN SIKUR, violončelo
KAYOKO IKEDA, čembalo

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

• Francoska suita št. 1 v d-molu, BWV 812
    Allemande – Courante – Sarabande – 
Menuet 1 – Menuet 2 – Gigue 

• Francoska suita št. 2 v c-molu, BWV 813
    Allemande – Courante – Sarabande – Air 
– Menuet – Gigue 

• Francoska suita št. 3 v h-molu, BWV 814
    Allemande – Courante – Sarabande – 
Menuet – Trio – Anglaise – Gigue 

• Francoska suita št. 4 v Es-duru, BWV 815
    Allemande – Courante – Sarabande – 
Gavotte – Air – Menuet – Gigue 

• Francoska suita št. 5 v G-duru, BWV 816
    Allemande – Courante – Sarabande – 
Gavotte – Bourrée – Loure – Gigue 

• Francoska suita št. 6 v E-duru, BWV 817
    Allemande – Courante – Sarabande – 
Gavotte – Polonaise – Bourrée – Menuet – 
Gigue 

41. sezona / 7. koncert

Ponedeljek, 28. marec 2022, ob 20.15

Večer Bachovih 
Francoskih suit

E: pr@kulturnidom-ng.si
W: www.kulturnidom-ng.si

T: +386 (0)5 335 40 13

Bevkov trg 4 
5000 Nova Gorica

Četrtek, 7. april 2022, ob 20.00
Grad Kromberk

MOJCA ZLOBKO VAJGL, harfa
Grajske harmonije

Sreda, 18. maj 2022, ob 20.00
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

KRESLIN & MOMENTO CIGANO
Izredni koncerti
Vstopnina: 
20 € - v predprodaji do 6. maja 2022
25 € - redna cena

10. maj—14. junij 2022, ob 20.00
Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi 
Gorici

GLASBA Z VRTOV SV. FRANČIŠKA

NAPOVEDUJEMO:PROGRAM:



Oboist Matej Šarc je za zasedbo baročnega tria, ki ga 
sestavljajo oboa, čembalo in violončelo, priredil znamenitih 
šest Francoskih suit Johanna Sebastiana Bacha. Čudovite 
splete baročnih plesov je Bach v izvirniku namenil izvajanju 
na glasbila s tipkami (predvsem čembalu). Vendar lahko 
veliko večino plesnih stavkov razčlenimo: oboa in oboa 
d’amore prevzameta vlogo melodije, violončelo basovsko 
linijo, čembalo pa akordično spremljavo generalnega basa. 
S tem suite pridobijo barvno raznolikost, šarm medsebojne 
interakcije izvajalcev in zazvenijo v povsem novi zvočnosti. 

Večstavčne Francoske suite je Bach napisal med letoma 
1721 in 1725 nekje med Köthenom in Leipzigom. Velika 
večina jih je iz leta 1722 iz köthenskega obdobja. Prvi 
fragmenti so zbrani v prvem zvezku Clavier-Büchlein 
(Klavirske knjižice), ki ga je posvetil Anni Magdaleni Bach, 
svoji drugi ženi, s katero sta se poročila konec leta 1721 in 
kasneje imela trinajst otrok (sedem jih je umrlo v zgodnjem 
otroštvu). Clavier-Büchlein für Anna Magdalena je torej 
glasbena dobrodošlica v intimni svet Bachovega doma in 
družine.

Dvajsetletna Anna Magdalena se je poročila z dvornim 
dirigentom, zaposlenim na knežjem dvoru v Köthenu – in 
z enim največjih skladateljev tedanjega časa. Kot druga 
žena je postala del mlade družine s štirimi otroki (četrti, 
najstarejši otrok je bil takrat star trinajst let) in pristala v 
gospodinjstvu, ki ga je oblikovala glasba. Clavier-Büchlein, 
ki jo je sedemintridesetletni Bach podaril svoji novi ženi, 
ponuja fascinanten vpogled v to edinstveno družino in 
nam prikaže Bacha kot skladatelja, učitelja, moža in očeta. 
Sčasoma so se knjižice (vsega skupaj tri) razvile v pravcate 
družinske albume, v katerih so bile zbrane najljubše 
Bachove skladbe in pesmi vključno z vajami za pouk, 
skladbami drugih skladateljev, zgodnjimi poskusi skladanja 
otrok in prvimi različicami nekaterih pomembnih Bachovih 
skladb. 

Clavier-Büchlein iz leta 1722 vsebuje samo Bachove skladbe 
in tudi pet suit (BWV 812–816), ki so kasneje postale znane 
kot Francoske. Bach jih je takrat poimenoval preprosto 
Suite. V zvezku so prvim trem suitam (BWV 812–814) 
manjkali nekateri stavki, ki jih je skladatelj dodal kasneje. 
Poleg teh treh suit je vseboval še dve v celoti zasnovani suiti 
št. 4 in št. 5 (BWV 815–816), menueta iz druge in tretje pa 
sta v zbirki ločena in zapisana kot samostojni skladbi. Poleg 
omenjenih skladb je v knjižici še veliko drugega gradiva, od 
fantazije, koralnega preludija do arije in stiliziranih plesov. 
Bach sam jo je uporabljal za poučevanje svojih učencev, 
saj je imel tudi zasebne lekcije za dodaten zaslužek. Iz tega 
razloga je v tistem času napisal tudi zbirko Dobro uglašeni 
klavir (BWV 846–893) – cikel preludijev in fug, napisanih 
na vseh 24 durovih in molovih lestvicah. Bach naj bi svoje 
učence vedno najprej seznanil s Francoskimi suitami, Anna 
Magdalena pa je zagotovo s pomočjo Clavier-Büchlein 
glasbo poučevala svoje otroke. 

Vendar Francoskim suitam tega imena ni dal Bach – dobile 
so ga kasneje. Zanimivo bi bilo slišati, ali bi se Bach s takšnim 
poimenovanjem strinjal. Vzdevek je skladbam dal Bachov 
biograf Johann Forkel, ko je na začetku 19. stoletja zapisal, 
da so napisane na francoski način. Razlog za preimenovanje 
je morda v tem, da nadaljujejo obliko, ki jo je utrdil Bachov 
sodobnik, francoski skladatelj François Couperin (1668–
1733), in da je v njih opazen vpliv Couperinovega ljubkega 
načina pisanja za glasbila s tipkami. Lahko pa je Forkel dal 
tem skladbam vzdevek tudi zato, ker ima večina plesov 
v suitah francoske naslove. Niso pa vsi plesi tudi izvirno 
francoski. Forklovo poimenovanje se je najbrž nanašalo na 
stereotipizirano francosko barvito zvočnost in harmonijo. 
Vendar je s tem spregledal zelo premišljeno in natančno 
strukturo ter kontrapunkt, ki ne moreta biti nič drugega 
kot tipično nemška. Francoske suite so po značaju in 
obliki pravzaprav prave nemške baročne suite. Vsebujejo 
veliko iskrive Bachove glasbe, so vedre, domiselne, tehtne, 
dovršene in očarljive. 

Suite vključujejo stavke s plesnimi ritmi, ki so si po značaju 
kontrastni in so bili v tistem času zelo razširjeni. Vseh šest 
skladb sledi formalnim normativom baročne plesne suite. 
Začnejo se z alemando, to je galanten nemški ples v 4/4 
taktu, sledi kuranta, ki po svojem hitrem tempu spominja 
bolj na italijanski ples corrente kot pa na veliko mirnejši 
francoski courante, po katerem drugi stavki v suiti nosijo 
ime. Tretji stavek je vedno španska sarabanda, slavnosten 
in dostojanstven ples, izhajajoč iz koračnice, v počasnem 
tridobnem taktu. Sledi niz različnih plesov, od dveh do 
štirih, ki se spreminjajo od suite do suite (menuet, anglaise, 
gavota, air, bourrée, loure, poloneza). Anglaise je v izvirniku 
škotski ples ecossaise v hitrem 2/4 taktu. Gavota in bourrée 
sta ne prehitra francoska krožna plesa, ki sta v 17. stoletju 
postala priljubljena na francoskih in drugih evropskih 
dvorih. Poloneza pa je počasen poljski koračniški ples 
pogosto otožnega značaja. Vsaka od šestih Francoskih suit 
se zaključi z angleško-irskim hitrim plesom gigom oziroma 
po francosko gigue, ki je postal v 17. stoletju razširjen dvorni 
ples tudi na celini; to je hiter in imitacijski ples. 

Johann Sebastian Bach se je rodil leta 1685 v Eisenachu v 
Nemčiji, v času, ko je baročna estetika postopno pridobivala 
svojo izrazno moč in nadgrajevala umetnost renesanse. Ta 
dela so prave male mojstrovine, ki so povzročile estetski 
zasuk poti in vplivale na potek zgodovine glasbe.

Matej Šarc je oboo študiral pri Božu Rogelji na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, izpopolnjeval pa se je pri Heinzu Holligerju 
na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu v Nemčiji. Bil je prvi 
oboist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Freiburškega 
filharmoničnega orkestra. Kot solist in komorni glasbenik 
koncertira po Evropi, Avstraliji, Kitajski, Mongoliji, Japonski 
in obeh Amerikah. Za vrsto evropskih radijskih postaj je 
posnel številna solistična, komorna in koncertantna dela 
za oboo. Njegovi posnetki so izšli pri slovenskih in tujih 

založbah. Premierno je izvedel številne prav zanj napisane 
novitete slovenskih in tujih skladateljev. Od leta 1994 je 
član Orkestra Slovenske filharmonije in pihalnega kvinteta 
Slowind, s katerim je priredil in izvedel 20 mednarodnih 
Festivalov Slowind. Za odlične izvedbe je z ansamblom 
prejel med drugim tudi nagrado Prešernovega sklada. 
Oboo in komorno glasbo poučuje na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani, Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter 
na mojstrskih tečajih doma in na tujem. Nastopal je z 
izjemnimi solisti in dirigenti, kot so Alexander Lonquich, 
Riccardo Muti, Carlos Kleiber, Radovan Vlatković, Heinz 
Holliger in mnogi drugi. Je ustanovitelj Filharmoničnega 
festivala baročne glasbe. 

Martin Sikur je violončelo študiral pri Cirilu Škerjancu na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, na Glasbeni fundaciji Svete 
Cecilije v Portogruaru pa pri Enricu Bronziju in Giovanniju 
Gnocchiju. Na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost 
v Gradcu je zaključil podiplomski študij iz komorne igre 
pri Chii Chouju. Za svoje glasbeno delovanje je prejel več 
nagrad in priznanj. Izpopolnjeval se je na mojstrskih tečajih 
violončela in komorne igre pri priznanih profesorjih. Od leta 
2001 do leta 2005 je bil član Mladinskega orkestra Gustav 
Mahler. Kot solist ali komorni glasbenik nastopa doma in 
v tujini. Igra v Klavirskem triu Ars Musica in v godalnem 
kvartetu M.ARS. Je član Orkestra Slovenske filharmonije.

Japonska pianistka in korepetitorka Kayoko Ikeda 
je diplomirala iz glasbene pedagogike na Univerzi za 
izobraževanje v Kjotu. Leta 2010 je z odliko diplomirala na 
Konservatoriju Arrigo Boito v Parmi (klavirska spremljava, 
korepetitor). Zmaga na 7. mednarodnem tekmovanju 
Ottorino Respighi v Brescii ji je omogočila tesno sodelovanje 
z italijanskim opernim pevcem Leom Nuccijem. Kot 
korepetitorka je delala v večjih italijanskih opernih hišah 
(Parma, Modena, Reggio Emilia, Busseto, Ravenna, Ferrara, 
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto in Festival della Valle 
d’Itria v mestu Martina Franca). Sodeluje z dirigenti, kot 
so Donato Renzetti, Fabio Luisi, Stefano Ranzani in drugi. 
Kot uradna korepetitorka je igrala na več mednarodnih 
tekmovanjih, med njimi Hans Gabor Belvedere, Voci 
Verdiane Città di Busseto. Kot solistka na celesti se 
je na Festivalu Ljubljana predstavila z Münchenskim 
radijskim orkestrom. Od leta 2017 je zaposlena kot operna 
korepetitorka v SNG Opera in balet Ljubljana, v tem orkestru 
tudi nastopa na celesti, čembalu in klavirju.

Metka Sulič


