
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Martin Belič 
flavta

UROŠ KREK (1922–2008): 

Sonatina za godala
     Allegro vigoroso
     Adagio
     Allegro vivo

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
(1714–1788):

Koncert za flavto, godala in continuo v 
d-molu
     Allegro
     Un poco andante
     Allegro di molto

 ***

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
(1756–1791): 

Adagio in fuga v c-molu za godala, K. 546 

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ (1906–1975):

Komorna simfonija za godala v c-molu, 
op. 110a
     Largo
     Allegro molto
     Allegretto
     Largo
     Largo

42. sezona / 2. koncert

Ponedeljek, 7. november 2022, 
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NAPOVEDUJEMO:PROGRAM:
Četrtek, 16. november 2022
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Izredni koncert

ZMELKOOW: 
Avtobiografska opereta SPOVEDNICA – 
vroča in žgečkljiva
Vstopnina: 23 €

Četrtek, 17. november 2022
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Izredni koncert

VEČER ARGENTINSKE GLASBE
Marko Hatlak & FUNtango
Bernarda Fink, mezzosopran
Marcos Fink, basbariton

Vstopnina: 19 € – v predprodaji, 24 € – redna cena

Petek, 18. november 2022
Grad Kromberk

Med zvoki krajev/Nei suoni dei luoghi

NICOLETTA SANZIN, harfa
ANNA RATTI, flavta
SARA ZOTO, viola
Vstop prost

Četrtek, 24. november 2022
Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Izredni koncert

DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV
Godalni kvartet Corcoras
Vstopnina: 18 € – v predprodaji, 23 € – redna cena



Uroš Krek je Sonatino za godala napisal leta 1956. 
Sestavljajo jo trije stavki, ki zasledujejo klasicistične vzore. 
Za Krekov skladateljski stavek je značilno, da išče novo v 
starem, sodobno v klasičnem. Umetnost si je prizadeval 
ohraniti umetniško, pisal pa jo je zlasti za poslušalca. 
Sodobnega ni želel preseči, nasprotno, želel je predvsem, 
da tisto, kar je pri poslušalcih sprejeto, filigransko izpili. Kar 
je prevzemal iz preteklega, je na inovativen način stapljal 
z novim. Sonatino je napisal v času, ko je bil zaposlen kot 
urednik simfoničnih oddaj na Radiu Ljubljana (1947–1958). 
Prvi stavek je oblikovan v sonatni, drugi, Adagio, pa v 
tridelni obliki. Zadnji stavek, Allegro vivo, se približuje 
rondoju. Skladbo je Krek napisal po naročilu znamenitega 
italijanskega violončelista Antonia Janigra za ansambel 
Zagrebški solisti, ki ga je takrat vodil. Janigro je želel 
blagoglasno skladbo, ki bi bila prijetna za glasbenike in 
v razvedrilo poslušalcem »zato ne kaže v njej iskati niti 
izpovedujočih niti dramatičnih mest, le muziko, kakor si jo 
napiše skladatelj,« je povedal skladatelj.

Carl Philipp Emanuel Bach je bil peti od šestih otrok 
Johanna Sebastiana Bacha in njegove prve žene Marije 
Barbare. Philipp Emanuel (kot so ga klicali) je bil med bolj 
nadarjenimi člani dinastije Bach. Njegov prvi učitelj je bil 
oče, k njegovemu glasbenemu razvoju pa je pomembno 
prispeval tudi boter Georg Philipp Telemann. Glasbeno 
se je izobraževal v Tomaževi šoli v Leipzigu in bil izjemno 
nadarjen čembalist (in za druga glasbila s tipkami). Veljal 
je za pustolovsko osebo, ki je navkljub evropski glasbeni 
slavi odšla na študij prava. Obdobje brez glasbe pa je bilo 
kratko. Po končanem študiju je vstopil v dvorno kapelo 
prestolonaslednika Friderika Pruskega in v njej ostal 
tri desetletja. Koncert za flavto, godala in continuo 
v d-molu je najbrž napisal leta 1747, vendar pa ostaja 
vprašanje izvirnosti tega dela nepojasnjeno; v izvirniku 
naj bi koncert napisal za čembalo (H. 425), Koncert za 
flavto v d-molu pa naj bi bila njegova priredba. Ne glede 
na to, koncert za flavto vznemiri srce. V njem se pokaže 
skladateljeva drzna osebnost. Razpoloženje v skladbi 
je temačno in melanholično, part flavte pa vratolomno 
virtuozen. Že v prvem stavku, Allegru, je flavti namenil 
izredno bravuroznost, ki terja od solista izjemno širok razpon 
in hitro menjavanje nenavadnih zaporedij tonov in tonalitet. 
Drugi stavek, Un poco andante, je mirnejši in elegantnejši, 
a tudi tu je slutiti skladateljski pogum; od ljubkih in 
galantnih melodij flavta preide k dramatičnim odsekom. 
Delo sklene vznemirljiv Allegro di molto, v katerem mora 
flavtist med drugim v eni kratki pasaži izvesti dve oktavi in 
pol ... Koncert presega marsikatera očetova dela, izhaja iz 
simfonične tradicije Josepha Haydna, nebrzdani izbruhi pa 
že napovedujejo zgodnjo romantiko. 

V katalogu skladb Wolfganga Amadeusa Mozarta je na 
26. junija 1788 zapisano »kratek Adagio za dve violini, violo in 
bas za fugo, ki sem jo davno nazaj napisal za dva klavirja«. 
Fugo za dva klavirja, ki jo skladatelj omenja, je napisal konec 
leta 1783, označena je kot Fuga v c-molu, K. 426. Mozart 
jo je napisal v obdobju študija kontrapunkta Johanna 
Sebastiana Bacha. Par let pred njenim nastankom je napisal 
več priredb del za godala iz Bachovega Dobro uglašenega 
klavirja, en svoj preludij in fugo za klavir ter plesno suito v 
baročnem slogu, veliko je izvajal Bachovo glasbo. Srečanje 
z Bachovo glasbo je bilo za Mozarta pomembno, saj je 
vplivala na njegovo nadaljnjo glasbeno govorico. Ko je 
pristopil k tej klavirski fugi in iz nje naredil transkripcijo za 
godala, je delu dodal še en stavek, ki služi kot uvod, in tako 
je nastal Adagio. Adagio in fugo največkrat slišimo v izvedbi 
godalnega kvarteta, čeprav zasnova partiture daje slutiti, da 
je imel v mislih večji godalni ansambel. Mozart je skladbo 
napisal v letu pisanja zadnjih treh simfonij (št. 39, št. 40 in 
št. 41 – Jupiter). K starim skladbam, v katerih je preučeval 
kontrapunkt, naj bi se vrnil po navdih za svoj veličastni 
kontrapunktični esej – Finale zadnje simfonije Jupiter. 

Komorna simfonija za godala v c-molu, op. 110a je 
priredba Godalnega kvarteta št. 8 v c-molu, op. 110 Dmitrija 
Šostakoviča iz leta 1960, pod katero se podpisuje priznani 
dirigent Rudolf Baršaj. Šostakovič je ustvaril petnajst 
godalnih kvartetov in osmi sodi med njegove najboljše. 
Poklonil ga je vsem žrtvam fašizma in vojn, kar se izraža 
v kompleksnosti dela in melanholičnem razpoloženju. 
Navdih je črpal iz okolja, v katerem se je nahajal med 
pisanjem. Takrat se je mudil v Dresdnu, kjer je bil angažiran 
za glasbo v filmu Pet dni, pet noči, ki govori o Dresdnu 
med drugo svetovno vojno. V šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bilo mesto še vidno zaznamovano s posledicami 
bombardiranja, kar je skladatelja pretreslo: »Zelo se me je 
dotaknilo to grozljivo in brezčutno uničenje,« je priznal. 
Skladba vsebuje pet povezanih stavkov, ki se izvajajo 
neprekinjeno – attacca. V njej so številne tematske reference 
na druga njegova dela, kot so 1. in 5. simfonija, klavirski trio, 
1. koncert za violončelo, ljubezenska arija iz opere Lady 
Macbeth Mcenskega okraja in druge. Med tem nenavadno 
bogatim naborom citatov se kot rdeča nit ponavlja motiv iz 
tonov d, (e)s, c, h, ki tvori skladateljeve inicialke (v nemščini). 
Ta motiv v skladbi, ki je posvečena žrtvam Hitlerja in Stalina, 
ponazarja tudi njega samega, saj je bil pogosto ujet v zanke 
totalitaristične igre sovjetskih avtoritet. Baršajeva priredba 
za godalni ansambel je dosledna transkripcija izvirnika. V 
godalnem kvartetu Šostakoviča je linija vsakega glasbila do 
potankosti premišljena. Težko bi se kaj dodalo ali odvzelo. 
Baršajeva priredba je dragocena, ker ohranja Šostakovičev 
slog in sijajnost. Priljubljenost te priredbe se lahko primerja 
z izvirnikom. 

Martin Belič, ki od leta 2007 živi in ustvarja v Münchnu, sodi 
v mlajšo generacijo uveljavljenih in priznanih slovenskih 
flavtistov. Je asistent solo flavtist v Münchenski filharmoniji 
in docent na Univerzi Leopolda Mozarta v Augsburgu. Leta 
2003 je z odliko diplomiral na Mozarteumu v Salzburgu 
pri Ireni Grafenauer in Herti Mergl, čez štiri leta še z odliko 
magistriral (koncertna smer) v razredu Irene Grafenauer, 
za tem pa vpisal podiplomski študij pri Michaelu Martinu 
Koflerju. Je zmagovalec več slovenskih in mednarodnih 
tekmovanj v Italiji, Avstriji in Nemčiji. Na mednarodnih 
tekmovanjih Intermusica Birkfeld 2009 in Theobald Böhm 
leta 2011 v Münchnu je prejel prvo nagrado in bil skupni 
zmagovalec. Za izjemne glasbene dosežke je prejel plaketo 
dr. Romana Klasinca. Od leta 2010 sodeluje kot asistent 
Michaela Martina Koflerja na mednarodnem mojstrskem 
tečaju za flavto v Celovcu, sam pa že enajst let vodi svojo 
poletno šolo in je docent pri zvezi bavarskih godb. Poleg 
solističnih koncertov in komornih recitalov snema in 
koncertira z orkestri Slovenske filharmonije, RTV Slovenija 
in SNG Maribor, Zagrebškimi filharmoniki … V njegovi 
diskografiji so zgoščenke: Mladi virtuozi 1 (s Simfoniki 
RTV Slovenija, 2009), Music from the Fire (Trio Fuoco, 
2011), Opus (z deli Theobalda Böhma v duu s pianistom 
Ivanom Ferčičem, 2018). Kot gost sodeluje z bavarskim 
opernim orkestrom, radijskim orkestrom iz Kölna, pihalnim 
orkestrom Univerze Mozarteum Salzburg, v Münchenskem 
salonskem orkestru Tibor Jonas, orkestru Bavaria Klassik – 
Residenz Solisten, Münchenskem Bachovem orkestru ter 
kot solo flavtist z Würtenberškim komornim orkestrom in 
Münchenskim radijskim orkestrom.

Ensamble Dissonance sestavljajo uveljavljeni glasbeniki 
iz Ljubljane, ki delujejo v Godalnem kvartetu Dissonance, 
Orkestru Slovenske filharmonije, Simfoničnem orkestru 
RTV Slovenija, so profesorji na ljubljanski Akademiji za 
glasbo in samostojni glasbeni umetniki. Poslanstvo 
ansambla je poustvarjanje komorne glasbe na najvišji 
umetniški ravni, poleg tega pa ansambel promovira 
komorno glasbo in prispeva k njenemu razvoju na različne 
načine: z naročili novih glasbenih del, zlasti slovenskih, 
s sodelovanjem s svetovno znanimi umetniki, mladimi 
ustvarjalci in poustvarjalci ter s promocijo bogate glasbene 
zgodovine mesta Ljubljane. Ustanovitelj in direktor Zavoda 
Dissonance je Klemen Hvala, upravni in umetniški svet pa 
sestavljajo mednarodno uveljavljeni slovenski umetniki: 
dirigent Marko Letonja, skladatelj Vito Žuraj in violončelist 
Andrej Petrač. V prihodnji sezoni ansambel načrtuje 
vrhunske umetniške dogodke v sodelovanju z uglednimi 
domačimi in tujimi glasbeniki, kot so Marko Letonja, Lana 
Trotovšek, Nika Gorič, Mak Grgič, Vito Žuraj, Leon Firšt, 
Charlotte Bray, Natalie Clein, Dmitri Sitkovetsky, Fazıl Say, 
Nicolas Altstaedt, Richard Tognetti, Antje Weithaas, Richard 
Galliano, Signum in drugi.

Metka Sulič


