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Festival omogočajo:

Občina Brda

Podporniki in partnerji:
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Vila Vipolže, Društvo DRAMSAM Centro Giuliano 

di musica antica, Mednarodni festival Musica Cortese, Festival Wunderkammer iz Trsta, 
Festival Con�ni – FEM – Friuly Early Music, Zavod Kinokašča, Krajevna skupnost Ozeljan-Šmihel

Koncert je nastal v sodelovanju s festivalom 
Wunderkammer iz Trsta.

Petek, 23. september 2022, ob 20.00
Cerkev sv. Mihaela, Šmihel

PAOLA ERDAS
(Italija)

čembalo, teorbirani spinet

ANTONIO VALENTE
Intavolatura de Cimbalo

Napoli, 1576



Kot izjemen primer vključenosti človeka, ki bi ga danes imeli za invalida, 
je bil Antonio Valente sprejet in svoboden, svoje delo je opravljal brez 
vsakršnih omejitev. Za časa življenja je bil slaven in skozi stoletja zelo 
cenjen – danes pa je neupravičeno spregledan. Bil je avtor kontrastov, 
čigar glasba je segala od kultiviranega in rafiniranega visokega sloga do 
pretežno popularnega sloga v Plesih, vselej poznavalsko začinjena z 
všečnostjo in vrhunsko umetnostjo, ki očara in zapeljuje.
Valentejevo glasbo smo želeli pospremiti s skladbami njegovih 
sodobnikov iz španskega sveta in tako poustvariti glasbeno vzdušje 
razkošnega španskega Neaplja poznega šestnajstega stoletja. 
Program se zaključi z delom skladatelja, ki je najboljši zgled 
nadaljevanja Valentejevega sloga na vrhuncu veličastnega in 
prekipevajočega zgodnjega baroka, s skladbo Francoska pesem za 
princa (Canzon Francese del Principe), dona Carla Gesualda da 
Venosa, imenovanega Prekleti princ, katerega avantgardni slog je 
znova in znova dvigoval prah.

Paola Erdas je vsestranska čembalistka s širokim in 
nekonvencionalnim repertoarjem. Študij je začela pri D. Petechu in ga 
nadaljevala pri K. Gilbertu na Mozarteumu v Salzburgu. Dejavna je tudi 
na področju muzikoloških raziskav, ki jih objavlja pri bolonjski založbi 
Ut Orpheus. Za njenih sedem samostojnih zgoščenk (Perrine, 
Venegas de Henestrosa, Il Cembalo intorno a Gesualdo, Lebègue, 
d’Anglebert, Cabezón, Valente), večinoma posnetih z dragocenimi 
zgodovinskimi glasbili, je prejela številne pohvale mednarodnih 
glasbenih kritikov. Poleg različnih repertoarjev ter glasbenih in 
umetniških žanrov se lahko Paola pohvali s številnimi sodelovanji, kot 
so tista z lutnjistom Rolfom Lislevandom, tablistom Shyamalom 
Maitro in mlado vzhajajočo zvezdo viole da gamba Andréjem 
Lislevandom. V predstavi Su Cantu in sas Laras, ki se osredotoča na 
sardinsko glasbo in pod katero se podpisuje Sergio Ladu, lahko 
čembalistko spoznamo tudi v vlogi igralke in avtorice besedil. S 
Claudio Caffagni raziskuje srednjeveški repertoar, z njo je ustvarila tudi 
predstavi o pisateljici Cristini iz Pizzana in Ivani Orleanski. Z Dašo Grgič 
je sodelovala pri projektu DIH, ki raziskuje telesnost glasbe in dih 
plesa. Njej zelo ljubo sodelovanje je tudi tisto z jazzistom Gavinom 
Murgio, s katerim je pod naslovom Il Vento tra le Corde ustvarila 
projekt prepletanja srednjeveške glasbe in jazza. Trenutno je 
umetniška vodja mednarodnega festivala stare glasbe 
Wunderkammer v Trstu, ki ga je ustanovila z Andreo Lausijem. Na 
konservatoriju v Messini poučuje čembalo. Ob svoji najnovejši 
zgoščenki Intavolatura de Cimbalo, Neapelj 1576, posvečeni Antoniu 
Valenteju, je posnela video #viaggiandoconpaolina v režiji Luce 
Marconata, ki je prišel v prvo selekcijo prestižnega filmskega festivala 
David di Donatello. Paola igra na čembalo anonimnega izdelovalca iz 
17. stoletja (Augusto Bonza, 1994) in na teorbirani spinet, kopijo 
inštrumenta De Perticis iz leta 1684 (Colzani in Vismara, 2021).

Predstava Intavolatura de Cimbalo (Tabulatura za čembalo, Neapelj, 
1576) je več kot koncert, je glasbena zgodba, okno, ki gleda na Neapelj, 
prestolnico poznega šestnajstega stoletja, italijansko mesto, ki ga po 
številu prebivalstva, umetnosti in cvetoči trgovini prekaša le Pariz.
Antonio Valente – »neapeljski slepi čembalist« se glasbenik, priseljeni 
Neapeljčan, podpiše pod svoje temeljno delo Tabulatura za čembalo 
iz leta 1576, prvo knjigo, posvečeno izključno čembalu in napisano v 
posebnem, zapletenem glasbenem zapisu, ki ga je izumil sam avtor.
Slepi Valente, izumitelj nove vrste notnega zapisa, ni edini primer 
slepega glasbenika v 16. stoletju. Plačni seznam v cerkvi Sant'Angelo 
v Nilu, kjer je služboval, dokazuje, da je delo organista opravljal z 
velikim uspehom: v dvajsetih letih službovanja se je njegova plača 
skoraj podvojila.

Luys Venegas de Henestrosa (1510–1570)
Cinco diferencias sobre Conde Claros

Alonso Mudarra (1510–1580)
Conde Claros en doce maneras

Antonio Valente (ok. 1520–ok. 1601)
Gagliarda Napolitana con molte mutanze

Antonio Valente 
Ricercata del primo tono 

Tenore del passo e mezzo con sei mutanze
Sortemeplus di Filippo de Monte con alcuni fioretti d’Antonio Valente 

Tenore Grande alla Napolitana

Antonio Valente
Fantasia del primo tono 

Lo Ballo dell’Intorcia con sette mutanze
La Romanesca con cinque mutanze

Luis de Milán (16. stoletje)
Pavana IV 

Antonio Valente
Gagliarda Lombarda – Gagliarda Lombarda con alcuni fioretti 

di Paola Erdas

Don Carlo Gesualdo, princ iz Venose (1566–1613) 
Canzon Francese del Principe


