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PROGRAM

J. Thomas (1826–1913): 
Watching the Wheat / Opazovanje pšenice 

M. Glinka (1804–1857): 
Nokturno v Es-duru za harfo 

G. Fauré (1845–1924): 
Impromptu v Des-duru za harfo, op. 86  

F. Godefroid (1818–1897): 
Koncertna etuda za harfo, op. 193

M. M. Ponce (1882–1948): 
Intermezzo  

A. R. Ortiz (1946): 
Cocorná

Milonga para amar / Milonga za ljubezen

A. Piazzolla (1921–1992), prir. J. Golob: 
Oblivion 

A. Durand (1830–1909): 
Valček v Es-duru št. 1, op. 83  

M. S. Rousseau (1882–1955): 
Variations pastorales sur un vieux Noël / 

Pastoralne variacije na star božič  

MOJCA 
ZLOBKO VAJGL, 

HARFA



V obliki argentinskega plesa milonge je zasnovana tudi skladba Oblivion 
Astorja Piazzolle, argentinskega genija, ki je zmogel iz senzualnega, 
kontroverznega glasbenega ljudskega izročila Argentine narediti umetnost. 
Bil je virtuoz na bandoneonu in v njegovih rokah tango ni bil več plesna 
glasba, ampak se je pri ustvarjanju zgledoval pri jazzu in oblikah klasične 
glasbe; vključeval je drugačne harmonije in ritem, ni se izogibal 
disonancam. Oblivion je napisal leta 1982 za italijanski �lm Henrik IV. (1984) 
v režiji Marca Bellocchia. Je značajska skladba, ki vzbuja občutja žalosti in 
bolečine, je so�sticirano delo – eno najbolj znanih Astorja Piazzolle. 

Auguste Durand je bil francoski glasbeni založnik (Durand & Schönewerk, 
nato Durand & Fils (1891) in nazadnje Durand & Cie), ki je poskrbel, da so se 
izdale partiture skladb najpomembnejših francoskih skladateljev, kot so 
Chausson, Debussy, Ravel in Saint-Saëns. Bil je tudi organist, in to zelo dober, 
zaposlen v več pariških cerkvah (sv. Ambroža, sv. Genovefe, sv. Roka in sv. 
Vincencija Pavelskega). Njegov skladateljski opus je manj znan kot od 
skladateljev, katerih dela je sam objavljal. Med najbolj znanimi je Valček v 
Es-duru št. 1, op. 83, ki ga je v izvirniku napisal za klavir. Je zvočno 
učinkovita skladba, ki jo odlikuje prepoznaven francoski romantični slog. 

Marcel Samuel Rousseau je bil francoski skladatelj, organist in tudi znan 
direktor opere. Njegov skladateljski slog je bil pod vplivom Francka in 
Fauréja, kar lahko zaznamo tudi v Pastoralnih variacijah na star božič. 
Skladba je oblikovana kot tema z variacijami. Rousseau je uporabil staro 
francosko božično pesem. Čeprav je bil konservativnejši kot njegovi 
sodobniki, mu to ni škodilo, saj je bil mojster kromatike, poleg tega je imel 
tudi izostren čut za dramatičnost, vse to pa je vključil tudi v to skladbo. 

Metka Sulič

Mojca Zlobko Vajgl je mednarodno uspešna glasbenica, pri kateri kritiki 
občudujejo njeno muzikalnost, dovršenost in izpiljenost tehnike, širok 
barvni spekter in izrazito artikulacijo v harfni izgovorjavi. Diplomirala je na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer zdaj deluje kot izredna profesorica harfe, 
podiplomski študij pa je zaključila na Visoki šoli za glasbo in gledališče v 
Hamburgu. V svoji bogati karieri je kot solistka nastopala z mnogimi 
uglednimi orkestri, kot so: Orkester Slovenske �lharmonije in Simfonični 
orkester RTV Slovenija, Beograjska �lharmonija, Berlinski in Dunajski 
simfoniki, orkester Državne �lharmonije Azerbajdžana v Bakuju, Sarajevska, 
Kijevska in Makedonska �lharmonija, Orkester Padove in Veneta, 
Stockholmski komorni orkester in drugi. Kot komorna glasbenica je 
sodelovala z Leipziškim godalnim kvartetom, mednarodnim kvartetom 
Orpheus, Godalnim kvartetom Tartini in številnimi uglednimi solisti, kot so: 
prvi �avtist Dunajskih �lharmonikov Dieter Flury, violist Tobias Lea, koncertni 
mojster Orkestra Slovenske �lharmonije Miran Kolbl, mezzosopranistka 
Bernarda Fink, �avtist Massimo Mercelli, �avtistka Ilze Urbane, ter s 
priznanimi dirigenti, kot so: Ulf Schirmer, Leopold Hager, Pavle Dešpalj, 
Roman Kofman, Uroš Lajovic, Marcello Viotti, Karen Kamenšek, George 
Pehlivanian in drugi. Kot solistka nastopa v večini evropskih držav.

V opusu valižanskega skladatelja in har�sta Johna Thomasa najdemo poleg 
številnih solističnih in koncertnih skladb za harfo tudi posebno zbirko 
kratkih, liričnih in očarljivih skladb z valižanskimi melodijami in priredbami 
Schubertovih pesmi ter Mendelssohnovih Pesmi brez besed. V tem nizu se 
nahaja Watching the Wheat oziroma Bugeilio’s gwenith gwyn, romantična 
skladba z nizom variacij na tradicionalne valižanske melodije. Thomas je bil 
vpliven skladatelj, ki so ga imenovali »Pencerdd Gwalia« ali »glavni glasbenik 
Walesa«, leta 1872 je postal har�st kraljice Viktorije. 

V Rusiji je leta 1828 24-letni skladatelj Mihail Glinka, ki se je deset let kasneje 
podpisal pod dve pomembni operi Življenje za carja ter Ruslan in Ljudmila, 
ustvaril ljubko kratko skladbo Nokturno v Es-duru, s katero je že pokazal 
veličino svojega talenta. Glinka – utemeljitelj ruskega glasbenega sloga, ki je 
vplival na vse pomembne ruske skladatelje – je to skladbo napisal za točno 
določeno osebo – har�stko, ki naj bi ji dvoril. V skladbi lahko prepoznamo 
vpliv Beethovna in njegovih harmonij v prelivajočih se akordih, kot so v 
sonati V mesečini. 

Bujna akordična zasnova Impromptuja v Des-duru, op. 86 francoskega 
skladatelja Gabriela Fauréja se v razvoju skladbe umakne liričnim 
padajočim motivom, slednji nato preidejo v niz virtuoznih variacij, pri čemer 
skladatelj uporablja inventivno harmonijo, glissande, križne prste in bogate 
arpeggie. Skladbo je Fauré napisal leta 1904 za zahteven natečaj Pariškega 
konservatorija, ki je moral izkazovati visoko stopnjo so�sticiranosti in izražati 
največjo mero inovativnosti takratnih skladateljskih trendov.

Felix Godefroid, belgijski har�st, ki je ustvarjal glasbo predvsem za svoje 
glasbilo in klavir, je študiral na Pariškem konservatoriju. Po študiju je odšel na 
obširno evropsko turnejo, ki je bila zelo uspešna; prijelo se ga je ime 
»Paganini na har�«. Postal je znan virtuoz, ki je redno koncertiral po vsej 
Evropi. Kot skladatelj je pomembno prispeval k razvoju tehnike leve roke pri 
har�. Koncertno etudo je ustvarjal več let, od leta 1873 do 1878.

Veliko skladb, ki jih je ustvaril mehiški skladatelj Manuel María Ponce, je pod 
močnim vplivom harmonij, izhajajočih iz tradicionalne mehiške pesmi. V 
klasično glasbo je največkrat vnašal mehiško folkloro, in ker je to počel na 
umetelen, pa tudi precej samosvoj način, je postal znan in pomemben. 
Najbolj se je izrazil kot skladatelj in ustvaril prodorna umetniška dela za 
kitaro. Temu je sledila glasba za klavir in prav za klavir je napisal tri 
intermezze. Najbolj znan je Intermezzo št. 1, nežna nostalgična in s 
hrepenečim tonom prežeta skladba.     

Na Kubi rojen Alfredo Rolando Ortiz je mednarodno uveljavljen har�st. 
Njegov koncertni repertoar je raznolik in obsega vse od ljudske do klasične 
ter popularne glasbe. Izdal je vsaj 40 zgoščenk, na katerih je posnel tudi 
veliko svojih izvirnih del, in prejel za svoje umetniško delo pomembno 
nagrado Južne Amerike – nagrado zlata plošča. Ortiz je študiral medicino v 
Kolumbiji in kasneje nadaljeval s študijem harfe v ZDA. Po rojstvu prvega 
otroka se je odpovedal zdravniškemu poklicu in se posvetil izključno har�. 
Cocorná je posvečena kolumbijskemu mestu Cocorná (album The Chogüí 
Bird), skladbo Milonga para amar pa je napisal za svojo ženo Luz Mario 
(album Serenata). 


