
Teden, ko si glasbenik lahko izbere profesorja
Festival Ljubljana

Mojstrski tečaji pri uglednih profesorjih lahko

na različne načine koristijo mladim glasbenikom
Festival Ljubljana poleg vrhun-

skih kulturnih dogodkov tudi na-

darjenim mladim umetnikom
daje priložnost, da se predstavijo

širšemu občinstvu. Več kot 20

let poteka mednarodni glasbeni
cikel Mladi virtuozi, na katerem
se predstavljajo talenti, zmago-

valci različnih tekmovanj, v raz-

ličnih obdobjih pa je festival
podpiral tudi številne mladinske
orkestre in organiziral mojstrske

tečaje. Ti trenutno potekajo na

ljubljanskem konservatoriju.

Igor Bratož

Letos so v okviru 67. Ljubljana Fe-

stivala organizirani mojstrski te-

čaji, ki potekajo na Konservatoriju
za glasbo in balet Ljubljana, začeli
so se 15. julija, sklenili se bodo 8.

avgusta. Umetniško vodstvo moj-
strskih tečajev je prevzel Branimir
Slokar, ki je v dolgi in plodni kari-

eri vzgojil veliko izvrstnih pozav-

nistov. Mladi glasbeniki se lahko
izobražujejo tako solistično kot ko-
morno pri dvanajstih mednarodno

priznanih profesorjih: Latici Hon-

da-Rosenberg (violina), Wolframu
Christu (viola), Jensu Petru Main-

tzu (violončelo), Petruju lugi (kon-

trabas), Aleksandru Madžaru (kla-

vir), Emanuelu Abbiihlu (oboa),

Felixu Renggliju (flavta), Frangoisu
Bendi (klarinet), Eckartu Hubner-

ju (fagot), Matthiasu Hofsu (tro-
benta), Radovanu Vlatkoviču (rog)
in Jorgenu Van Rijenu (pozavna).

Nota odprtosti

Umetniški vodja festivalskih moj-
strskih tečajev, eden od najvidnej-
ših svetovnih pozavnistov Brani-
mir Slokar, je dejal: »Po eni plati
imamo ogromno akademij in šol,

kjer študent redno dela s profe-
sorjem, se posveča tehniki inštru-
menta in vsemu drugemu, moj-

strski tečaji pa mu ne omogočajo
le pridobiti znanja še od drugega

profesorja, ampak si profesorja

lahko celo sam izbere. Na mojstr-

skih tečajih se lahko uresničijo še
druge ideje, ne zgolj piljenje teh-

nike, in to je pomembno. To sem

počel vse glasbeno življenje, učil
sem po svetu, pri čemer je dobro

tudi to, da si poučujoči tako pri-
dobi koristne kontakte: profesor
je na tečaju teden dni z učencem

in vidi njegov potencial, zato sem
si na teh tečajih lahko izbiral bo-

doče študente. Vsakemu študentu
ne more ustrezati vsak profesor -

in narobe, če pa nekoga lahko

spoznavaš ves teden, se je lažje
odločiti. Da ne bo pomote: glas-
beniki, ki so se zbrali na tečaju,

so nekaj posebnega, spadajo med

najboljše na svetu, res ni dosti ta-

kih. Če bi lahko v okviru mojstr-
skih tečajev kaj spremenil? Rad

bi, da na konservatoriju ne bi bili
kot v nekakšnem internatu, jaz
bi - če bi bile možnosti, in o tem

sem se že pogovarjal z direktor-

jem festivala Darkom Brlekom -
violončelista na primer postavil v

večjo sobo na Vegovo, oboista na
Akademijo, koga drugega v dvo-

rano Kazine, mislim, da bi tako
dogajanje v mestu dodalo mojstr-
skim tečajem noto odprtosti, po-

vezanosti z občinstvom.«
Emanuel Abbiihl, profesor oboe

in komorne glasbe na Univerzi za
glasbo in upodabljajoče umetno-

sti v Mannheimu in na Akademiji
za glasbo v Baslu, je pa tudi častni
član londonske Kraljeve glasbene

akademije, je o izkušnjah z moj-
strskimi tečaji povedal: »Poučeva-
nje na mojstrskih tečajih se seve-
da razlikuje od siceršnjega študija

med letom, študentov ne poznaš
vnaprej in zato je treba hitro ugo-

toviti, kaj lahko odnesejo od treh

ali štirih seans. V tem okviru ne

moreš veliko zahtevati, zato je
velikokrat treba spreminjati pr-

votne načrte in se prilagajati po-

ložaju. Nevarnost, da bi študenti
posnemali profesorjev slog, zme-
raj obstaja, a če posnemajo dobre,

ne more biti nič narobe, seveda

pa se morajo ves čas zavedati, kaj
igrajo, kdaj in kako je bilo posa-

mezno glasbeno delo napisano,
kako je bila skladba zamišljena,
poznati morajo ozadje in vedeti,
kaj je pomembno.«

Želja japonske oboistke

Japonska glasbenica Haruka Gomi
je študirala oboo na tokijski uni-

verzi za umetnosti, a jo je odlič-
nost profesorjev takoj po diplomi
zvabila v Evropo. Že pol leta je v

Nemčiji in na družbenih omrežjih
je v nemščini objavila sporočilo:
Ich werde Deutsch und Oboe ler-

nen, naučila sem bom nemščine
in oboe. Študira v Saarbriicknu

na Visoki šoli za glasbo v razre-

du profesorja Philippa Tondra,
želi pa si študirati pri profesorju

Emanuelu Abbiihlu, ki poučuje v
Mannheimu in je k njemu težko
priti, saj je zmeraj v vrsti veliko
kandidatov, od dvajsetih pa na

primer vzame le enega. Po bese-

dah Branimirja Slokarja je mlada

japonska oboistka ugotovila, da
bi pomagalo, če bi prišla k njemu
na mojstrski tečaj v Ljubljano in bi
se spoznala, da bi si tako povečala
možnosti študija pri njem. Ljublja-

ne ne bo imela časa kaj prida spo-

znati, odkar je prišla, je povedal
Slokar, le vadi, in tako bo vseh šest

dni njenega bivanja v Sloveniji.
Profesorji, ki vodijo posamezne

mojstrske tečaje, se bodo do 5.

avgusta predstavili na štirih kon-

certnih večerih v Viteški dvorani,

najbolj nadarjeni učenci pa bodo
do nedelje navduševali poslušalce

na odru Konservatorija za glasbo
in balet Ljubljana. Danes ob 18. uri
bodo nastopili udeleženci violin-
skega mojstrskega tečaja, jutri ob

tej uri pianisti, v nedeljo ob 18. uri
pa oboistke in oboisti.

»Glasbeniki, ki so se
zbrali na tečaju, so
nekaj posebnega,
sodijo med najboljše
na svetu, res ni dosti
takih.«
Branimir Slokar

12
mednarodno priznanih
profesorjev poučuje mlade
udeležence mojstrskih
tečajev
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Profesor Emanuel Abbuhl z univerze v Mannheimu med delavnico oboe Fotografiji Voranc Vogel

Oboist Emanuel Abbuhl in umetniški vodja mojstrskih delavnic,
pozavnist Branimir Slokar
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