
Ljubljana Festival

DUO CLARIPIAN(| 68. mednarodnem poletnem Ljubljana Festivalu
Ljubljana Veliko je ponovil na

komornem recitalu v Lju-

bljani (11. avg. 2020) naš in-
strumentalni komorni Duo
Claripiano. Bile pa so na vrsti
tudi novosti in presenečenja.
Že več kot 25 let sestavljata
Duo klarinetist Dušan Sodja

in njegova umetniška in ži-
vljenjska sopotnica, pianistka
Tatjana Kaučič. Iz njunega
bogatega, izvirnega in prireje-

nega repertoarja, od tujih pa
vse do kar treh slovenskih del,
sta igrala klarinetno in klavir-
sko glasbo skladateljev Ro-
berta Schumanna, Gustava
Mahlerja, Albana Berga in
naših Marijana Lipovška, Loj-

zeta Lebiča in Tadeje Vulc, v
dodatku pa še Carlosa Guas-
tavina.

Ne, da v vseh teh letih nista
igrala v Lj ubljani, saj sta ravno

tu začela s svojo dolgoletno

kariero (1994), ampak na

tako prestižnem mednarod-
nem festivalu, kot je naš med-
narodni poletni Ljubljana Fe-
stival, pa vse doslej še ne. V
Viteški dvorani Križank sta

začela svoj recital s (tremi)
Schumannovimi Fantazij-

skimi skladbami, op. 11
(1849) za klavir in klarinei
(alias violino) v treh kontra-
stnih in tipično (visoko) ro-

mantičnih stavkih: Nežno ir
izrazno Živahno, lahkotno ir
Hitro in ognjevito. In že takoj,

na samem začetku, izstopa-
joče in tehtno opozorila nž

trdnost svojega dua; ene red-
kih tovrstnih in najmanjših

možnih komornih skupin, k
se držijo na naši in tuji medna-
rodni glasbeni sceni že več ko;

četrt stoletja. V vseh teh letil
sta si tako odličen klarinetis
ter mnogo več kot zgolj tehtne
in obvezna (klavirska) spre-
mljevalka s takojšnjo »in me-

dias res« soigro opozorila m

trdnost njune (skupne) so-

igre. Prvič pri nas pa sta nate

posegla po povsem nov

glasbi, priredbi klarinetiste
Ronalda Kornfeila štirih (oc

petih) Izbranih pesmi Gu-
stava Mahlerja (prir. 2015)

Gre za samospeve na besedi
la-poezijo F. Ruckerta, Dec
kov čudežni rog in Pesmi z;

umrlimi otroki s skupnim na
ovom prirejenega ciklusa Za svet sem

gubljen. Tukaj ni treba posebej iskati
irokov za te priredbe, saj ima klarinet
i kar klarineti v vseh najbolj popular-

h kar desetih Mahlerjevih simfonijah
še kakšnem drugem delu izredno

ogo. Tukaj in zdaj pa je bilo vse tole
'edstavljeno le z enim klarinetom in še

s tistim, ki ga ima klarinetist Sodja

>t skoraj edini v lasti, Schwenk&Seg-
:Ike iz Bamberga. Estetika tona in in-
rpretacije so bile tako avtentične. Po
;rgovih Štirih skladbah, op. 5 (1913),

so že napovedovale skrajno moderni-
ično nadaljevanje, je sledil po odmoru

še slovenski finale.
Ta je bil razen dodatka iz-

ključno v rokah slovenskih
skladateljev. Nanje kot na teh-
ten prispevek Slovencev v
evropski kulturni in še pose-
bej glasbeni prostor prav Duo
Claripiano nenehno opozarja:

na koncertih, posnetkih in di-
skografskih izdajah. Tokrat,
na ljubljanskem koncertu, pa
še sploh, saj sta ga umetnika
formalno posvetila nedavno
umrlemu slovenskemu fago-
tistu in pedagogu Božidarju

Tumpeju (1929-2020), nju-

nem prvem pedagogu za ko-
morno igro na ljubljanski AG.
Oba filharmonika (T. Kaučič
je stalna korepetitorica v
Zboru SF, D. Sodja pa član
orkestra SF) sta tokrat
predstavila kar malo antolo-
gijo izvirne slovenske glasbe

za klarinet. Na prvem mestu

so bile to Tri (nostalgične)
pravljice M. Lipovška iz dav-
nega leta 1972 in posvečene

doyenu in nestorju slovenske
klarinetistike Mihi Gunzku,
nato je eno najbolj tehtnih to-

vrstnih del za njuno zasedbo
Lojzeta Lebiča Invokacija (=
klic, priprošnja za pomoč v
relig.), ki jo je naš ugledni

skladatelj leta 2002 napisal in
posvetil v spomin na svojega
prijatelja in stanovskega ko-
lega Primoža Ramovša
(1921-1999); saj v štirih
odstavkih (Lento, Interlu-
dium, Allegro in Invocatio)
odsevajo in se oglašajo »pre-
oblikovani fragmenti iz Ra-
movševega simfoničnega
dela Musiques Funebres«
(1955; citat L. Lebiča).
Skrajno konkretna glasba,
glasba, ki tako v klavirskem
kot klarinetnem partu zah-
teva izjemna virtuoza. Duo
Claripiano je in to več kot go-
tovo. Iz repertoarja zadnje
epohe obeh umetnikov pa je
sledila Oblaki so rudeči in Pe-
telinček je zapieu Tadeje Vulc
iz leta 2016, ko je bila dokon-
čana in s številnimi koncerti,
notnimi izdajami in posnetki-
-zgoščenko zaključena akcija
med omenjenima izvajalcema

in osmimi slovenskimi skla-
datelji na tematske obdelave
slovenskih ljudskih pesmi z
naslovom V objemu dvojine.
Brez dvoma je šlo tokrat za
kronsko apoteozo glasbenega
modernizma, ki seje na temle
koncertu pričel vzpenjati že z
Bergom, nadaljeval in dose-
gel pravi vrh z Lebičem in se
sklenil še z Vulčevo. Da bi po-
tem, edini dodatek Argen-
tinca Carlosa Guastavina
lahko z njegovo Tonado kon-
cert minil in se zaključil pred

(razprodano) Viteško dvo-
rano ljubljanskih Križank.

franc Križnar
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