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URŠKA GUTNIK 
violina / violin

& EMA KREČIČ
violončelo / cello

Četrtek, 18. novembra 2021, ob 19.00
Thursday, 18 November 2021, at 7.00 pm
Viteška dvorana / Knights' Hall, Križanke

4. koncert mednarodnega glasbenega cikla
4th Concert of the International Music Cycle

URŠKA GUTNIK
violina / violin
BEATA ILONA BARCZA, klavir / piano

EMA KREČIČ
violončelo / cello
TADEJ HORVAT, klavir / piano

Na sporedu / Programme
H. W. Ernst: Introdukcija in variacije na irsko temo »Poslednja vrtnica« / 
Introduction and variations on the Irish theme »The Last Rose of Summer«
C. Franck: Sonata za violino in klavir v A-duru / Violin Sonata in A major

I. Allegretto ben moderato 
II. Allegro 
III. Recitativo-Fantasia: Ben moderato
IV. Allegretto poco mosso

***
L. van Beethoven: Sonata za violončelo in klavir št. 4 v C-duru, op. 102, 
št. 1 / Sonata for cello and piano No. 4 in C major, Op. 102, No. 1

I. Andante - Allegro vivace
II. Adagio - Allegro vivace

P. Vasks: Grāmata čellam
I. Fortissimo (Marcatissimo)
II. Pianissimo (Dolcissimo)

R. Schumann: Fantazijske skladbe, op. 73 / Fantasiestücke, Op. 73
I. Zart und mit Ausdruck 
II. Lebhaft, leicht 
III. Rasch und mit Feuer

V najstniških letih je Heinricha Wilhelma Ernsta (1812–1865), glasbenika 
judovskega rodu, rojenega v Brnu, izjemno navdušil Niccolò Paganini. Po 
zgledu svojega vzornika je tudi sam razvil izredne sposobnosti violinske 
igre in se uveljavil kot veliki Paganinijev naslednik. Za violino je tudi ustvarjal 
in prispeval k njenemu repertoarju tudi z inventivnim polifonim slogom. 
Med njegova najzahtevnejša dela sodi kompozicija Introdukcija in variacije 
na irsko temo »Poslednja vrtnica« za violino solo iz zbirke šestih Polifonih 
študij. Delo zajema introdukcijo, temo ter štiri variacije s finalom, v katerih 
skladatelj in obenem bravurozni violinist postreže s številnimi tehničnimi 
izzivi v večplastni virtuoznosti s čutno spevnostjo. 

César Franck (1822–1890) je bil virtuozen organist in cenjen improvizator, 
profesor na Pariškem konservatoriju, kot skladatelj pa se je uveljavil šele proti 
koncu svojega življenja. Pogosto je bil nerazumljen in kritiziran, v resnici pa 
je vplival na vrsto ustvarjalcev. Vincent d'Indy, eden vidnejših Franckovih 
študentov, je svojega nekdanjega mentorja označil kot skladatelja, ki 
dopolnjuje zgodovinski razvoj od baročne enovitosti v preludijih in fugah do 
logične ideje cikličnega združevanja. Za Francka je namreč značilna ciklična 
gradnja kompozicij, ki povezuje stavke s skupnim tematskim materialom, 
»kroženjem« motivov oziroma izpeljevanjem tem iz skupnih motivičnih celic, 
s čimer glasbeno delo zveni celovito povezano. Načelo tovrstne enovitosti 
uresničuje tudi Franckova Sonata za violino in klavir v A-duru. Napisal jo je 
kot poročno darilo za slovitega belgijskega violinista Eugèna Ysaÿeja leta 
1886, ki jo je tudi krstil in redno izvajal. V uvodnem stavku Allegretto ben 
moderato violina nežno prinese temo, ki je jedrna tvorba celotne sonate. 
Allegro, poln strasti, ima vmesni umirjeni del Quasi lento. Ognjevitemu stavku 
sledi rapsodični in ekspresivni tretji stavek Recitativo-Fantasia s pridihom 
razmišljajoče zamaknjenosti. V sklepnem stavku Allegretto poco mosso, ki se 
začne z ljubkim imitativnim cantabile, Franck, vešč kontrapunkta in bogatega 
potovanja po harmonskem prostoru, umetelno prepleta motivično gradivo iz 
prejšnjih stavkov v intenzivni komorni igri.

V bogatem dialogu sodelujeta tudi glasbili v Sonati za violončelo in klavir v 
C-duru, ki jo je Ludwig van Beethoven (1770–1827) napisal leta 1815 kot svojo 
četrto (in predzadnjo) sonato z izvirnim naslovom »za klavir in violončelo«. 
Inventivni velemojster sonatnega ciklusa preseneti z dvostavčno zasnovo 
dela, fantazijskimi uvodi obeh stavkov, tonalnim potekom, kontrasti v 
številnih glasbenih parametrih tekom kompozicije, pravzaprav že z mehkim 
solističnim vstopom violončela, ki odpre Sonato. Skupaj s klavirjem v 
začetnem Andante kantabilno nariše meditativno umirjenost. Dramatično 
jo prekine Allegro vivace in odene nadaljevanje prvega stavka v nemirno 
ozračje s punktiranimi ritmi in številnimi nenadnimi dinamičnimi ter izraznimi 
kontrasti. Tok umiri Adagio drugega stavka, ki pa prinese dramatične 
harmonije; v nežnem pogovoru med violončelom in klavirjem v odseku 
Tempo d'andante Beethoven prikliče motivični utrinek iz začetnega dela 
Sonate; delo pa zaokroži domiselni, igrivi Allegro vivace. 

Latvijski skladatelj Pēteris Vasks (r. 1946) je zgodaj začel komponirati, 
svojo glasbeno kariero pa je začel kot kontrabasist, član osrednjih latvijskih 
in litovskih orkestrov, pozneje pa se poglobil še v študij umetnosti 
komponiranja. Vasks se je namenil s svojo glasbo nahraniti dušo današnjega 
človeka, ki je po njegovih besedah izgubil duhovno dimenzijo. Njegov 
zvrstno raznoliki opus se napaja v latvijski folklori, družbenem dogajanju 
v domači deželi, ki je bila nekdaj pod sovjetsko oblastjo, kompleksnem 
odnosu med človekom in naravo, lepotah življenja in na drugi strani 



ekološkem in moralnem uničevanju sveta. V dihotomiji je zasnovana 
tudi solistična kompozicija Grāmata čellam, ki je sestavljena iz dveh zelo 
kontrastnih stavkov. Po silovitem, čustveno intenzivnem, dramatično napetem 
začetnem stavku Fortissimo delo doseže kulminacijo v stavku Pianissimo, v 
katerem je dimenzija ponotranjenosti okrepljena s človeškim glasom.

Značilni predstavnik romantične glasbe in romantičnega duha Robert 
Schumann (1810–1856) je moral zaradi poškodbe opustiti sanje po 
pianistični karieri, uveljavil pa se je kot kritik in skladatelj. Pisal je v lokih 
ugodnega ustvarjalnega naboja in tudi Fantazijske skladbe, op. 73 
so nastale v kreativnem poletu v dveh dneh. Skladatelj jih je prvotno 
poimenoval Večerne skladbe (Soiréestücke); predstavljamo si lahko, da 
so bile namenjene (večernemu) domačemu glasbenemu druženju – s 
soprogo Claro pri klavirju in v krogu bližnjih prijateljev. Naslovljene so 
Nežno in izrazno, Živahno, lahkotno ter Hitro in ognjevito; vsako zaznamujejo 
hrepeneč začetek, poetična melodika, kontrastna razpoloženja in bujna 
interakcija med glasbiloma.

Helena Filipčič Gardina

Urška Gutnik je violino začela igrati pri osmih letih na Glasbeni šoli Vrhnika 
pri prof. Nini Demšar in kasneje pri prof. Nastji Cajhen Rode. Šolanje je 
nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu prof. 
Žiga Branka, pri katerem zdaj končuje dodiplomski študij na ljubljanski 
Akademiji za glasbo. Je prejemnica številnih nagrad tako na državnih 
kot mednarodnih tekmovanjih: prve nagrade na državnem tekmovanju 
Temsig 2021, druge nagrade in dveh nagrad za najboljši izvedbi capriccia 
in virtuozne skladbe na tekmovanju Mladi virtuozi 2021 v Zagrebu, prve 
nagrade na tekmovanju Ars Nova v Trstu in prve nagrade in sto točk na 
mednarodnem tekmovanju Fantast v Bečeju. Kot solistka je nastopila 
s Simfoničnim orkestrom Domžale-Kamnik in Simfoničnim orkestrom 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na koncertih v Münchnu, Ljubljani, 
Celju in Gradcu. Novembra 2019 je nastopila tudi v ciklu Dobimo se na 
Magistratu v organizaciji Glasbene mladine ljubljanske, s triom Les petits 
couchons pa so se v sklopu cikla GM odra v sezoni 2019/2020 predstavili 
na koncertih po Sloveniji. Svoje znanje redno izpopolnjuje na seminarjih pri 
profesorjih, kot so Latica Honda-Rosenberg, Leonid Sorokov, Igor Ozim, 
Stefan Milenković, Vesna Stanković, Božena Angelova, Vasilij Meljnikov idr.

Pianistka Beata Ilona Barcza je glasbeno pot začela z lekcijami klavirja v 
Fertödu na glasbeni šoli Josepha Haydna. Nadaljevala je na Univerzi v Pécsu 
na Akademiji za glasbo in vizualno umetnost, kjer je leta 2012 diplomirala 
kot pianistka, leta 2013 pa tudi kot profesorica klavirja. Študij je nato 
nadaljevala kot doktorska študentka. Sodelovala je na različnih tekmovanjih 
in osvojila pohvalno število prvih nagrad. Kot pianistka in korepetitorka 
sodeluje na festivalih in mednarodnih tekmovanjih (Europa Cantant 
Festival, Orkesterkamp Bovec, Svirél) ter mojstrskih tečajih. Sodelovala 
in nastopala je že s številnimi slovenskimi glasbeniki, na primer Tiborjem 
Kerekešem, Rokom Zgoncem, Žigo Brankom, Matejem Grahkom in drugimi. 
Kot pianistka redno nastopa na recitalih v Narodnem gledališču Pécs, 
skupaj z odlično sopranistko Marianno Váradi. Trenutno je zaposlena kot 
korepetitorka na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

NAPoVEdNIK / To be announced
25. 11. 2021 ob 19.00 / at 7.00 pm 
Viteška dvorana / Knights' Hall, Križanke

JAKA ŠKOBERNE, kitara / guitar

Na sporedu  / Programme:
A. Tansman, M. Giuliani, I. Petrić, J. S. Bach, N. Coste

Ema Krečič je violončelo začela igrati pri šestih letih na glasbeni šoli 
Ljubljana Vič-Rudnik pri prof. Damirju Hamidullinu. Po končani osnovni šoli 
se je vpisala na Koroški deželni konservatorij v Celovcu v razred prof. 
Igorja Mitrovića in vzporedno maturirala na Škofijski klasični gimnaziji. 
Študij violončela je nadaljevala na ljubljanski Akademiji za glasbo, kjer je 
junija 2021 diplomirala v razredu prof. Karmen Pečar. V zimskem semestru 
2020/21 je bila na študijski izmenjavi na univerzi Mozarteum v Salzburgu v 
razredu prof. Clemensa Hagna. Za dosežene študijske uspehe je prejela 
Prešernovo nagrado Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani (2021). Študij 
bo od oktobra 2021 nadaljevala na salzburškem Mozarteumu v razredu prof. 
Enrica Bronzija. Pogosto sodeluje na tekmovanjih na državni in mednarodni 
ravni. Aprila 2019 je zmagala na mednarodnem tekmovanju Petra Konjovića 
v Beogradu. Na tekmovanju Temsig je junija 2021 osvojila prvo nagrado, 
dvakrat (leta 2009 in 2015) zlato priznanje, bronasto leta 2012 ter srebrno 
leta 2018. V študijskih letih se je udeležila številnih mojstrskih seminarjev pri 
priznanih profesorjih, kot so Jens-Peter Maintz, Philippe Muller, Reinhard 
Latzko, Giovanni Gnocchi, Marco Testori idr. Februarja 2019 se je odzvala 
vabilu in za arhiv RTV Slovenija s pianistko Beato Barcza posnela Sonato za 
violončelo in klavir X v E-duru Giuseppeja Valentinija. Po uspešno opravljeni 
avdiciji je marca 2020 kot solistka nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV 
Slovenija pod vodstvom Catherine Larsen-Maguire in izvedla Rokoko 
variacije Petra Iljiča Čajkovskega. Poleg solističnih recitalov redno igra v 
komornih sestavih ter svoj čas posveča tudi petju. Dve leti je bila članica 
gimnazijskega Dekliškega komornega zbora sv. Stanislava pod vodstvom 
Helene Fojkar Zupančič ter kasneje nastopala v Dekliškem komornem 
zboru GCEW in Mešanem pevskem zboru sv. Nikolaja Litija. Od leta 2016 se 
uči tudi solopetje, med drugim je na mednarodnem pevskem tekmovanju 
IMMCC Maribor 2020 prejela tretjo nagrado. Ema Krečič igra na italijanski 
violončelo, ki je bil nekoč last prof. Heinricha Schiffa. Izdelal ga je Angelo 
Radrizzani leta 1932.

Pianist Tadej Horvat je leta 2005 z odliko diplomiral na ljubljanski Akademiji 
za glasbo v razredu redne prof. Dubravke Tomšič Srebotnjak. Junija 2007 
je končal specialistični študij klavirja v razredu prof. Aleksandra Madžarja v 
Bernu. Med šolanjem je obiskoval tudi pouk harmonike, orgel in solopetja. 
Za študijske uspehe je prejel Škerjančevo nagrado na SGBŠ in Prešernovi 
nagradi na Akademiji za glasbo (2005) ter ljubljanski Univerzi (2006). 
Kot solist je nastopal doma in v tujini in uspešno sodeloval na državnih 
tekmovanjih ter na njih v letih 1998 in 2001 osvojil dve prvi nagradi in zlati 
plaketi, leta 2004 pa drugo nagrado. Leta 2005 je v klavirskem duu z Miho 
Haasom prejel prvo nagrado in zlato plaketo ter posebno nagrado za 
osvojenih sto točk. Uspešno je tekmoval na mednarodnem tekmovanju 
Sparkasse v Avstriji in tekmovanju v Zagrebu, kjer je prejel posebni nagradi 
za najboljšo izvedbo etude hrvaškega skladatelja in skladbe J. S. Bacha v 
vseh kategorijah. Med študijem je uspešno nastopil kot solist z različnimi 
slovenskimi in tujimi orkestri in med drugimi koncerti izvedel tudi slovensko 
noviteto. Julija 2014 je na povabilo slovenske ambasade s flavtistom 
Matejem Grahkom koncertiral v znamenitem Centru Johna F. Kennedyja v 
Washingtonu. Bil je dirigent revijskega orkestra Divertimento, s katerim je 
poustvarjal popularno, zabavno, plesno in filmsko glasbo. Tadej je zaposlen 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani kot korepetitor in profesor 
klavirja, že vrsto let pa sodeluje z Akademijo za glasbo kot strokovni 
sodelavec.
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