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Program finančno omogočata / The programme is supported by:

20. 1. 2022

MITRA KOTTE
klavir / piano

NAJA MOHORIČ
harfa / harp

Četrtek, 20. januarja 2022, ob 19.00 
Thursday, 20 January 2022, at 7.00 pm
Viteška dvorana / Knights' Hall, Križanke

8. koncert mednarodnega glasbenega cikla
8th Concert of the International Music Cycle

MITRA KOTTE
klavir / piano

NAJA MOHORIČ
harfa / harp

Sodelujejo / With guests:
Laura Felicijan, flavta / flute
Nina Pavšek, klarinet / clarinet
Tim Skalar Demšar, 1. violina / 1st violin
Neža Nahtigal, 2. violina / 2nd violin
Maja Zupin, viola 
Tara Korica, violončelo / cello

Na sporedu / Programme:

L. van Beethoven: Sonata za klavir št. 23 v f-molu, op. 57, »Appassionata«  
Piano Sonata No. 23 in F minor, Op. 57, »Appassionata«

I. Allegro assai
II. Andante con moto
III. Allegro ma non troppo - Presto

J. Brahms: Osem klavirskih skladb, op. 76 / Eight Piano Pieces, op. 76
I. Capriccio: Un poco agitato 
II. Capriccio: Allegretto non torppo
III. Intermezzo: Grazioso 
IV. Intermezzo: Allegretto grazioso 
V. Capriccio: Agitato, ma non troppo presto 

***
G. F. Händel: Suita v d-molu, HWV 437 / Suite in D minor, HWV 437

I. Allemande
II. Courante
III. Sarabande
IV. Gigue

B. Pigovat: Potepajoče se zvezde / The wandering stars 

E. Walter-Küne: Fantazija na teme iz opere Faust  
Fantasy on themes from Faust

G. Muženič: Sanjarjenje / Daydreaming*

M. Ravel: Introdukcija in allegro za harfo, flavto, klarinet in godalni 
kvartet / Introduction and Allegro for Harp, Flute, Clarinet and String 
Quartet

* krstna izvedba / premiere performance

Znameniti znanilec novosti v glasbeni umetnosti Ludwig van Beethoven 
(1770–1827) je ustvaril inventiven opus, v katerem kot simfonije v malem 
blesti 32 klavirskih sonat. Po izraziti strastnosti v značaju je triindvajseta Sonata 
v f-molu dobila vzdevek »Appassionata«. Nastajala je v letih 1804-05, ko je 
Beethoven resignirano sprejel usodo preteče gluhote in se vsakodnevno 
boril z mučnim pešanjem sluha, ki ga je vse bolj pahnilo v socialno odtujen-
ost, nikakor pa ne v kopnenje ustvarjalnosti.  V Sonati v f-molu žarijo raznovrst-
na čustva v diapazonu od miline in nežnosti vse do burne gorečnosti in 
tragike, ob tem pa se glasbeno tkivo plete v zahtevni klavirski igri. Allegro 
assai zaznamujejo siloviti kontrasti, v njem se sliši tudi motiv »trkanja usode na 
vrata« (najbolj poznanega iz Beethovnove 5. simfonije, ki je začela nastajati v 
istem času kot ta Sonata). Drugi stavek Andante con moto je oblikovan kot niz 
štirih variacij na temo v Des-duru, Allegro ma non troppo – Presto je viharni 
sklepni stavek z virtuoznimi dramatičnimi pasažami.

Tako kot Beethoven je bil tudi Johannes Brahms (1833–1897) virtuozen 
pianist in avtor dragocenega repertoarja za klavir oziroma s klavirjem. 
V Brahmsovem času so se že dodobra priljubile karakteristične kratke 
klavirske skladbe in mednje sodi tudi Osem klavirskih skladb, op. 76, ki 
so nastale v 70. letih 19. stoletja. Zamišljene in naslovljene so nevtralno, 
brez možnih vsebinskih konotacij; sestavljajo jih namreč štirje Intermezzi in 
štirje Capriccii. Nocoj bo slišati prvih pet skladb zbirke. Začetni Capriccio 
z oznako Un poco agitato zaznamujejo nemirni arpeggii, v notranjem 
glasu pa vznika melodična linija. Sledi Capriccio: Allegretto non troppo, ki 
je napisan ritmično poudarjeno in v igrivem staccatu. Po dveh molovskih 
skladbah sta tretja in četrta, naslovljeni Intermezzo, durovski. Prvi Intermezzo 
nosi oznako Grazioso in z nežnim zvončkljanjem akordov v visokih registrih 
takoj vzpostavi ekspresivno mehkobo; drugi, Allegretto grazioso, pa je 
nežno pojoča pesem v prepoznavnem punktiranem ritmičnem vzorcu in 
z zanimivimi harmonskimi domislicami. Sledeči Capriccio: Agitato, ma non 
troppo presto se energično iskri med liričnim in dramatičnim patosom vse 
do razplamenelega zaključka crescendo e stringendo.



Datacija Suite v d-molu, HWV 437, ni znana; zelo verjetno jo je Georg 
Friedrich Händel (1685–1759) napisal še v Hamburgu, na začetku svoje 
glasbene kariere. Obstaja več različic rokopisnih prepisov Suite – nekateri 
vsebujejo tudi začetni Preludij in na koncu še stavek Sonatina, ki ju v prvem 
avtoriziranem natisu Suite leta 1733 pri londonskem založniku Walshu 
(domnevno približno 30 let po nastanku kompozicije) ni. Najbolj poznani 
stavek te čembalske skladbe je čustvena Sarabanda z dvema variacijama, 
ki jo je v orkestrirani verziji moč slišati tudi v vlogi filmske glasbe. Pred njo 
sta ekspresivni Alemanda in Couranta, suito pa zaokroža kratka in akordično 
podčrtana Žiga.

V Odesi rojeni Boris Pigovat (r. 1953) od leta 1990 živi in ustvarja v Izraelu. 
Skladbo Potepajoče se zvezde je leta 1996 napisal po istoimenskem ro-
manu judovskega pisatelja Sholema Aleichema. Literarna zgodba teče o 
Reisel in Leibel, ki ju je zaradi nadarjenosti in uspeha usoda razdvojila in jima 
namenila ločeni umetniški karieri, zvezdnika pa sta se vnovič našla v New 
Yorku. Interpretativno zahtevno glasbeno delo prežemajo melanholičnost, 
napetosti in nemir, ki se odražajo v ostinatnih motivih, dramatičnih izbruhih 
glissandov ipd.; kompozicija pa se zaokroži v duhu pomirjenosti.

Fantazije na teme iz poznanih oper so bile v 19. stoletju priljubljen ustvarjalni 
vzgib, s katerim so  glasbenoscenska dela lahko zazvenela tudi s solističnim 
glasbilom, pogosto v virtuozni maniri. Tudi nemško-ruska harfistka Ekaterina 
Walter-Küne (1870–1930), ki je študirala na Sanktpeterburškem konserva-
toriju (kot zanimivost, prva ženska harfistka v Rusiji, ki je javno nastopila s 
solističnim koncertom za harfo in orkester), je napisala tri tovrstna dela za 
svoje glasbilo, in sicer na teme iz oper Jevgenij Onjegin Petra I. Čajkovskega, 
Rigoletto Giuseppeja Verdija in Fantazijo na teme iz opere Faust Charlesa 
Gounoda. Delo razgrinja širok spekter in voluminoznost harfne zvočnosti in 
se sklene z odlomkom znamenitega Faustovega valčka.

Slovenski skladatelj mlajše generacije Gašper Muženič (r. 1992) je z od-
liko končal magistrski študij kompozicije in glasbene teorije na ljubljanski 
Akademiji za glasbo pod mentorstvom Dušana Bavdka. Je avtor koncertne 
in filmske glasbe, aranžer in orkestrator. Sanjarjenje za harfo solo je delo v 
enem stavku, nastalo za Najo Mohorič. »Temelji na modalni harmoniji, ki se 
na motorični ritmični osnovi pogosto spreminja. Osnovni tematski material je 
preprost in se v uvodu sestavi iz manjših fragmentov, ki tekom skladbe nas-
topajo tudi kot ločeni glasbeni gradniki. Skladba poteka v treh lokih, na vrhu 
katerih se iz monotonejše glasbene podlage izvije kontrastna, ekspresivna 
pasaža. Te pasaže, ki kot naključna dnevna sanjarjenja vzniknejo iz monotoni-
je v ozadju, so bile navdih za naslov skladbe,« je zapisal skladatelj. 

Za izvedbo sklepne glasbene točke, naslovljene Introdukcija in allegro za 
harfo, flavto, klarinet in godalni kvartet, se bodo harfistki pridružili gostje. 
Maurice Ravel (1875–1937) je delo zanimive zasedbe napisal leta 1905 po 
naročilu izdelovalca harf Érarda, ki je želel promovirati svoj inventivni model 
harfe z dvojnim pedalom, ki omogoča hitrejše menjavanje tonovskega 
načina med igranjem. Allegro uvaja krajša Introdukcija, v kateri pihala in go-
dala predstavijo motivična jedra kompozicije. Delo popelje v fantazijski 
izlet bogate ekspresivnosti in impresionistične barvitosti. Érardovo vabilo 
Ravelu je bil odgovor na leto poprej premeteno potezo konkurenčnega 
podjetja Pleyel, ki je Debussyju naročilo kompozicijo za promocijo nove 
invencije, kromatične harfe (nastala je priljubljena Debussyjeva skladba 
Danse sacrée et danse profane). Kromatična harfa se ni obnesla, medtem ko 
je Érardov pedalni sistem postavil temelje sodobni koncertni harfi. 

Helena Filipčič Gardina

NApOvedNIk / TO be AnnOunced
10. 2. 2022 ob 19.00 / at 7.00 pm 
Viteška dvorana / Knights' Hall, Križanke

9. koncert Mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi 
9th Concert of the International Music Cycle Young Virtuosi 

MAnuEL FuEnTEs, bas / bass
Stefan Pajanović, klavir / piano

AndREJ OMEJc, saksofon / saxophone
Sae Lee, klavir / piano

Na sporedu  / Programme:
G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi, A. Skrjabin, H. Mancini, M. Leigh, F. Liszt, 
P. Sorozábal, S. Codina, A. Šnitke, F. Tanada, E. Denisov, A. Omejc

Mitra Kotte je imela prvo učno uro klavirja pri štirih letih. Kmalu je bila 
sprejeta v program za nadarjene otroke in mlade talente na Univerzi za 
glasbo in upodabljajoče umetnosti na Dunaju, kjer od leta 2012 študira klavir 
z Martinom Hughesom. Trenutno opravlja podiplomski študij. V študijskem 
letu 2017/2018 je bila študentka Daejina Kima na korejski Nacionalni univerzi 
za umetnost v Seulu. Udeležila se je tudi številnih mojstrskih tečajev, ki so jih 
vodili izvrstni glasbeniki, in na njih pridobila neprecenljive izkušnje. Prejela 
je vrsto nagrad na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih v kategorijah 
klavirski solo in komorna glasba, med katerimi je vredno izpostaviti tekmo-
vanje MozARTe Aachen v Nemčiji (2018), nagrado Benjamin-Prize fundacije 
Wolfgang Boesch (2017), mednarodno Mozartovo tekmovanje za mlade 
glasbenike v Žuhaju na Kitajskem (2015), tekmovanje Musica Juventutis (2014) 
in mednarodno tekmovanje za mlade pianiste v Ettlingenu v Nemčiji (2014), 
leta 2019 ji je avstrijska organizacija Jeunesse – Musikalische Jugend podelila 
tudi naziv obetavne »start-up« umetnice. Leta 2015/16 je prvič nastopila kot 
solistka s klavirskim recitalom v Stekleni dvorani dunajskega Glasbenega 
združenja in na Lisztovem festivalu v Raidingu, igrala je tudi v dunajski Kon-
certni hiši ter nastopala za Mednarodno Chopinovo društvo, Beethovnovo 
društvo na Dunaju in Fundacijo Cziffra. V številnih evropskih in azijskih državah 
ter Združenih državah Amerike je nastopala na solističnih koncertih in kon-
certih komorne glasbe, med drugim s Simfoničnim orkestrom iz Teherana, 
dunajsko Filharmonijo za mlade in Salzburškimi komornimi solisti.

Naja Mohorič je glasbeno izobraževanje na nižji in srednji stopnji zaključila 
na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje pri profesorju Daliborju Berna-
toviću, dodiplomski študij na glasbeni akademiji Civica scuola di Musica 
Claudio Abbado v Milanu v razredu dr. Irine Zingg, v lanskem letu pa je z 
odliko summa cum laude zaključila magistrski študij na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani v razredu red. prof. Mojce Zlobko Vajgl.
Je dobitnica prvih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih – 
Mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije, TEMSIG, Mednarod-
no tekmovanje Petar Konjović v Srbiji, Mednarodno tekmovanje Antonio 
Salieri v Italiji,…
Redno se predstavlja na festivalih in solističnih koncertih ter sodeluje z 
raznimi orkestri doma in v tujini. V začetku letošnjega leta je kot solistka 
izvedla Koncert za harfo op. 25 skladatelja Alberta Ginastere skupaj z Or-
kestrom Slovenske filharmonije. Z istim orkestrom je kot solistka nastopila 
že leta 2011 ob 60-letnici Glasbene šole Velenje. Kot prva Slovenka je bila 
povabljena na Mednarodni festival harf Rio de Janeiro 2018, Brazilija, v ok-
viru katerega je imela več solo koncertov. Skladatelji Paolo Coggiola, Gaš-
per Muženič in Tilen Slakan so ji posvetili skladbe za solo harfo. Skupaj s 
flavtistko Barbaro Spital igra v duu Eunoia, konec leta pa je sodelovala tudi 
s pihalnim kvintetom Slowind.
Dodatno se izobražuje na mojstrskih tečajih pri mednarodno priznanih har-
fistih (Mara Galassi, Milda Agazarian, Isabelle Moretti, Luisa Prandina, Sylvain 
Blassel). Štiri leta zapored je bila povabljena na največji mednarodni harfistič-
ni seminar HarpMasters Academy v Švici. V lanskem letu je postala so-pred-
sednica Društva harfistov Slovenije ter članica odbora HarpMasters. 
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