študirali pod mentorstvom Milana Škampeta (Smetana
Quartet) in Piera Farullija (Quartetto Italiano) ter Andrea
Nannonija (Nuovo Quartetto). Za študij so prejeli štipendijo
italijanskega predsednika države. Leta 2012 so zaključili
magistrski študij komorne glasbe na Univerzi za glasbo in
upodabljajočo umetnost Gradec in prejeli akademski naziv
'Master of Arts'. Svoje znanje so dopolnjevali na mednarodnih
mojstrskih tečajih pri članih svetovno znanih kvartetov:
Alban Berg, Amadeus, Borodin, Emerson, Juilliard, LaSalle,
Guarneri. Leta 2001 so bili izbrani na delavnico za komorno
igro 'Isaac Stern Chamber Music Workshop', ki je potekala v
dvorani Carnegie (New York), kjer so urili svoje izvajalske
vrline pod vodstvom violinista Isaaca Sterna in članov
najboljših ameriških kvartetov.

GODALNI KVARTET FEGUŠ
Filip Feguš, violina
Simon Peter Feguš, violina
Andrej Feguš, viola
Sebastian Bertoncelj, violončelo

Petek, 14. september 2018, ob 20.30
Cerkev svete Marije Vnebovzete, Kanal

Godalni kvartet Feguš je sodeloval na festivalih, kot so
Orlando Kerkrade (Nizozemska), Pablo Casals v Pradesu
(Francija), Strings Only! v Zadru, DAM v Prištini, Festivalu
godalnih kvartetov Pieve di Gropina v Loro Ciuffenni (Italija)
ter drugih. Kvartet je nastopal po Sloveniji, Evropi in ZDA,
snema za RTV Slovenija ter radijske hiše, kot so ARD, ORF,
France Musique. V diskografiji sta dve zgoščenki iz leta 2006
z deli Leoša Janáčka in Mauricea Ravela, iz 2011 pa je
zgoščenka z deli Huga Wolfa in Antona Weberna. Pogosto
izvaja novitete slovenskih in tujih skladateljev, ki jih vedno z
veliko predanostjo premierno izvede.

PROSVETNO DRUŠTVO “SOČA” KANAL

KOGOJEVI
DNEVI
2018

Posebno priznanje, pečat mesta Maribora, ter Glazerjevo
listino za dosežke na področju kulture je Godalnemu kvartetu
Feguš podelilo domače mesto. V Piranu pa je prejel nagrado
za najboljšo izvedbo Tartinijevega dela.
Pripravila: Metka Sulič

NAPOVEDUJEMO:

Sreda, 19. september 2018, ob 20.30

Program:

PIHALNI KVINTET SLOWIND

(1756–1791)

Aleš Kacjan, flavta
Matej Šarc, oboa
Jurij Jenko, klarinet
Metod Tomac, rog
Paolo Calligaris, fagot

Simon Peter Feguš: Variacije na koralno temo*

Sreda, 26. september 2018, ob 20.15

Marko Mihevc: Cingalini

Cerkev svete Marije Vnebovzete, Kanal

Kulturni dom Nova Gorica

Wolfgang Amadeus Mozart: Godalni kvartet št. 18
v A-duru, KV 464
Allegro
Menuetto
Andante
Allegro non troppo
(1978)

(1957)

ZBOR IN ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE
Jera Petriček Hrastnik, dirigentka

Peter Iljič Čajkovski: Godalni kvartet št. 1 v D- duru, op. 11
(1840–1893)

Vstop prost.

Moderato e simplice
Andante cantabile
Scherzo. Allegro non tanto e con fuoco – Trio
Finale. Allegro giusto – Allegro vivace

* (noviteta)

Mednarodni festival sodobne glasbe, sezona XXXIX/2

Leta 1782 je dunajska založniška hiša Artaria izdala zbirko
šestih kvartetov Josepha Haydna op. 33. Izid je spodbudil k
pisanju godalnih kvartetov 25-letnega Wolfganga Amadeusa
Mozarta, ki jih je med letoma 1770 in 1773 sicer napisal 16,
ampak je, tako kot Haydn, ta žanr za nekaj časa opustil.
Mozart in Haydn sta bila dobra prijatelja navkljub starostni
razliki. Znano je, da sta pogosto igrala skupaj v kvartetih na
zabavah pri znancih. Haydn je igral violino, Mozart violo. Tako
je mladi Mozart dobil priložnost in izkušnje z godalnimi
kvarteti iz prve roke. Leta 1785 je založniška hiša Artaria, ki je
izdala tudi Haydnov op. 33, natisnila nov Mozartov niz šestih
godalnih kvartetov, med katere sodi tudi Godalni kvartet
št. 18 v A-duru, KV 464. Zbirka je izšla z enim najlepših
posvetil v zgodovini glasbe:
»Mojemu dragemu prijatelju Haydnu.
Oče, ki se je odločil, da bo svoje otroke poslal v prostrani svet,
je začutil, da jih mora dati v zaščito in zaupati znamenitemu
Možu, ki je po srečnem naključju, še njegov najboljši prijatelj. –
Tukaj je, cenjeni Mož in najboljši Prijatelj, mojih šestih otrok. –
Oni so, iskreno rečeno, sad dolgih in težaških prizadevanj; / …
/ Ti sam, moj najboljši prijatelj, si mi priznal odobravanje le-teh
med tvojim zadnjim obiskom v naši prestolnici, kar mi daje
upanje, da niso popolnoma nevredni. Naj te prijazno
razveseljuje njihov prihod in bodi za njih Oče, Vodja in Prijatelj!
Od zdaj naprej ti jih predajam in ti dajem vso pravico nad njimi,
in te obenem prosim, da sprejmeš v obzir vse pomanjkljivosti,
ki jih je očetovo nekritično oko spregledalo, in navkljub le-tem
nadaljuješ svoje širokosrčno prijateljstvo do tistega, ki to
izjemno ceni, medtem ko jaz, Najboljši Prijatelj, ostajam z vsem
mojim srcem tvoj iskreni prijatelj,
W. A. Mozart«
Uvodni Allegro je zasnovan v sonatni obliki, polni ljubkosti in
silovitosti. Variacije, ki oblikujejo Andante, so po
'mozartovsko' občudujoče bogate v raznolikosti. Tako Menuet
kot zaključni Allegro non troppo sta znana po svoji
ekonomičnosti tematskega gradiva – karakteristični
značilnosti glasbenega stavka staroste klasicizma, Haydna,
in inovatorja romantike, Beethovna.
Variacije na koralno temo, ki jih je zasnoval Simon Peter
Feguš, temeljijo na eni bolj znanih melodij gregorijanskega
repertoarja. Tema ima točno enako število ponovitev oziroma
variacij, kot je posameznih kitic latinskega besedila, vsega
skupaj sedem. Na začetku se tema dvakrat ponovi v
počasnem tempu. Hitri ponovitvi z ritmizirano kromatično
spremljavo sledita dve variaciji v počasnem tempu, ki imata
razmeroma modificirano spremljavo. Nato nastopi ponovitev
v hitrem tempu, v kateri je tema zakrita v srednjem glasu.
Temu sledi zelo počasen meditativen del z osrednjo
melodično linijo, postavljeno v part violine, ki pa se
popolnoma oddalji od prvotnega koralnega napeva. Po
kratkem stopnjevanju, kjer se počasi vračajo fragmenti
osnovne melodije, se tempo postopoma upočasni. Zatem se
vnovič oglasi tema iz korala v partu violončela. Skladba v
meditativnem vzdušju počasi izzveni do svojega tihega
zaključka.
Marko Mihevc Muni je skladatelj pretežno orkestralne in
vokalno-instrumentalne glasbe. V njegovem opusu je osem
simfoničnih pesnitev, devet koncertov, šest kantat, balet,
opera in druga orkestralna, komorna in zborovska dela. Na
ljubljanski Akademiji za glasbo je diplomiral iz kompozicije v
razredu Alojza Srebotnjaka in iz dirigiranja pri Antonu
Nanutu. Študij je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo na
Dunaju, kjer je diplomiral iz kompozicije in nadaljeval tudi

študij dirigiranja. Na Inštitutu za glasbeno analizo na Dunaju
je leta 1991 magistriral iz glasbene analize. Od leta 1995
predava kompozicijo na Akademiji za glasbo Ljubljana. Bil je
predsednik Društva slovenskih skladateljev (1998–2002), od
2002 pa je odgovorni urednik založniške hiše Edicije DSS. Za
skladbe, namenjene solističnim godalnim instrumentom, je
leta 2000 na Dunaju prejel priznanje Fritz Kreisler
Gesellschaft. Leta 2003 pa je DSS njegov simfonični opus
nagradil s Kozinovo nagrado.
Prvoten naslov skladbe Cingalini, ki ga je skladatelj zapisal,
naj bi se enostavno glasil Cigani. Tako koncipiran naslov pa je
zvenel politično nekorektno, zaradi negativne konotacije, ki jo
ima beseda v naši državi. Z besedno igro in obračanjem črk se
je nazadnje beseda predrugačila v cingaline. Glavni navdih je
bil znani romski orkester iz Budimpešte, ki je gostoval v
Ljubljani in mu je skladatelj prisluhnil. V Cingalinih je želel
poustvariti svobodno, na trenutke za naše uho kaotično
izvajanje glasbe, ki ga ne vodita strogi red in disciplina, ampak
predvsem čustva in temperament. V skladbi je lahko
prepoznati nekatere znane slovenske ljudske pesmi, ki pa so
se pod vplivom skladateljeve kreativnosti nekoliko spremenile
in se odele v melodične posebnosti romske glasbe.
Ko se je Peter Iljič Čajkovski po svoji diplomi leta 1865
zaposlil na moskovskem konservatoriju, se je s plačo in
privatnimi lekcijami komaj prebijal skozi mesec. Bil pa je že
znan po svoji jasni skladateljski tehniki in posebni
ekspresivnosti. Tako se je porodila zamisel, da bi pripravil
skladateljski večer. Ker pa ni imel sredstev za najem
orkestra, se je odločil, da bo pripravil program s skromnejšo
zasedbo in dokončal svoj Godalni kvartet št. 1 v D-duru, op. 11,
ki se je izkazal za veliko uspešnico tako v umetniškem kot
tudi finančnem smislu. Koncert je bil odmeven, ponovili so ga
v Sankt Peterburgu, Bostonu in Londonu. Ko je Čajkovski
pisal ta godalni kvartet, je bil v relativno nacionalni fazi. To se
še najbolje sliši v drugem stavku dela, Andante cantabile, v
katerem je uporabil rusko ljudsko pesem 'Sidel Vanja'.
Melodična razkošnost te pesmi mu je omogočila, da je lahko
združil eleganco z občutjem arhaičnega in vse to tehtno
oblikoval z lepimi melodičnimi konturami in umirjeno
dinamiko. Stavek je postal popularen in danes poznamo
osem uradnih priredb. Med drugim je ta stavek do solz ganil
pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja. Čajkovski je zapisal, da
še ni bil bolj počaščen in ponosen na svoje delo, kot v tistem
trenutku. Stavki, ki obkrožajo ta priljubljeni stavek, so tudi
mojstrsko profilirani. Kritik je leta 1873 o tem delu zapisal, da
je tematsko gradivo dela sicer povprečno, ampak zapisano
tako skladno in tekoče, da ustvari graciozen vtis, ki ga ne bi
mogle preseči niti poglobljene, a manj zaokroženo dodelane
teme. V splošnem je godalni kvartet s svojim veselim
razpoloženjem prej izjema kot pravilo v opusu Čajkovskega,
ki ga zaznamujejo melanholičnost, razočaranje in brezup.

Godalni kvartet Feguš deluje od leta 1992 v sestavu bratov:
Filip Feguš in Simon Peter Feguš (violini), Andrej Feguš (viola)
in Jernej Feguš (violončelo), ki ga tokrat nadomešča
nadarjeni, večkrat nagrajeni in perspektivni violončelist
Sebastian Bertoncelj. Po začetkih šolanja v domačem
Mariboru so člani Godalnega kvarteta Feguš študij nadaljevali
na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Leta 2001
so bili sprejeti na študij komorne glasbe na prestižno
privatno šolo v Fiesolah (Firence), kjer so do leta 2007

