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Koncert snema in neposredno prenaša 
program Ars – 3. program Radia Slovenija.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Simfonija št. 39 v Es-duru, K. 543

Adagio – Allegro  
Andante con moto 
Menuetto – Trio 
Allegro

Igor Stravinski (1882–1971) 
Petruška, balet v štirih slikah  
(različica iz 1911)

Pustni sejem 
Petruškova soba 
Mavrova soba 
Pustni sejem (proti večeru)

Maurice Ravel (1875–1937) 
La valse, koreografska pesnitev za orkester

Orkester Slovenske filharmonije 

Charles Dutoit 
dirigent

Ana Dolžan 
koncertna mojstrica

8. in 9. december 2022 ob 19.30
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
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Same 
mogočne 
skladbe SMS

Wolgang Amadeus Mozart je tri leta pred smrtjo 
v dveh poletnih mesecih zasnoval, napisal in 
dokončal svoje zadnje tri simfonije – št. 39 v  
Es-duru, št. 40 v g-molu in št. 41 v C-duru, 
imenovano tudi Jupiter. Muzikološka stroka ni 
enotnega mnenja o njihovem namenu in prvi 
izvedbi, saj so simfonije nastale izven koncertne 
sezone, ob tem pa ni ohranjenih koncertnih 
sporedov, ki bi nam nedvoumno dokazali, da je 
Mozart simfonični triptih lahko slišal, še preden je 
umrl. Glasbena zgodovina ponekod domneva, da 
je impozanten sklep Mozartovega simfoničnega 
opusa nastal iz nuje po umetniškem izrazu, 
vendar je verjetnejši kompleksnejši zgodovinski 
oris. Habsburška monarhija je februarja leta 1788 
namreč podprla Rusko cesarstvo v vojni proti 
Osmanskemu cesarstvu. Avstrijsko-turška vojna 
je Dunaj ekonomsko oslabila, kar je okrnilo tudi 
sredstva, namenjena umetnosti. V tem času je 
zbolela Mozartova žena, poučevanje klavirja in 
večerne glasbene zabave za prijatelje pa niso 
prinašale dovolj denarja, zato je Mozart finančno 
pomoč poiskal pri kolegu iz prostozidarske lože, 
Michaelu Puchbergu. Denar naj bi vrnil z zaslužkom 
od poletne glasbene sezone, za katero je napisal 
omenjene tri nove simfonije. Načrt je propadel, 
saj sta dunajska aristokracija in meščanstvo svoj 
denar in pozornost namenjala perečim vojnim 
razmeram, in ne več cvetočemu koncertnemu 
življenju v avstrijski prestolnici. Nemara je Mozart 
svoje tri sklepne simfonične stvaritve vseeno slišal 
na (nemški) turneji naslednje leto, saj so ohranjeni 
natisi instrumentalnih partov skladb, kar je strošek, 
ki si ga gotovo ne bi privoščil po nepotrebnem. 
Samo Simfonijo št. 39 v Es-duru, K. 543 z začetnim, 
za Mozarta sicer nenavadnim, počasnim uvodom 
lahko razumemo kot prolog v simfonično trojico. 



Oba zunanja stavka sta v sonatni obliki, 
prvi prinaša znamenit fanfarni uvod, 
sklepnemu pa umanjka coda. Presenetljivo 
je tudi počasni stavek oblikovan sonatno 
(in ne pesemsko, kot bi pričakovali), 
vendar nima izpeljave. Tudi zasedba je 
neobičajna: v orkestru ne najdemo oboj, 
ki jih v veliki meri nadomestijo klarineti. 
To glasbilo je v simfonično glasbo prodrlo 
šele z Mozartovimi poprejšnjimi skladbami 
te zvrsti; v Simfoniji št. 39 je še posebej 
značilen njihov zven v izrazito spevnem 
najnižjem (šalmajskem) registru. Nekateri 
strokovnjaki so poudarili tudi simboliko 
številke tri – v zaporedni številki 39 se 
skrivata tri in njen kvadrat, simfonija je 
prva od treh, Es-dur je tretja od lestvic 
z nižaji (F–B–Es) –, kar bi lahko povezali 
s skladateljevo že omenjeno privrženostjo 
prostozidarstvu. Mozart je s svojimi 
sklepnimi simfonijami vsekakor utrl 
pot novim poudarkom v simfoničnem 
žanru in mu s tem podelil težo, ki jo je 
ta oblika  pozneje dobila pri skladateljih 
romantike. Glasbeni stavek kljub svoji 
navidezni lahkotnosti v kompozicijskem 
pogledu presega pričakovanja takratnega 
koncertnega občinstva, ki je simfonije 
večinsko še vedno povezovalo z 
nezahtevnimi italijanskimi uverturami. 
Tudi če razlog za morebitne izostale 
koncerte ne tiči v sami glasbi, si 
Mozart z gostim, večplastnim jezikom 
sklepnih simfonij ni naredil usluge, je 
pa skladateljskim naslednikom zapustil 
skladbe, ki jih še danes uvrščamo med 
vrhunce klasicistične glasbene invencije 
in ljubljenke koncertnih sporedov. W
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Bliskovit skladateljski vzpon Igorja Stravinskega 
je naznanil koncert leta 1909, na katerem je 
sanktpeterburškemu občinstvu predstavil 
dve novi skladbi za orkester. Med občinstvom 
je sedel tudi ruski impresarij Sergej Djagilev, 
ki je že dalj časa iskal primernega skladatelja 
za novo baletno produkcijo. Skladbi mladega 
Stravinskega sta ga tako zelo navdušili, da je pri 
neznanem skladatelju nemudoma naročil delo, 
ki bi vsebovalo ruske folklorne motive in bi bilo 
namenjeno za evropsko umetniško prestolnico, 
Pariz. Prvi balet, Ognjeni ptič, je nastal pol 
leta pozneje in nemudoma požel odobravanje 
pariškega občinstva, zato je Djagilev pri 
skladatelju naročil novo delo. Pisanje slovitega 
Pomladnega obredja, navdih za katerega naj 
bi Stravinski dobil v prividu, je prekinilo novo 
videnje. Med komponiranjem ob klavirju naj bi 
pred seboj zagledal rusko tradicionalno lutko, 
Petruško, kar je spremenilo njegove načrte. 
Odločil se je, da bo sprva napisal koncertno delo 
za klavir in orkester, šele nato pa dokončal poprej 
načrtovani velikopotezni skladateljski podvig. 
Ker pa se je Djagilevu že mudilo z novo gledališko 
produkcijo, je kot nadomestek za Pomladno 
obredje predlagal predelavo Petruške v balet v 
štirih slikah z izrazito virtuoznim pianističnim 
partom. Delo Petruška je bilo kot balet pred 
pariškim občinstvom prvič izvedeno leta 1911, 
več kot petintrideset let kasneje (1947) pa ga je 
Stravinski predelal za manjši orkester.

Tudi glasbeni jezik Petruške temelji na določenih 
elementih ruske ljudske glasbe in je tesno 
prepleten z zgodbo, ki jo podaja ples in ki se prav 
tako napaja v ruski folklori; vrvež prve slike riše 
hrupni peterburški pustni sejem, na katerem 
lahko slišimo tudi niz tradicionalnih pesmi. Solo 



flavte napove prihod Maga, ki lutkam 
v svojem potujočem gledališču vdihne 
življenjsko iskro. Glavni protagonisti te 
igre v igri so Petruška, Balerina in Maver, 
ki niso nič drugega kot ruske različice 
likov commedie dell’ arte (Pulcinella, 
Kolombina). Trušč bobnov odpre drugo 
sliko, umeščeno v temačno Petruškovo 
sobo, kjer se ta smili samemu sebi, saj je 
nesrečno zaljubljen v Balerino. V klarinetih 
lahko zaslišimo mešanico akorda C-dura 
in Fis-dura, pozneje poimenovanega kot 
»Petruškov akord«. Petruškova izbranka 
se prikrade v sobo, ta jo poskuša osvojiti 
z ekstatičnim plesom, Balerina v strahu 
pobegne, klarineti pa se ponorčujejo iz 
Petruškovega neuspelega zapeljevanja. 
Tretja slika nas premesti v svetlo, 
orientalsko urejeno Mavrovo sobo, v katero 
Mag posadi še Balerino. Med njima se 
vname ljubezen, Balerinino vdanost slika 
solo na kornetu (različica trobente). Par 
se že pozibava v ritmu valčka, ko nesrečni 
Petruška vdre v sobo in Mavra neuspešno 
napade. Spusti se večer, sklepna baletna 
slika nas znova prestavi na pustni sejem, 
kjer srečamo plešoče medvede in romske 
gledališke skupine. Živahen večer 
prekinejo loveča se Petruška in Maver, 
za njima pa objokana Balerina. Ko Maver 
naposled Petruško ujame, ga z zamahom 
sablje tudi pokonča. Ker se je lutkovni 
umor zdel vse preveč realističen, pred 
nas stopijo žandarji in Maga povprašajo o 
tragičnih dogodkih, ki so se odvili vsem na 
očeh. Da vse ni bila le nedolžna peripetija, 
nam dokaže Petruškov duh, ki v beg 
požene tudi Maga. Ig
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Sergej Djagilev ni naročal baletov le pri 
Stravinskem, pač pa je leta 1909, torej v istem 
času, ko je odkril ruskega skladatelja, priložnost 
za dokazovanje na najvišji ravni ponudil tudi 
Mauriceu Ravelu. Francoski skladatelj je bil sicer 
takrat že znan domačemu občinstvu, a gotovo 
ne kot najboljši, temveč prej kot eden manj 
obetavnih skladateljev svojega časa. Ravel je 
Djagilevu ponudil balet Dafnis in Hloe, in četudi 
ta ni bil sprejet s pretiranim odobravanjem, je 
impresarij deset let kasneje ponovno stavil nanj. 
Po travmatični izkušnji prve svetovne vojne, v 
kateri si je na vsak način želel sodelovati, se je 
Ravel vrnil strt in bolan. Komponiral je vedno 
redkeje, v povprečju je dokončal po skladbo na 
leto, vendar pa je kot nepoboljšljiv perfekcionist 
v to vložil vse svoje napore. Ravel je Djagilevu 
ponudil La valse, ki ga je snoval že nekaj let. Po 
skladateljevih besedah naj bi šlo za »apoteozo 
dunajskemu valčku, stopljenemu z impresijo 
fantastičnega, fatalnega vrtinčenja«. Djagilev 
je delo razglasil za mojstrovino, vendar je po 
njegovem mnenju ta sodila na koncertni, nikakor 
ne na baletni podij. La valse je označil za »portret 
baleta, sliko baleta«, na katero pa se nikakor 
ne da plesati. Ravela je to tako ujezilo, da nikoli 
več ni spregovoril z Djagilevom, po nekaterih 
pričevanjih je v trenutku, ko je neka druga pariška 
baletna hiša vzela La valse kot predlogo za plesno 
predstavo, celo glasno slavil zmago nad vplivnim 
Rusom. Zamera naj bi bila tako globoka, da Ravel 
tudi nekaj let po omenjenem sporu ob nekem 
naključnem srečanju ni odzdravil Djagilevu, 
zaradi česar ga je slednji izzval na dvoboj, ki so ga 
preprečili šele prijatelji s treznimi glavami. 

La valse temelji na starejšem in nikoli 
dokončanem Ravelovem delu Dunaj, prav tako 



namenjenem slavljenju avstrijskih plesnih 
dvoran. Skladba je poklon mojstru valčkov 
Johannu Straussu II., vendar je ta, zaradi 
značilnih Ravelovih orkestralnih barv in 
pretirano dramatičnih zaključkov manjših 
oblikovnih enot, po vsej verjetnosti ne 
bi blagoslovil. Ravelu je uspelo nanizati 
več različnih sekvenc valčkov, ki so med 
seboj motivično povezani. Djagilevu lahko 
pritrdimo, da ti zaradi (sicer glasbeno 
učinkovitih) večjih upočasnitev in 
pospeševanj ne kličejo k plesu; valček je v 
La valse visoko stiliziran. Delo se pogosto 
povezuje s takratno podobo Evrope: stari 
celini, ki se je še nedolgo tega na videz 
kopala v blišču, je vojni čas prizadejal hud 
udarec in jo pahnil v bedo, dekadenco in 
propad. V La valse naj bi ta zaton odsevale 
dinamične skrajnosti, srhljivi glissandi, 
dramatični crescendi in decrescendi. 
Takšno interpretacijo je skladatelj sicer 
zavračal. Primernejšo razlago je ponudil 
v pripisu ob vrhu partiture: »Skozi razpoke 
lebdečih oblakov je videti pare, plešoče na 
valček. Postopoma se oblaki razpršijo, pred 
nami je prostrana dvorana, napolnjena z 
vrtečo se množico. Prizor postaja vedno 
bolj osvetljen. Izbruhne svetloba lestencev. 
Cesarski dvor okoli leta 1885.« Nemara 
ni odveč dodati, da je bil Ravel velik 
občudovalec satirika Satieja.

Ivana Maričić
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Francoski 
poljub

Novoletni koncert

Orkester  
Slovenske  

filharmonije

Gallusova dvorana

www.cd-cc.si

David Niemann 
dirigent

Fleur Barron 
mezzosopran

Spored:  
E. Chabrier, G. Bizet,  
M. Ravel, H. Berlioz,  

C. Debussy, Ch. Aznavour,  
Barbara, J. Matičič,  

C. Dumont

1. januar 2023 
ob 18. uri

www.filharmonija.si

Pokroviteljica koncerta



Eden danes najbolj iskanih dirigentov Charles 
Dutoit – leta 2017 je prejel prestižno zlato medaljo 
Kraljeve filharmonične družbe – je glavni gostujoči 
dirigent Orkestra Sanktpeterburške filharmonije 
ter nekdanji umetniški vodja in glavni dirigent 
Kraljevega filharmoničnega orkestra iz Londona. 

Še kot mladeniča ga je Herbert von Karajan povabil 
k sodelovanju z Dunajsko državno opero, kar ga 
je poneslo na najimenitnejše operne odre. Med 
drugim je nastopil v Kraljevi operni hiši Covent 
Garden, Metropolitanski operi v New Yorku, Nemški 
operi v Berlinu, Rimski operi in Gledališču Kolumb 
v Buenos Airesu. 

Četrt stoletja (1977–2002) je deloval kot umetniški 
vodja Simfoničnega orkestra iz Montreala, v letih 
1991–2001 je bil glasbeni vodja Francoskega 
nacionalnega orkestra, 1996–1998 glavni dirigent, 
1998–2003 pa tudi glasbeni vodja Simfoničnega 

Charles Dutoit  
dirigent

Foto: Aline Paley
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orkestra NHK Tokio, katerega častni glasbeni 
vodja je še danes. V zadnjih dveh desetletjih je 
deloval kot šef dirigent Filadelfijskega orkestra 
(2008–2012) in kot glasbeni vodja Orkestra 
Festivala Verbier (2009–2017), s katerim še naprej 
sodeluje kot častni dirigent.  

V svoji dolgoletni karieri je nastopil z orkestri 
iz Chicaga, Bostona, San Francisca, New Yorka, 
Los Angelesa, Londona, Berlina, Pariza, Münchna, 
Moskve, Sydneyja, Pekinga, Hongkonga, Šanghaja 
in Tokia.

Ustvaril je bogato diskografijo, ki obsega več kot 
200 izdaj, za katere je prejel številne nagrade. 
Med njimi sta tudi dve nagradi grammy (leta 1996 
za Berliozove Trojance in leta 1999 za posnetek 
Bartókovega Tretjega klavirskega koncerta ter 
prvih dveh klavirskih koncertov Prokofjeva).

Bil je glasbeni vodja nekaterih najpomembnejših 
glasbenih festivalov na Daljnem vzhodu, med 
njimi glasbenega festivala Pacific v Sapporu in 
mednarodnega glasbenega festivala Miyazaki 
na Japonskem kot tudi mednarodne poletne 
glasbene akademije Canton v Guangdžovu na 
Kitajskem in festivala Lindenbaum v Seulu v 
Južni Koreji.

Prejemnik številnih odlikovanj – leta 2014 je 
na tekmovanju International Classical Music 
Award prejel nagrado za življenjsko delo – je tudi 
svetovni popotnik, ki je prepotoval vse države 
sveta. Motivacijo za življenje in delo mu daje 
strast do zgodovine, arheologije, politologije, 
umetnosti in arhitekture.



www.filharmonija.si

Nakup vstopnic:

Blagajna Slovenske filharmonije
Kongresni trg 10, Ljubljana
vsak delavnik od 11. do 13. in  
od 15. do 17. ure  
ter uro pred koncertom 
T +386 1 24 10 800 
E info@filharmonija.si 

Spletna prodaja:   
https://filharmonija.kupikarto.si/

Januar 2023



Vivaldijeve skrivnosti
13. januar 2023 ob 19.30
Orkester Slovenske filharmonije
Federico Maria Sardelli  
glasbeno vodstvo 
Oliver Dizdarević, Marika Przybył,  
Žiga Faganel violina
Tomaž Sevšek orgle 
Spored:   A. Vivaldi

Nemir 
20. januar 2023 ob 19.30
Orkester Slovenske filharmonije
Federico Maria Sardelli glasbeno vodstvo 
Spored:  J. A. Fils, J. M. Kraus, H. J. Rigel,  

Friderik II. Veliki, J. Haydn

Bachova čudovita dela
27. januar 2023 ob 19.30
Predkoncertni pogovor ob 18.30
Zbor in Orkester  
Slovenske filharmonije
Grete Pedersen dirigentka 
Ana Dolžan violina
Matej Grahek flavta
Tomaž Sevšek čembalo 
Spored:  J. S. Bach



Francoski poljub
Novoletni koncert
1. januar 2023 ob 18.00
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Orkester Slovenske filharmonije

David Niemann, dirigent

Fleur Barron, mezzosopran
Spored:
Emmanuel Chabrier, Georges Bizet,  
Maurice Ravel, Hector Berlioz, Claude Debussy, 
Charles Aznavour, Barbara, Janez Matičič,  
Charles Dumont 

8. Filharmonični festival  
     baročne glasbe
13., 20. in 27. januar 2023 ob 19.30
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija

Januar, februar 2023



SOS 3
Potovanje skozi čas
15. februar 2023 ob 19.30
Gallusova dvorana, Cankarjev dom
Orkester Slovenske filharmonije
Franck Ollu, dirigent
Spored:
Maurice Ravel: Couperinov nagrobnik
George Benjamin: Palimpsest I in II
Conlon Nancarrow (transkr. Yvar 
Mikhashoff, Charles Schwobel): Študija št. 7
Igor Stravinski: Simfonija v treh stavkih

SIM 3
Sobotna izobraževalna matineja 
Predstavitev skladatelja Georgea Benjamina  
in skladbe Palimpsest I in II
11. februar 2023 ob 11.00 
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija



Slovenska filharmonija
Orkester Slovenske filharmonije
Zbor Slovenske filharmonije
Kongresni trg 10
1000 Ljubljana
T +386 1 2410 800
E info@filharmonija.si
www.filharmonija.si

Ustanoviteljica Slovenske filharmonije je Vlada Republike 
Slovenije. Dejavnost Slovenske filharmonije financira 
Ministrstvo za kulturo.

Slovenska filharmonija –  
Academia philharmonicorum

@slofilharmonija

Če želite prejemati redna e-obvestila  
o programu Slovenske filharmonije, 
sporočite svoj e-naslov na 
info@filharmonija.si.

Koncertni list Slovenske filharmonije
Same mogočne skladbe – SMS 3
Izdala: Slovenska filharmonija
Direktor Slovenske filharmonije  
in umetniški vodja OSF: Matej Šarc
Umetniški vodja ZSF: Gregor Klančič
Avtorica spremne besede: Ivana Maričić
Jezikovni pregled: Tanja Svenšek
Oblikovanje: Arih Dinamik, d. o. o.
Prelom: Vlado Trifkovič
Tisk: Birografika Bori, Ljubljana
Naklada: 850 izvodov
Ljubljana, december 2022

Redakcija koncertnega lista je bila  
končana 5. decembra 2022.
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