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Krstna izvedba
24. 4. 2010
Državni balet Berlin

Glasba
Henryk Mikołaj Górecki
Simfonija št. 3, op. 35, za sopran solo in
orkester, »Simfonija otožnih pesmi«
Lento, sostenuto, tranquillo ma
cantabile
Lento e largo, tranquilisimocantabilissimo-dolcissimo-legatissimo
Lento, cantabile-semplice
Režiser
Tomaž Pandur
Koreograf
Ronald Savković
Dramaturginja
Livija Pandur
Libreto
Livija Pandur, Darko Lukić
Glasbena vodja in dirigentka
Živa Ploj Peršuh
Scenografija
Numen
Kostumografinja
Angelina Atlagić
Oblikovalec svetlobe
Jaša Koceli/Juan Gómez Cornejo
Koncertni mojster
Igor Grasselli

Sopran
Rebeka Radovan/Martina Zadro*
Plesalke
Giorgia Vailati, Rita Pollacchi, Tjaša
Kmetec, Ana Klašnja, Marin Ino, Chie
Kato, Elli Purkunen
Plesalci
Kenta Yamamoto, Petar Đorčevski,
Lukas Zuschlag, Richèl Wieles, Filippo
Jorio, Hugo Mbeng, Owen Lane

Asistentka koreografije
Regina Križaj
Asistent režije
Jaša Koceli
Asistent kostumografije
Andrej Vrhovnik
Asistenka scenografije
Karin Rajh
Lektorica za poljski jezik
Darja Dominkuš
Korepetitorica
Višnja Kajgana
Šepetalca
Urška Švara Kafol, Dejan Gebert

* Premiera.
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Orkester SNG Opera
in balet Ljubljana

Inspicient
Igor Mede

I. violine: Rahela Grasselli, Ioannis
Vayenas, Vesna Velušček, Natalija
Čabrunič Pfeifer, Matej Avšič, Metka
Zupančič, Michela Dapretto, Domen
Lorenz, Matej Haas*, Tim Demšar*,
Plamenka Dražil*, Irina Kevorkova*
II. violine: Margareta Pernar, Dragana
Pajanović, Ana Stadler, Olga Čibej
Pletikosić, Nastja Dolinar, Saša Kmet,
Špela Jevnišek, Beti Bratina*, Nejc
Avbelj*, Marija Šimec*, Anja Jamšek*,
Marko Hvala*, Matija Udovič*
Viole: Ana Glišić, Evgenij Meleščenko,
Martin Žužek Kres, Paolo Canarella,
Aljaž Mihelač, Laslo Babinski, Nejc
Mikolič*, Gea Pantner*, Kristijan Dražil*,
Rok Hrvatin*, Špela Pirnat*
Violončela: Damir Hamidulin, Fulvio
Drosolini, Barbara Gradišek, Jaroslav
Cefera, Aleksandra Čano Muharemović,
Ksenija Trotovšek, Tamara Gombač*,
Uršula Iwaki*, Stane Demšar*, David
Grasselli*
Kontrabasi: Dimitre Ivanov
Goueorguiev, Valerij Bogdanov, Vlado
Boljunčič, Maksim Bogdanov*, Janez
Krevel*, Matjaž Zorko*
Harfa: Maria Gamboz
Klavir: Marjan Peternel*
Flavte: Vesna Jan Mitrović, Helena
Poles, Matjaž Debeljak, Špela Benčina,
Barbara Špital*
Klarineti: Jakob Bobek, Tadej Kenig,
Zvone Richter, Borut Turk, Nikola
Jančić*
Fagoti: Jure Mesec, Árpád Balázs-Piri,
Milan Nikolić, Miha Petkovšek*, Stanko
Koren*
Rogovi: Primož Zemljak, Blaž Ogrič,
Erik Košak, Bojan Gombač, Mihajlo
Bulajić*, Aurelie Roussel*
Pozavne: Aleš Šnof, Andrej Sraka,
Branko Panič, Leon Leskovšek, Aleš
Plavec, Tin Cugej*
Inšpektor orkestra: Bojan Gombač

Producentka
Nives Fras
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Koordinatorka baleta
Antonija Novotny
Scena in kostumi
Gledališki atelje SNG Opera in balet
Ljubljana in SNG Drama Ljubljana
Vodja: Matjaž Arčan

Tehnična služba SNG Opera in balet
Ljubljana
Vodja organizacijske enote tehnika: Edi
Martinčić; vodja scenske razsvetljave –
lučni mojster: Jasmin Šehić; vodja
odrske tehnike: Franci Stanonik; avdio
mojster: Matjaž Kenig; video mojster:
Marko Krajšek*; vodja rekviziterjev:
Sandi Dragičević; vodja maske: Marijana
Sešek; vodja frizerjev – lasuljarjev:
Darinka Letnar; vodja garderobe za
moške: Vida Markelj; vodja garderobe za
ženske: Ksenija Šehić
* Zunanja sodelavka/zunanji sodelavec.
Predstava nima odmora.

Kenta Yamamoto in Giorgia Vailati

Tjaša Kmetec, Ana Klašnja, Elli Purkunen, Kenta Yamamoto

Odtisnjeni čas
Livija Pandur

Pred sedmimi leti, v nekem drugem
gledališču, v nekem drugem okolju,
a v istem letnem času, se je rodila
predstava Simfonija otožnih pesmi.
Aprila 2010, v ledeni berlinski zimi,
ki se je nenadoma otoplila v pomlad,
smo s plesalci tamkajšnjega Državnega
baleta in Vladimirjem Malakhovim
potovali po miselnih pokrajinah vsega
tistega, kar nas osmišlja. Rojstvo,
življenje, ljubezen, smrt, prestavljanje
v druge dimenzije, v nepojasnjene
in neodkrite svetove. Premikali smo
lesene zidove ter za in med njimi
odkrivali lepoto gibanja telesa v glasbi,
ki v vsakem trenutku, če bi ga lahko
zaustavili, ustvarja fresko ali ikono
spomina na preteklost ali celo
prihodnost.
Glasba, Tretja simfonija poljskega
skladatelja Henryka Mikołaja
Góreckega, Simfonija otožnih pesmi v
treh delih, govori o izgubi. O materi, ki
je izgubila sina, in o otroku, ki je ostal
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sam in izgubil vse. Samotne pokrajine
obupa in stiske se prepletajo z molitvijo
in prošnjo po odrešitvi, po boljšem
in pravičnejšem svetu. So poetična
lamentacija in apologija posameznika,
krik življenja in krik smrti v
nepojasnjenem in težko dotakljivem
risu našega bivanja.
Če je edino potovanje, ki je mogoče,
potovanje navznoter ali k samemu
sebi, kot pravi Tarkovski, potuje
baletna predstava Simfonija otožnih
pesmi v režiji Tomaža Pandurja in
koreografiji Ronalda Savkovića po
krvotoku človeškega, miselnega,
emotivnega. Potuje v času in spominu.
Njena prva inspiracija so filmi
Tarkovskega Andrej Rubljov, Ogledalo,
Ivanovo otroštvo, Nostalgija, ki se vsi
ukvarjajo prav z odtisnjenim časom,
spominom, zaradi katerega smo še bolj
»ranljivi in občutljivi«. In zaradi česar
si postavljamo temeljna vprašanja o
minljivosti in vrednosti življenja.

V sedmih scenskih ikonah, ki v
narativnem toku sovpadajo z
likovnostjo suprematizma, se v
miselnih razpokah in ranah v neki
drugi realnosti, v nekem drugem toku
zavesti odslikava pesem neizrečenega
v iskanju absolutne lepote. In vsega
tistega, kar v migracijah misli ni
mogoče ubesediti, a se manifestira z
jezikom gledališča, z jezikom telesa v
plesu.
Pred sedmimi leti smo zapisali: »Telo
izgublja težo. Občutek lebdenja ali
opazovanja od zgoraj. Dihanje postaja
redkejše. Telesna bolečina in neugodje
izginjata. Barva in zvok sta močnejša.
Povečana je občutljivost vseh čutil.
Zamrznjeni, skulpturirani čas. Celo
vesolje je podobno trepetajoči svetlobi.
Moraš. Moraš izbrisati. Očistiti.
Izravnati. Da bi odprl pot dihu, ki
prinaša vizijo. Zaprl je oči in poljubil
svoj križ. Jasno, je pomislil, svet
obstaja tudi, ko zapreš oči.«

April 2017
Danes, v ljubljanski pomladi, ki je prav
tako sledila mrkemu mrazu, ima
naslov Simfonija otožnih pesmi še več
pomenov. In ima posvetilo. Danes je to
enaka, a hkrati popolnoma drugačna
predstava. Isti ustvarjalci smo pod njo
podpisani, a vsi z rano spomina na
Tomaža Pandurja, ki jo je osmislil, jo
poslal v časprostor gledališkega odra.
Zato ne more biti popolnoma enaka.
Vanjo smo vtkali vse tisto, za kar je
živel, popolnoma in do konca. In tudi
vse tisto, kar mislimo, da je o Simfoniji
otožnih pesmih povedal ali slutil.
Danes poslušamo glasbo Góreckega
v živo. Gledamo dirigentko Živo Ploj
Peršuh, ki se z orkestrom vtaplja v
otožne pesmi in jih pošilja na oder
plesalcem ljubljanskega baleta, daje
znak sopranistkama Martini Zadro ali
Rebeki Radovan, da v poljskem jeziku
zazvenita lepota in mehkoba
neskončne otožnosti. Iz teme dvorane
in za odrom predstavo sedemdeset
minut vodi natančni mehanizem.
Sedemdeset minut v prostoru,
zgrajenem iz sedmih ikon, ki se iz
Malevičevega križa zarezujejo »v meso
in v nebo«.
Dragi moji. Zdi se, da je od začetka
predstave minilo nekaj nemirnih
stoletij. Zdaj čas merimo z različnimi
merami. To je denimo kinetični čas,
čas zavesti, čas usode, groze, samote,
čas ekstaze, čas, ki požira življenje. To
je subjektivni čas, ki traja v spominu,
v notranjem monologu, v raztrganih
tokovih zavesti. Objektivni čas pa je
transponiran kot nova dimenzija, kot
intuitivni občutek resnice, kot
harmonija sveta, razkrita in doživeta
v gledališkem trenutku. Saj vemo:
»Človek s srcem, polnim molka,
in človek s srcem, polnim tišine, si ne
moreta biti podobna. Jaz pa gledam
oblake, kako potujejo in izginjajo, in
v njih prepoznavam svoje nepovratne
misli. Iz njih včasih kapljajo solze,
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v kratkih trenutkih pa, ko se oblaki
razpršijo, zagledam malo jasnega neba
z vašimi obrazi, in takrat vas vidim
takšne, kakršni v resnici ste ...«
Hvala vam.
Livija

Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, Lukas Zuschlag, Marin Ino, Elli Purkunen, Owen Lane, Rita Pollacchi

Filippo Jorio, Kenta Yamamoto, Richèl Wieles

Sam na pusti cesti
Otožne pesmi o
potovanju umetnika
Darko Lukić

»Si muero
Dejad el balcón abierto«
Lorca
Peti, vsakič, ko je pretežko govoriti.
Peti otožne pesmi. Otožne pesmi upanja
in tolažbe. Ki niso namenjene tistemu
Bogu, ki je daleč in ki nas je zapustil,
ampak tistemu Bogu, ki ga nikjer ni.
Otožne zaradi praznine, ki je ostala
zaradi njegove neizprosne odsotnosti.
Te pesmi so pismo duši, ki ne zna
umreti.
To je, na kratko, delo umetnika. Današnji
čas potnika – ki so ga ponovno pustili
samega s pusto cesto. On sam se nikoli
ne more posloviti. Ne odhaja nikamor.
Seveda, tudi to je delo. Plesati, peti in
poznati le glasbo. Tisoče let pesmi in
plesa, ko se nikoli ne zaustaviš, nikoli ne
zgrešiš takta, nikoli ne slišiš napačnega
tona. Tudi to je delo. Utrudil je angele, ki
jočejo na zlatih slikah. On pa se smehlja

13

samemu sebi, ko v plesu tekmuje s svojo
senco. Vedno je dva koraka pred lastno
senco. Vedno je eno celo življenje pred
lastno smrtjo. In od rojstva vadi
genialnost.
To je On. Umetnik. Odisej brez Itake,
edini svobodni potnik na svetu. Njegovi
kovčki so postali težji zaradi razočaranj,
ki so se nabrala med potovanji, in od
upanj, ki so se nabrala na potovanjih.
Njegovo življenje je v nekem zvezdnem
trenutku zgodovina vzela v najem,
potem pa se je odločila, da mu ga ne želi
več vrniti. Zgodovina se stara kot
neobdelano polje, on pa potuje. Sam po
pusti cesti. Sanja, da bodo ljudem nekoč
zrasla krila, da bi lahko poleteli za
svojimi sanjami.
Kako dolgo tako potuje? Tega ne sme
vedeti. Izračunavanje časa je poskus, da
bi številom skrajšali večnost. On nima
pravice do časa današnjih ljudi. Njegov
čas merijo tisti, ki še niso prišli. Njegova

resničnost tekmuje s sanjami in se
posmehuje domišljiji.
Svet okrog njega je nenaslikana slika.
Njegovo potovanje išče barve, da bi
naslikalo svet. Preskočiti mora male
stvari in male ljudi – njihove barve hitro
zbledijo v mesečinah. Vse, kar je na tej
sliki, je njegova izbira ljudi in prizorov.
Ampak Njega nikoli ni na sliki, on stoji
za kamero, za slikarskim stojalom.
On pleše, poje in gleda.
Vse, kar vidi, ima barvo lažne ikone.
Ljudje, ki jih vidi, so samo slabo
naslikani angeli. Ničnost lažnih ikon
ga sili na nova potovanja. Sam na pusti
cesti, poje in pleše, in tako ga potovanje
nikoli ne utrudi. Poje svoje otožne
pesmi.
Samo on pozna pravi pomen njihovih
besed, a vsi, ki ga le enkrat slišijo, takoj
jasno čutijo, kar čuti sam. In tako se
njegova pesem širi in postaja svet.

Čeprav tega še ne vedo, bodo vsi, ki so
ga samo enkrat slišali, lahko kmalu peli
njegove pesmi. To je darilo, ki ga je
zapustil vsem, to je energija, ki jo je
vdahnil v vse, česar se je dotaknil.
Sam je, svet je njegov samostan.
Prostovoljno se je zaprl vanj, da bi se
umaknil od drugih svetov. Ni mu
pomembno, kako se kraj imenuje – oltar
je vedno tam, kjer poklekne. Nikoli se ni
ločil od lastnega otroštva. V njem je
odrasel in v njem se je staral, ko je
ustvarjal svoj lastni čas. Zato Njegovo
življenje nima preteklosti. Toda vse, kar
okrog Njega obstaja, je preteklost. V
nekem trenutku je razumel nenavadno
misel, da časa ne bo več. Izbran je, da
lahko gleda Sonce ponoči, da v temi vidi
vedenje o svetlobi. Zato nima časa za
spanje. Teči mora hitreje od sanj. Umreti
s široko odprtimi očmi, da niti en
odblesk sveta nikoli ne bi ugasnil. In po
tem svetiti za druge kot zvezda, ki
potnikom jasno kaže smer tudi v
najgloblji temi.
Tako nastaja njegova umetnost. Težki
zapisi o nespečnosti so prepesnjeni v
spomine, sestavljene iz zračnih
akvarelov, in težavnost je izginila.
Oceani teme, ki so ga z vseh strani
napadali in ga potapljali, so se
spremenili v kapljico svetlobe, ki je, tako
da je nihče ni videl, spolzela po
njegovem obrazu.
Toliko časa je gledal lepoto, da ni niti
občutil, kako se je ves potopil vanjo.
Tako silovito je živel svoje življenje, da ni
niti opazil, kdaj ga je porabil. Lepota je
izgubila svojo senco. Pomlad je
spremenil v jesen, vse se je ustavilo.
Pesem je od žalosti postala težka.
V časopisih, ki jih piše Umetnost, je
fizična smrt banalna vest, natisnjena z
majhnimi črkami. Trivialna prevara časa
v dolg-času. Duhovno življenje je večna
téma naslovnih strani, fascinantna
novica o neminljivosti, o neuničljivosti,
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o obstoju. V teh časopisih ni prostora za
male stvari in male ljudi. In zato v njih ni
novice o smrti. Samo o življenju, ki
spreminja oblike. O potovanju samotarja
na pusti cesti, ki »poje v temi, da bi
preslepil strah.« In ki od nekdaj in za
vedno pozna le življenje.
»Če umrem, pustite balkon odprt,« pravi
pesnik. Ker slike, ki jih je posejal po
svetu, rastejo s svetlobo, pesmi, ki jih je
pel, pa sedaj pojejo tisti, ki so ga
poslušali. In potovanje se nadaljuje.
Otožne pesmi na pusti cesti. Umetnik pa
potuje dalje, spreminja neštete oblike
življenja in načine obstoja. Vsi, mimo
katerih je šel, mahajo oblakom; in pojejo,
čeprav mogoče ne poznajo vseh oblik
življenja, ki obstajajo okrog njih.
On jih je na svojem potovanju že vse
spoznal. Naučil se jih je, ko je ustvarjal.
In o tem molčal. O njegovem molku
bodo vsi, mimo katerih je šel, peli otožne
pesmi. Simfonijo otožnih pesmi. Tisoče
simfonij. Ker smrti ni, »smrt je le
obsijana Steza vzpona od gnezda do
zvezd«.
Prevedla Livija Pandur

Ansambel

Martina Zadro in Kenta Yamamoto

Več kot le ena sama
otožna pesem
Veronika Brvar

Simfonija otožnih pesmi je bila odkritje
devetdesetih let minulega stoletja, njen
stvaritelj, poljski skladatelj Henryk
Mikołaj Górecki (1933–2010), pa dolgo
ironično, predvsem pa zmotno opevan
kot avtor ene same skladbe. Gledano z
današnje časovne perspektive se nam zdi
prav neverjetno, kako velik je bil slogovni
preobrat enega vodilnih skladateljev nove
poljske šole. Od mladega perspektivnega
modernista, nosilca eminentne poljske
avantgarde šestdesetih let, čigar dela so
izvajali na festivalu Varšavska jesen, ga je
ustvarjalna pot vodila do skladatelja
izrazito osebnega sloga poglobljene
duhovnosti, navdihovane v nacionalnem
duhu in tradiciji katoliške liturgije. Z
»odkritjem« njegove tretje simfonije leta
1992 je postal eden najbolj komercialno
uspešnih skladateljev na področju
klasične glasbe današnjega časa.
Simfonija št. 3, op. 36, za sopran solo in
orkester, imenovana Simfonija otožnih
pesmi, se je uvrstila na lestvico najbolj
poslušanih skladb zabavne industrije,
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posnetek pa je bogato izpolnjeval radijske
programe in bil prodan v milijon izvodih
po vsem svetu. In v čem je bil ključ
uspeha? »Očitno so ljudje želeli nekaj
duhovnega, drugačnega in sam sem jim
to intuitivno prinesel,« je bil njegov
pogost odgovor.
Dedič poljske šole in avantgardnih
glasbenih tokov
»Rojen sem bil v Šleziji ... To je stara
poljska dežela, kjer so od nekdaj sobivale
tri kulture: poljska, češka in nemška.
Umetnost, tako ljudska kot umetna, nista
poznali meja. Poljska kultura je čudovita
mešanica. Multikulturalizem, predvsem
pa navzočnost manjšin, sta naredila
Poljsko takšno, kakršno poznamo danes.
To kulturno bogastvo in raznolikost sta
oblikovala novo skupnost.« S temi
besedami je Górecki opozoril na
odločilni vpliv, ki ga je imelo nanj
izročilo rodne dežele. Na pot od
poljskega dediča postwebernovske šole

do iskanja duhovnosti v glasbi pa je
vplivala tudi velika preizkušnja iz
otroštva. Zaradi malomarnega
zdravljenja je v rosnih letih utrpel
hudo vnetje kolkov in bil kar štirikrat
operiran. Bolezen ga je spremljala vse
življenje in kot je večkrat dejal, je »s
smrtjo pogosto govoril«.
Glasbeno izobrazbo je Górecki najprej
pridobil na državni šoli v domačem
Rybniku, kjer je v okviru pedagoškega
oddelka študiral klarinet, violino, klavir in
glasbeno teorijo. Študij je namesto v štirih
letih zaključil v treh in ob tem tudi že
komponiral. Prve skladbe so bile klavirske
miniature in pesmi, preizkušal pa se je
tudi v ambicioznejših delih kot npr.
priredbi balade Adama Mickiewicza. V
težkih gmotnih razmerah, ko ni bilo niti
možnosti za nakup radia ali gramofonskih
plošč, je glasbeno dogajanje spremljal le
s pomočjo glasbene periodike in z
nakupom vsaj ene partiture tedensko.
Formalni študij glasbe je nadaljeval na

»Górecki je kot
ogromna skala,
ki nam leži na poti
in od nas zahteva
duhovni in
emocionalni
napor.«
Eugeniusz
Knapik

Akademiji za glasbo v Katowicah
v razredu Bolesława Szabelskega,
nekdanjega študenta priznanega poljskega
skladatelja Karola Szymanowskega. Kot je
pozneje večkrat poudarjal, je Szabelski
v svojih študentih budil zanimanje za
poljsko ljudsko izročilo, hkrati pa jih
spodbujal k iskanju lastnega jezika in
pripravi izvirnih projektov. Prva dela iz
študijskega obdobja v Katowicah so bila
napisana v neoklasičnem slogu, v tem
obdobju pa je Górecki vsrkal tudi tehniko
dvanajsttonskega serializma. Diplomiral
je leta 1960 s prvo simfonijo. Leta 1968 je
začel predavati na Visoki šoli za glasbo v
Katowicah, 1972 je promoviral v asistenta
profesorja in že 1975 postal profesor
kompozicije. Pri svojih študentih, med
katerimi so bili pozneje ugledni skladatelji
kot npr. njegov sin Mikołaj Górecki,
Eugeniusz Knapik, Andrzej Krzanowski
in Rafał Augustyn, je zaradi
brezkompromisnih sodb vzbujal strah,
vendar tudi veliko spoštovanje. V obdobju
njegovega poučevanja na univerzi pa je
začela naraščati napetost med njim in
državnim aparatom. V znamenje protesta,
ker vlada leta 1979 papežu Janezu Pavlu
II. ni dovolila obiska Katowic, je odstopil
z rektorskega mesta in ustanovil
lokalno izpostavo kluba katoliških
intelektualcev, organizacijo za boj proti
komunistični partiji. Politično je ostal
aktiven vse do osemdesetih let, ko so mu
številna naročila svetovno znanih
ansamblov in vedno večja popularnost
strogo odmerjali čas ustvarjanja. Górecki
je umrl po dolgi bolezni in v pričakovanju
izvedbe svoje četrte simfonije. Ob njegovi
smrti je profesor na Akademiji za glasbo
v Katowicah, njegov nekdanji študent
Eugeniusz Knapik, zapisal: »Górecki je
kot ogromna skala, ki nam leži na poti in
od nas zahteva duhovni in emocionalni
napor.«
Sam proti toku – slogovni preobrati
V glasbenem opusu Góreckega
prepoznamo vrsto slogovnih opredelitev,
ki jim je lastna harmonska in ritmična
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preprostost. Góreckega označujejo za
ustanovitelja tako imenovane Nove
poljske šole z ustaljenimi
kompozicijskimi tehnikami, ki
vključujejo izdelan kontrapunkt in
repeticijo melodičnih in harmonskih
vzorcev na način rituala.
Prva opaznejša zgodnja dela so zapisana
v slogu Weberna in serialistov. Prelomno
obdobje v njegovem razvoju zaznamuje
skladba Epitafium, op. 12, za zbor in
ansambel (1958). Strokovnjaki so jo
opisali kot »najbarvitejše delo v novih
poljskih tokovih«. Epitafium je naznanil
prihod skladatelja na mednarodno
festivalsko sceno in mu omogočil
sprejem v kroge zahodne avantgardne
glasbene elite. Kot je pozneje zapisal
glasbeni kritik James Wierzbicki, so v
Góreckem videli poljskega dediča nove
estetike v postwebernovskem
serializmu. Njegove skladbe so vzbudile
spoštovanje s skrbno in logično
ureditvijo tonskih struktur ter suho
orkestracijo. Simfonija št. 1, op. 14, za
godala in tolkala (1959), s katero je mladi
skladatelj diplomiral, pozneje pa zanjo
dobil tudi priznanje na pariškem
festivalu mladih, je sledila skladba
Scontri, op. 17, za veliki orkester (1960).
Prav to delo je z ostrimi kontrasti in trdo
artikulacijo na festivalu Varšavska jesen
povzročilo pravo senzacijo, ob tem pa je
na istem festivalu z delom Monologhi,
op. 16, za sopran in tri skupine
instrumentov, dobil še prvo nagrado
in tako ob Pendereckem postal nosilec
poljske avantgarde. Odšel je na študijsko
izpopolnjevanje v Pariz in začel
komponirati pod močnim vplivom
Oliviera Messiaena, Romana Palestera
in Karlheinza Stockhausna.
Med letoma 1960 in 1970 se je Górecki
počasi odmikal od radikalnega
modernizma in začel komponirati v bolj
tradicionalnem, romantičnem načinu
izraza. V svojih delih je citiral zgodnjo
glasbo, meditativno liturgično petje in
ljudsko izročilo rodnih Tater. V tem

Kenta Yamamoto, Owen Lane, Hugo Mbeng
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duhu so izzvenele Tri skladbe v starem
slogu (1963) in Stara poljska glasba, op.
24, za veliki orkester (1969), njegov novi
glasbeni izraz pa je monumentalno
podčrtala Simfonija št. 2, »Kopernikova«,
op. 31, napisana za solo sopran, bariton,
zbor in orkester (1972). Tej sta sledili
intimnejša Simfonija št. 3, »Simfonija
otožnih pesmi«, op. 36, za sopran in
orkester (1976), in historična apoteoza
Beatus vir, op. 38, za zbor in orkester
(1979), izvedena ob obisku papeža
Janeza Pavla II. v Krakovu. Ob tretjem
obisku papeža na Poljskem mu je
posvetil delo Totus Tuus, op. 60 (1987),
danes najbolj znano Góreckijevo a
cappella delo, imenovano tudi klasika
sodobnosti.
Slogovni zasuk iz avangardne v duhovno
meditativnejšo smer je povzročil velik
odpor avantgardnega »establišmenta«.
O tem priča zanimiva anekdota ob
izvedbi danes znamenite tretje
simfonije, pri kateri se je Pierre Boulez
odkrito javno zgražal. Górecki je dobival
številna naročila, strokovna javnost pa
mu je odrekla podporo in ga označila za
nezanimivega. Opis njegovega novega
glasbenega jezika zgoščeno portretira
zapis kritika: »Njegov material ni več
intelektualen … je pa intenzivno
ekspresiven, vztrajno ritmičen in
pogosto bogato obarvan z najtemnejšimi
orkestrskimi odtenki.«
Na politično nasilje je odgovoril s
skladbo Miserere, op. 44, za zbor a
cappella (1981), kmalu nato so začeli
njegova dela odkrivati v širšem
mednarodnem prostoru. Ansambel
London Sinfonietta je leta 1989 pripravil
kratek festival, v celoti izpolnjen z deli
Góreckega in Alfreda Šnitkeja, 1990 je
ameriški Kronos Quartet pri skladatelju
naročil in posnel njegov prvi godalni
kvartet Already It Is Dusk, op. 62 (1988),
in s tem naznanil dolgoletno
sodelovanje. V počastitev oživitve
zanimanja za novo glasbo je Kronos
Quartet leta 1994 na Brooklynski
akademiji za glasbo pripravil štiri

21

koncerte, na katerih je bila ob Philipu
Glassu in Georgeu Crumbu na sporedu
tudi glasba H. M. Góreckega. Naročilu
Kronos Quarteta se je skladatelj odzval
še s tretjim godalnim kvartetom,
imenovanim … songs are sung …, op. 67
(1995/2005). Svoj drugi godalni kvartet –
Quasi una fantasia, op. 64 (1991), je leta
2002 priredil za godalni ansambel, v
komornem opusu pa je vzbudil
pozornost še s skladbo Mali requiem za
polko, op. 66, za klavir in 13
instrumentov (1993). V poznem opusu,
v katerem je ostal zvest slogu, ki so ga
pozneje imenovali »mistični
minimalizem«, je ostala v srcu njegove
ustvarjalnosti še vedno vokalna glasba.
Med zadnja velika dela se je vpisala
kantata Salve, sidus Polonorum, op. 72,
za zbor in ansambel (1997–2000).
Kmalu po odkritju Simfonije otožnih
pesmi se je posvetil Simfoniji št. 4,
»Tansman Episodes«, op. 85. Zaradi
nepričakovanih mednarodnih uspehov
in svetovne slave tretje simfonije je
nastajala več let. Orkestracijo je po
njegovi smrti dokončal njegov sin
Mikołaj.
Simfonija otožnih pesmi
Uro trajajoča simfonija v treh počasnih
in kontemplativnih stavkih je še vedno
eno najbolj znanih del Henryka Mikołaja
Góreckega. Napisana je za sopran solo
in orkester, v katerem ni oboe, trobent
in tudi ne tolkal. Besedila pesmi so vzeta
iz različnih virov in pričajo o stalnici
skladateljevega navdiha pri poljskem
ljudskem izročilu ter stari liturgični
glasbi. V prvem stavku se oglasi
žalostinka iz druge polovice 15. stoletja
iz zbirke Lysogórskih pesmi iz samostana
Sv. križa. V drugem stavku je uporabljen
zapis Helene Błaziuk, deklice, ki je svojo
zadnjo molitev na zidu v gestapovskem
zaporu namenila materi. V tretjem
stavku je Górecki uporabil ljudsko
pesem, znano iz šlezijskih uporov.
Izbrana besedila in mračni ton, ki ga

intonira že vstop v simfonijo z začetnim
solom kontrabasov, simbolno izklešejo
Mater Doloroso, močno ekspresivno
podobo Pietà. Posvetilo skladbe,
zapisano v naslovu na začetku partiture,
je namenjeno ženi.
Simfonija je zgrajena iz preprostih
harmonij, s prosto uporabo modalnih
modusov. Vsak izmed elegičnih stavkov
ima oznako lento, ki mu sledi nato še
podrobnejša agogična oznaka
naravnanosti izraza. Dinamični razpon
se le redko od pritajenega piana vzpne
do ff, kot npr. na vrhuncu prvega stavka.
Tretja simfonija je nastala leta 1976 po
naročilu jugozahodnega nemškega radia
Baden Baden in doživela prvo izvedbo
4. aprila 1977 na festivalu v Royanu.
Nemški orkester je vodil dirigent Ernest
Bour, solistka je bila poljska sopranistka
Stefania Wojtowicz. Kritike prve izvedbe
so bile izrazito odklonilne in celo
sovražne. Za poznejše odkritje dela pa
je poskrbela izvedba ansambla London
Sinfonietta pod taktirko Davida
Zinmana s solistko Dawn Upshaw.
Ta posnetek se je uvrstil med najbolj
prodajane posnetke vseh časov. Na
slovenskih tleh jo je v okviru svojega
abonmaja leta 1993 izvajal Simfonični
orkester RTV Slovenija pod taktirko
Antona Nanuta.
Ta simfonija se je dotaknila široke
množice kot že dolgo nobena obsežna
simfonična skladba doslej. Na vprašanja,
v čem leži skrivnost uspeha, bi bilo težko
odgovoriti zgolj z racionalno razlago.
Simfonijo je treba le začutiti, čutiti s
telesom, kot je pogosto poudarjal
skladatelj.

Ana Klašnja, Marin Ino, Tjaša Kmetec, Giorgia Vailati, Chie Kato, Elli Purkunen
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Prevod besedil
Darja Dominkuš

I
Sin moj mili in izbrani,
deli z mano svoje rane;
ljubi sin, v srcu sem te nosila,
zmeraj ti zvesto služila.
Zato govori z njo, osreči mater svojo,
saj me že zapuščaš, s tabo upanje odhaja.
Žalostinka sv. križa, iz Łisogórskih pesmi
(druga polovica 15. st.)

II
Mama, ne joči, nikar.
Prečista kraljica nebes,
ne zapusti me nikdar.
Zdrava Marija.
Molitev osemnajstletne Helene Wande
Błażusiakówne, zaprte 25. 9. 1944.
Verze je vpraskala v steno 3 celice 3 v
kleti hotela Palace v Zakopanah, kjer je
imel svoje prostore gestapo.
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III
Kam je le odvandral
moj sinek mili?
Najbrž so ga med uporom
sovražniki ubili.
Vi okrutni ljudje,
za boga svetega,
čemu ste ubili
sina mojega?
Nikoli več
ob meni ga ni,
pa naj si izjočem
svoje stare oči.
Četudi bi z grenkimi solzami
drugo reko Odro napolnila,
sinka svojega
k živim ne bi povrnila.
Tam v grobu leži
in jaz ne vem, kje,
čeprav sprašujem povsod,
kjer so ljudje.
Mogoče sirotek
leži kje v jami,
namesto da bi ležal
na peči med nami.

Pojte mu, pojte,
ve, ptičice božje,
ker mamica njegova
ga najti ne more.
Ve, rožice božje,
pa cvetite vse do tal,
da bo moj sinek
vsaj lepo spal.
Ljudska pesem iz okolice mesta Opole

Kenta Yamamoto, Filippo Jorio, Petar Đorčevski, Owen Lane, Hugo Mbeng, Lukas Zuschlag, Richèl Wieles

SVETO VERJAMEM
V MOČ GLEDALIŠČA
IN VSA MOJA DELA
SO ARHETIPI RITUALA.
Tomaž Pandur
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Tomaž Pandur

Skrajno težko, skoraj nemogoče je
postaviti piko na koncu biografije
Tomaža Pandurja. Režiser, ki je s svojim
umetniškim opusom zaznamoval
slovensko in svetovno gledališče,
ki je bil do konca zvest svojemu
ustvarjalnemu kredu, svojemu
izvirnemu rokopisu, ki je svoje vizije,
sanje, samote, strahove, navdušenja več
kot trideset let nesebično delil s svojimi
sodelavci in sopotniki, najprej s
Tespisovim vozom in potem s
sedemletnim vodenjem mariborskega
gledališča, preden je odpotoval dalje, na
vse tiste konce in kraje, ki jih je že
osvojil, ali tja, kamor
so ga vabili prvič.
Od svoje prve profesionalne predstave,
Šeherezade, do zadnje, Fausta v
ljubljanski Drami, je raziskoval
kvintesenco gledališkega materiala,
v svojem miselnem laboratoriju je
povezoval, razstavljal, odkrival
pokrajine mitskega, arhetipskega,
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transcendentnega in v procesu
ustvarjanja gledaliških predstav odkrival
anatomijo in lepoto slehernega
trenutka. In kdor se obupno žene za
preseganjem oblik resničnosti, si
prizadeva tudi za preučevanje
človeškega in božanskega, se pravi
odnosa med živimi in mrtvimi, med
koncepti časa in prostora, smrtnosti,
bega v domišljijo, konflikta med
končnostjo in neskončnostjo.
Od vseh naslovov njegovih predstav,
ki so zaznamovale generacije
ustvarjalcev in gledalcev, razburkale
mirne, običajne, stalne vode, ki se jim je
vedno upiral, so se kot pečat vtisnili
tisti, ki jih na odrih v podobi dovršenih,
izčiščenih, do skrajnosti prignanih
podob in občutij ne bomo ne gledali ne
našli podpisanih z njegovim imenom:
Immaculata (Brezmadežna) v Mariboru,
Kralj Lear v Skopju, Sto let samote v
Madridu in Guadalajari, Melanholija
v ljubljanskem Baletu, Klitamnestra v
Meridi – repertoar 2016/2018, izpisan na

listu papirja, preden je odpotoval
v deželo Aleksandra Velikega.
Tomaž Pandur je s svojo globalno vizijo
izjavljal svojo voljo, da bi spoznal
resnico, svojo voljo do moči in svojo
voljo do življenja, pomen življenja v
vsakršnih razmerah, kjer je onkraj tišine
... domišljija. In lepota.

Elli Purkunen in Kenta Yamamoto
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IZBRANE
UPRIZORITVE:

D. Alighieri: Inferno
Centro Dramatico National / Teatro
Maria Guerrero, Madrid, 2005

J. W. Goethe: Faust
SNG Drama Ljubljana, 2015

L. Janáček: Iz mrtvega doma
Opera v Bonnu, 2004

W. Shakespeare: Kralj Lear
Peiraios 260, Atene, 2015

Sto minut
Pandur.Theaters in Festival Ljubljana, 2003

J. W. Goethe: Faust
Centro Dramatico Nacional, Madrid, 2014

M. Pavić: Hazarski besednjak
Pandur. Theaters in Festival Ljubljana,
v sodelovanju z Ateljejem 212 in Sava
centrom (Beograd), 2002

Rihard III. + II.
SNG Drama Ljubljana, 2014
Michelangelo
HNK Zagreb, festival Mittelfest (Čedad),
Pandur.Theaters, 2013

D. Alighieri: La divina commedia:
Inferno, Purgatorio, Paradiso
Thalia Theater, Hamburg, 2001–2002

Evripid: Medeja
HNK Zagreb, Dubrovniške poletne igre,
v sodelovanju s Pandur.Theaters, 2012

Tišina Balkana
Evropska prestolnica kulture Solun, 1997

L. N. Tolstoj: Vojna in mir
HNK Zagreb, Maribor 2012 – Evropska
prestolnica kulture, Pandur.Theaters,
2011/2012
Somrak bogov
Teatro Español, Madrid, 2011
Simfonija otožnih pesmi
Berlinska državna opera (Staatsoper
Berlin), 2010
Evripid: Medeja
Festival de Mérida (Badajoz, Španija), 2009
W. Shakespeare: Hamlet
Teatro Español, Madrid, 2009
A. Camus: Kaligula
Pandur.Theaters in gledališče Gavella
(Zagreb) v v sodelovanju z
mednarodnimi koproducenti, 2008
Barok
Teatro Fernán Gómez / Centro Cultural
de la Villa, Madrid, 2007
D. Lukić: Tesla Electric Company
Pandur.Theaters in Festival Ljubljana, v
sodelovanju z gledališčem Ulysses (Brioni)
in festivalom Mittelfest (Čedad), 2006
Krila
Compania Nacional de Danza, Madrid,
2006

31

F. Kafka: Kafka – Curriculum vitae
Tespisov voz, 1985
D. Jančar: Nočni prizori
Tespisov voz, 1984
S. Makarovič: Mrtvec pride po ljubico
Tespisov voz, 1982
W. Shakespeare: Macbeth
Tespisov voz, 1982
S. Grum: Trudni zastori
Tespisov voz, 1981
Kadi se Ilion
Tespisov voz, 1980
S. Grum: Vrata
Tespisov voz, 1980

I. Svetina: Babilon
Drama SNG Maribor in Arte, 1996
F. M. Dostojevski, N. Prokić, T.
Pandur: Ruska misija
Drama SNG Maribor in festival Štajerska
jesen (Graz), 1994

IZBRANE DOMAČE IN
MEDNARODNE NAGRADE:

D. Alighieri, N. Prokić, T. Pandur:
La divina commedia: Inferno,
Purgatorio, Paradiso
Drama SNG Maribor, 1993

2016
zlati lovorjev venec za prispevek h
gledališki umetnosti (festival MES
Sarajevo – posthumno)

Carmen
Drama SNG Maribor, 1992

nagrada za izjemne dosežke na področju
gledališke umetnosti (Mednarodni festival
gledališča MNT Skopje – posthumno)

W. Shakespeare: Hamlet
Drama SNG Maribor, 1990
J. W. Goethe: Faust
Drama SNG Maribor, 1990
G. Stein: Igrati
Gledališče Glej, 1989
I. Svetina: Šeherezada
Slovensko mladinsko gledališče, 1989
H. Müller: Splav smrti
Akademija za gledališče, radio,
film in televizijo v Ljubljani, 1987
H. Ibsen: Hedda Gabler
Akademija za gledališče, radio,
film in televizijo v Ljubljani, 1986

2012
nagrada Ercilla de Bilbao za predstavo
Somrak bogov
2011
španski red Izabele Katoliške za izjemne
dosežke na področju umetnosti
2008
nagrada viktor za posebne dosežke
2004
nagrada črnogorskega festivala Grad
Teatar Budva za predstavo Sto minut
1993
Borštnikova nagrada za režijo
za predstavo La divina commedia

1992
nagrada Bojana Stupice za življenjsko delo
Glaserjeva nagrada za življenjsko delo
zlati grb mesta Maribor
1990, 1991, 1992
nagrada Združenja mehiških gledaliških
kritikov (AMCT) za najboljšo tujo
predstavo za predstave Šeherezada,
Faust in Carmen
1991
nagrada Prešernovega sklada
za predstavi Faust in Hamlet

IZBRANA DELA
(PUBLIKACIJE):
Somrak bogov, Teatro Español, Madrid,
2011
Hamlet, Teatro Español, Madrid, 2009
Barok, Centro Cultural de la Villa,
Madrid, 2007
Pandur's Theatre of Dreams/Pandurjevo
gledališče sanj; Seventheaven, Slovenija,
1997

1990
Borštnikova nagrada za režijo
za predstavo Faust
Borštnikova nagrada za najboljšo
uprizoritev v celoti za predstavo Faust
plaketa J. Korenić za režijo za predstavo
Faust na festivalu MES v Sarajevu
zlata maska za režijo za predstavo Faust
na festivalu MES v Sarajevu
zlata maska za predstavo v celoti
za predstavo Faust na festivalu MES
v Sarajevu
grand prix na beograjskem festivalu
Bitef za predstavo Faust
1989
posebna nagrada na beograjskem
festivalu Bitef za predstavo Šeherezada
nagrada Jugoslovanskega združenja
kritikov za najboljšo predstavo za
predstavo Šeherezada
zlati lovorjev venec za predstavo v celoti
za predstavo Šeherezada na festivalu
MES v Sarajevu
zlata maska za najboljšo predstavo v
celoti za predstavo Šeherezada na
festivalu MES v Sarajevu
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RAZSTAVA

Boys – galerija LAUBA, Zagreb, 2013

Ansambel

RONALD
SAVKOVIĆ
Koreograf

Koreograf in baletni plesalec
Ronald Savković se je po
končani baletni šoli na Reki
leta 1990 izpopolnjeval v
Budimpešti. Leta 1992 je postal
prvak Baleta SNG Maribor.
V tem času je plesal v vseh
vidnejših moških vlogah
klasičnega baleta, veliko pa je
sodeloval tudi s Tomažem
Pandurjem, ki mu je s svojimi
vizijami in gledališko poetiko
odprl popolnoma nove poglede
na umetniško ustvarjanje. Leta
1996 je postal baletni prvak
HNK Zagreb, kjer se je poleg
klasičnega baleta preizkušal
tudi v sodobnejših plesnih
vlogah. Leta 1998 je postal
baletni prvak Državne opere
v Berlinu, kjer je plesal vloge
v številnih klasičnih,
neoklasičnih in modernih
koreografijah (Bart, Nurejev,
Balanchine, Cranko, Martins,
Forsythe, Béjart, Kylián,
MacMillan, Duato, Malakhov,
Preljocaj, Spuck, Lacotte,
Eifman, Donlon, Ashton idr.).
Je prejemnik številnih nagrad,
med drugim nagrade
Vladimirja Vasiljeva (1995),
dveh nagrad hrvaškega
gledališča (1997, 2007), nagrade
Oskarja Harmoša (1998), v letih
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2008 in 2009 pa je prejel tudi
nagrado na newyorškem
festivalu Zvezde 21. stoletja
(Stars of the 21st Century). Od
leta 2009 dalje se je posvetil
tudi samostojni koreografski
poti, med najvidnejše
umetniške uspehe pa šteje
koreografije za predstave
Transparente, Simfonija
otožnih pesmi in Shut up and
Dance (berlinski Državni balet),
Qi , Yma, Show me, The One
Grand Show (FriedrichstadtPalast Berlin), Aleksander
(Srbsko narodno gledališče v
Beogradu), Samson in Dalila
(Makedonska Opera in Balet v
Skopju), Romeo in Julija Sergeja
Prokofjeva in Minkusov Don
Kihot (Narodno gledališče v
Sarajevu), Shut up and dance 2,
Hrestač, Štirje letni časi,
Carmen (NHK Ivana pl. Zajca
na Reki), Pesmi brez besed in
Mozartova Figarova svatba
(HNK Zagreb), Pepelka Sergeja
Prokofjeva (Izraelski Balet).
Z režiserjem Tomažem
Pandurjem je kot koreograf
sodeloval pri predstavah
Kaligula, Medeja in Simfonija
otožnih pesmi.

LIVIJA PANDUR
Dramaturginja
in libretistka

Po študiju dramaturgije na
Akademiji za gledališče, radio,
film in televizijo v Ljubljani je
sodelovala kot dramaturginja
v različnih predstavah
ljubljanskih gledališč. Od leta
1991 do 1996 je bila
dramaturginja Drame SNG
Maribor. Poleg drugih je
podpisala dramaturgije vseh
predstav režiserja Tomaža
Pandurja (Šeherezada v
Slovenskem mladinskem
gledališču v Ljubljani; v
mariborskem obdobju: Faust,
Hamlet, Carmen, La divina
commedia, Ruska misija,
Babylon; v produkciji Pandur.
Theaters: Hazarski besednjak,
Sto minut, Tesla Electric
Company, Kaligula; v Thalia
Teatru v Hamburgu: Božanska
komedija; v španskem opusu:
Inferno, Barok, Hamlet,
Medeja, Somrak bogov, Faust,
v baletu Symphony of Sorrowful
Songs v berlinski operi
Staatsoper; v HNK v Zagrebu:
Vojna in mir, Medeja,
Michelangelo; v SNG Drama
Ljubljana: Rihard III. + II.,
Faust; Kralj Lear v Atenah);
pri katerih je bila tudi avtorica
priredb in urednica
spremljajočih gledaliških

publikacij. Leta 1997 je izdala in
uredila gledališko monografijo
Pandur's Theatre of Dreams.
Leta 2016 je v mariborski Drami
dokončala predstavo
Immaculata/Brezmadežna,
Hommage á Tomaž Pandur. Od
leta 2002 je izvršna
producentka in direktorica
gledališke organizacije Pandur.
Theaters.

ŽIVA
PLOJ PERŠUH

NUMEN

Živa Ploj Peršuh sodeluje s
Simfoničnim orkestrom RTV
Slovenija, orkestrom Slovenske
filharmonije, Simfoničnim
orkestrom SNG Maribor in
Mednarodnim orkestrom
Ljubljana. S slednjim je
koncertirala v Italiji, Srbiji,
Veliki Britaniji in Španiji. Izvaja
sporede od baroka do sodobne
glasbe, sodeluje s slovenskimi
glasbeniki in skladatelji, na
področju sodobnega plesa pa s
skupino EnKnapGroup in Iztokom
Kovačem. Je umetniška vodja
Akademije Branimirja Slokarja,
v sklopu katere tudi sodeluje kot
dirigentka s svetovno
uveljavljenimi umetniki (B.
Slokar, G. Ahss, K. Pfiz, Y.
Kalnits, R. Curfs). Gostovala je
v Nemčiji, Bolgariji, na Poljskem
in v Srbiji. Sodelovala je pri
glasbenih projektih v
Mannheimu in na mednarodnem
glasbenem festivalu v Luzernu.
Z našim ansamblom je sodelovala
kot asistentka in druga dirigentka
pri produkcijah oper Saloma,
Otello in Madama Butterfly, v
Teatro Verdi v Trstu je dirigirala
tamkajšnjemu orkestru ob
gostovanju baleta Labodje jezero
in bila glasbena vodja baletnega
večera Meso srca/Kaktusi.

Leta 1998 ustanovljena
oblikovalska skupina For Use je
plod sodelovanja med Svenom
Jonkejem, Christophom
Katzlerjem in Nikolo
Radeljkovićem. Jonke in
Radeljković sta študirala na
Šoli za oblikovanje v Zagrebu,
Katzler pa na Visoki šoli za
uporabne umetnosti na
Dunaju. Od ustanovitve naprej
se je skupina ukvarjala
predvsem z oblikovanjem
pohištva in uporabnih
predmetov za različna podjetja,
leta 1999 pa pripravila vrsto
pomembnih oblikovalskih
razstavnih projektov in
ustanovila še eno skupino pod
imenom Numen, namenjeno
ustvarjanju projektov zunaj
področja industrijskega
oblikovanja. V začetni fazi
delovanja je skupina sodelovala
še z grafičnima in
multimedijskima
oblikovalcema Jelenkom
Hercogom in Tonijem Urodo.
Za njihove stvaritve je bilo
značilno oblikovalsko
eksperimentiranje, ki je
temeljilo na opredelitvi
razmerij med objekti v
oblikovanju in radikalnem
spreminjanju oblik po tradiciji

Dirigentka
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Scenografija

t. i. »visokega modernizma«,
ki so ga večinoma uporabljali
pri projektih celostnega
oblikovanja. Leta 2004 so se
Jonke, Katzler in Radeljković
začeli posvečati projektom
scenskega oblikovanja za
gledališče, med začetne velike
uspehe štejejo scenografijo za
predstavo Inferno v produkciji
Nacionalnega dramskega
središča (Centro Dramatico
Nacional) v Madridu leta 2005.
Od takrat so ustvarjali v
Beogradu, Berlinu, Istanbulu,
Ljubljani, Madridu, Meridi,
Osijeku, Skopju, Zagrebu in na
Reki, večinoma za predstave,
ki sta jih režirala Tomaž Pandur
in Aleksandar Popovski –
režiserja, s katerima so razvili
stalno in uspešno sodelovanje.
Skupina je za svoje delo prejela
vrsto mednarodnih nagrad.

ANGELINA
ATLAGIĆ

Kostumografinja
Angelina Atlagić je diplomirala
na Oddelku za scenski kostum
beograjske Fakultete za
uporabno umetnost leta 1985.
Od leta 1984 do danes je
poskrbela za scensko podobo
več kot sto petdeset dramskih,
baletnih, opernih, otroških in
lutkovnih predstav ter
oblikovala kostume za tri
celovečerne igrane filme in za
vrsto pomembnih projektov v
okviru dramskih in kulturnorazvedrilnih programov
Televizije Beograd in Televizije
Skopje. V nekaterih predstavah
pa se je pojavljala tudi kot
avtorica celotne scenskokostumske podobe. Od leta
1999 je redna profesorica za
predmet scenografija in
kostumografija na Katedri za
režijo Fakultete za dramske
umetnosti v Cetinju (Črna
Gora). Razstavljala je na
Češkoslovaškem, Japonskem,
v Izraelu, ZDA in Kanadi, od
leta 2000 pa ustvarja
kostumografije in scenografije
za predstave v Rusiji, Grčiji,
Španiji, Nemčiji, Italiji, na
Švedskem, v Sloveniji,
Makedoniji in Črni Gori.
V sezoni 2007/2008 so za
najboljše nominirali in

razglasili vrsto njenih
kostumografij, med drugim je
dobila tudi špansko nagrado
MAX za predstavo Barok. Leta
2003 je v Grčiji prejela nagrado
časnika Atinorama, leta 2002 v
Rusiji nagrado čajka, leta 2005
pa veliko nagrado Srbije za
oblikovanje in uporabno
umetnost, ki jo dodeljujeta
ULUPUDS in Ministrstvo za
kulturo Republike Srbije za
izjemne umetniške dosežke,
za predstavi Vojna in mir v
gledališču Bolšoj v Moskvi in
predstavo Inferno v Madridu.
Prav tako je dobitnica Sterijevih
nagrad (1996, 1998, 1999, 2005,
2008). Časopis za gledališko
umetnost Scena je Angelino
Atlagić razglasil na najboljšo
kostumografinjo po oceni
kritikov v gledaliških sezonah
1995/96, 1996/97, 1997/98 in
1998/99.
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JAŠA
KOCELI

Oblikovalec luči
Jaša Koceli je po končani I.
gimnaziji v Celju končal študija
sociologije in gledališke režije v
Ljubljani. V zadnjih štirih letih
je zrežiral enajst profesionalnih
predstav v različnih slovenskih
gledališčih. Večinoma se loteva
avtorskih projektov in adaptacij
obstoječih besedil. V sezoni
2016/2017 je na Odru -3 v
ljubljanski Operi postavil
noviteto Julka in Janez, v
ljubljanski Drami predstavo
Pomona in v Lutkovnem
gledališču Ljubljana mladinsko
predstavo Male kraljice. V LGLju je sezono poprej zrežiral
glasbeno predstavo Neli ni več.
Znan je po uprizoritvah v
Mestnem gledališču
ljubljanskem: predstavi o prvih
dadaistih Café Dada (2013) in
predstavi po filmih Jeana-Luca
Godarda Do zadnjega diha:
Zdaj (2014). V letu 2015 je v
Anton Podbevšek Teatru
postavil ikonično slovensko
dramo Dogodek v mestu Gogi
Slavka Gruma in v BiTeatru
predstavo s Sapfino poezijo
Lezbos. Njegova profesionalna
pot je zaznamovana tudi z
ustvarjanjem v Gledališču Glej.
V letu 2014 je tam kot rezident
zasnoval in izpeljal trilogijo

večjezičnih predstav o evropski
urbani mladini Nemo mesto
(2014). V Gleju je postavil tudi
režijski prvenec, avtorsko
predstavo po delih pesnika
Mirana Jarca Ni obale ni (2013).
Kot asistent režiserja je
sodeloval v petih institucionalnih
produkcijah s priznanimi
režiserji Dušanom Jovanovićem,
Janezom Pipanom, Ivico
Buljanom in Tomažem
Pandurjem.

Kenta Yamamoto in ansambel

Symphony
of Sorrowful
Songs
Hommage à Tomaž Pandur

Season 2016/17

Premiere
13. 4. 2017

Symphony
of Sorrowful
Songs
Hommage á Tomaž Pandur

Premiere
13. 4. 2017

World Premiere
24. 4. 2010
State Ballet Berlin

Music
Henryk Mikołaj Górecki
Symphony No. 3, Op. 35 for Solo Soprano
and Orchestra, »Symphony of Sorrowful
Songs«
Lento, sostenuto, tranquillo ma cantabile
Lento e largo, tranquilisimocantabilissimo-dolcissimo-legatissimo
Lento, cantabile-semplice
Director
Tomaž Pandur
Choreographer
Ronald Savković
Dramaturge
Livija Pandur
Libretto
Livija Pandur, Darko Lukić
Music Director and Conductor
Živa Ploj Peršuh
Set Design
Numen
Costume Designer
Angelina Atlagić
Lighting Designer
Jaša Koceli/Juan Gómez Cornejo
Concert Master
Igor Grasselli
Assistant Choreographer
Regina Križaj
Assistant Director
Jaša Koceli
Assistant Costume Designer
Andrej Vrhovnik
Assistant Set Designer
Karin Rajh
Polish Language Coach
Darja Dominkuš
Répétiteur
Višnja Kajgana
Prompters
Urška Švara Kafol, Dejan Gebert

Soprano
Rebeka Radovan/Martina Zadro*
Female Dancers
Giorgia Vailati, Rita Pollacchi,
Tjaša Kmetec, Ana Klašnja, Marin Ino,
Chie Kato, Elli Purkunen
Male Dancers
Kenta Yamamoto, Petar Đorčevski,
Lukas Zuschlag, Richèl Wieles,
Filippo Jorio, Hugo Mbeng, Owen Lane
Orchestra SNG Opera in balet Ljubljana
Stage Manager
Igor Mede
Producer
Nives Fras
Ballet Coordinator
Antonija Novotny

Sets and Costumes
Theatre Workshop SNG Opera in balet
Ljubljana and SNG Drama Ljubljana
Head of Workshop: Matjaž Arčan
Technical Department SNG Opera
in balet Ljubljana
Head of Technical Department:
Edi Martinčić
The performance has no
intermission.

* premiere
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Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto
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Elli Purkunen, Chie Kato, Giorgia Vailati

In Brief
The Symphony No. 3 in Three Movements
by Polish composer H. M. Górecki - also
known as Symphony of Sorrowful Songs is
about loss. It tells about a mother who
has lost her son and about a child who
has lost everything and remained alone.
The lonesome landscapes of despair and
distress intertwine with the prayer and
plea for deliverance, for a better and
fairer world. They are a poetic
lamentation, an apology of an individual,
a scream of life and a scram of death in
an unexplained, elusive circle of our being.
And if the only possible journey is – as
Tarkovsky puts it – »a journey within or
a journey to ourselves«, the Symphony
of Sorrowful Songs, directed by Tomaž
Pandur and choreographed by Ronald
Savković, travels along the bloodstream
of human, mental and emotional.
Reflected in the mind cracks and wounds
in some other reality, some other stream
of consciousness through the seven
scenic icons, coinciding in their narrative
flow with the suprematist visuality,
is a song of the unspoken in a pursuit of
the absolute beauty. And everything else
that is impossible to verbalise within the
migrations of thoughts and that is yet
manifested through the language of the
theatre.
Livija Pandur
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Symphony of Sorrowful Songs was a
discovery of the 1990’s, whereas its
creator - Polish composer Henryk
Mikołaj Górecki (1933–2010), - was ironically and above all wrongly -,
praised as the author of a single piece.
Viewed from the today’s perspective of
time, the greatness of the stylistic
metamorphosis of one of the leading
composers of the New Polish School
seems rather amazing. From the young
and promising modernist, considered
as a carrier of the eminent Polish
avant-garde of the 1960’s - his
compositions were performed at the
Warsaw Autumn Festival - his creative
path took him to becoming a composer
with an expressive personal style of an
in-depth spirituality, inspired by the
national spirit and catholic liturgical
tradition. With the »discovery« of his
Third Symphony in 1992, he became
one of the most commercially
successful composers in the field of
today’s classical music. The Symphony
No. 3, Op. 36, for Solo Soprano and
Orchestra, named Symphony of
Sorrowful Songs, was ranked among
the most streamed compositions in
the entertainment industry thus
allowing its recording to enrich many
a radio programme and to be sold in a
million copies around the world. And
what was the key to its success?

»I guess people craved for something
spiritual, something different, which
I intuitively brought to them,« was his
frequent response.
Veronika Brvar

I SACREDLY BELIEVE
IN THE POWER
OF THEATRE,
THEREFORE ALL
OF MY WORKS
ARE ARCHETYPES
OF RITUAL.
Tomaž Pandur

Tomaž Pandur

It is extremely difficult, almost impossible
to put a full stop at the end of Tomaž
Pandur’s biography. The theatre director
who marked with his artistic ouvre both
Slovenian and world theatre, who
remained faithful to the very end to his
creative credo, his original manuscript,
who unselfishly shared his visions,
dreams, solitude, fears, enthusiasm with
his colleagues and fellow travellers for
more than thirty years – first with the
Thespis’s Cart and then with his seven
years’ direction of the Maribor National
Drama Theatre -, before he travelled
onwards, to all those parts and places,
which were already conquered, or
wherever he was invited for the first
time.
From his first professional performance
- Scheherazade, to his last one - Faust in
the Ljubljana National Drama Theatre,
he explored the quintessence of theatre
material, merging, showcasing,
discovering in his mental laboratory the
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landscapes of mythical, archetypal,
transcedent as well as revealing in the
process of creating of his theratrical
performances, the anatomy and beauty
of each and every moment. And anyone
who desperately endeavours to exceed
the forms of reality, also seeks to study
the human and divine - the relationship
between the living and the dead,
between the concepts of time and space,
mortality, escape into imagination, the
conflicts between finality and infinity.
Engraved as seals among all the titles of
his performances that marked
generations of creators and viewers and
stirred quiet, ordinary, steady waters,
which he persistently resisted, are those,
which we won’t be able to see or find on
stage in the form of accomplished,
refined as well as pushed to the extremes
images and feelings, signed by his name:
Immaculata in Maribor, King Lear in
Skopje, One Hundred Years of Solitude in
Madrid and Guadalajara, Melancholy in

the Ljubljana Ballet, Clitamnestra in
Merida – the repertoire of 2016/2018,
written on a sheet of paper before he
departed to the Land of Alexander the
Great.
With his global vision Tomaž Pandur
declared his will to comprehend the
truth, his will to power and his will to
live, his will to dicover the meaning
of life in all its circumstances, where
hidden beyond the silence are …
imagination … and beauty.

Ansambel
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