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nadaljuje svojo veliko tradicijo, ki jo združuje z ino-
vativnimi vidiki, nenehno rastočim repertoarjem in 
rednimi sodelovanji s svetovnimi solisti in dirigenti. 
Posnetki orkestra pričajo o repertoarni širini, ki vklju-
čuje dela Liszta, Wagnerja, Straussa, Fürtwang lerja 
in mnogih sodobnih skladateljev.
Državna kapela iz Weimarja, ki danes uživa med-
narodni sloves prvovrstnega koncertnega orke-
stra, je že gostovala v Španiji, Italiji in Avstriji, na 
Dresdenskem glasbenem festivalu, Praški jeseni 
in v številnih velikih dvoranah po Nemčiji. V sezoni 
2009/2010 so se z violinistom Davidom Garrettom 
podali na 18-dnevno turnejo po Nemčiji, leta 2010 
pa na 10 dni trajajočo turnejo po Španiji. V lanski 
sezoni so glasbenike gostili v Bonnu, Berlinu, na 
Dresdenskem festivalu in v Leipziški cerkvi sv. To-
maža.
Sezona 2011/2012 je še posebej zanimiva, saj vklju-
čuje tri vrhunske koncerte v Salzburgu in gostovanja 
v Beljaku, na festivalu Eltville, Kasselskih glasbenih 
dnevih, v kölnski Filharmoniji in dvorani Tonhalle v 
Düsseldorfu. V lanskem letu, ko smo obhajali 200. 
obletnico Lisztovega rojstva, je bila Državna kape-
la iz Weimarja – kot edini orkester, ki ga je vodil 
Liszt – z mnogimi koncerti, posvečenimi slavnemu 
skladatelju, še posebej izpostavljena tudi izven meja 
zvezne dežele Turingije.
Poleg bogatega koncertnega delovanja Državna 
kapela nadaljuje tudi svojo bogato operno tradicijo, 
predvsem z vrhunskimi izvedbami poznoromantič-
nih del v Nemškem narodnem gledališču v Weimar-
ju, državnem gledališču Turingije. V operi so bile 
uprizorjene številne svetovne premiere, v letu 2008 
pa je zaključila tudi tetralogijo Nibelungov prstan, ki 
jo je poleti 2011 ponovno izvedla skupaj z Wagner-
jevim Tristanom.
V začetku sezone 2009/2010 je mesto generalnega 
glasbenega direktorja in šefa dirigenta Nemškega 
državnega gledališča in Državne kapele iz Weimar-
ja prevzel mladi švedski dirigent Stefan Solyom.

STEFAN SOLYOM

Stefan Solyom, rojen leta 1979 v Stockholmu, ki 
doma že več let uživa pozicijo enega vodilnih šved-
skih dirigentov, postaja vedno bolj priznan tudi v 
svetovnem merilu. Njegove izvedbe oper in nastopi 
na velikih koncertnih odrih slovijo po lirični toplini 
in izjemni interpretativni prepričljivosti. Njegova in-
tenzivna povezanost z glasbeniki in brezpogojna 
predanost glasbi navdušujejo in očarajo tako kritike, 
občinstvo in glasbenike, s katerimi sodeluje. Avgu-
sta 2009 je Stefan Solyom postal generalni glasbeni 
direktor in šef dirigent Nemškega državnega gleda-
lišča in Državne kapele iz Weimarja. Poleg tega je 
tudi redni gostujoči dirigent Simfoničnega orkestra 
iz Norrköpinga, redno pa sodeluje tudi s simfonič-
nimi orkestri iz Göteborga, Lahtija in Helsingborga, 
s Kraljevo filharmonijo iz Stockholma ter Škotskim 
simfoničnim orkestrom BBC.
Stefan Solyom je študiral rog in nato še dirigiranje 
na švedskem Kraljevem konservatoriju in na Sibeli-
usovi akademiji v Helsinkih, pri Leifu Segerstamu in 
Jormu Panuli. Leta 2000 je prejel prvo nagrado na 
mednarodnem Sibeliusovem tekmovanju za dirigen-
te. Vzporedno z uspešnimi koncertnimi nastopi se je 
uveljavil tudi kot operni dirigent. Od svojega operne-
ga debija leta 1999 je med drugim dirigiral v Švedski 
kraljevi operi, Narodni operi iz Pariza, Frankfurtski 
operi, Komični operi iz Berlina ter v Operi iz Malma. 
V Nemškem državnem gledališču iz Weimarja je do 
sedaj med najpomembnejšimi vodil nove uprizoritve 
Wagnerjeve Tristana in Izolde, Verdijeve Traviate, 
Straussove Arabelle in zborovske opere Strah so-
dobnega skladatelja Christiana Josta. V naslednji 
sezoni bo Stefan Solyom ob rednem sodelovanju z 
Opero in Državno kapelo iz Weimarja dirigiral tudi v 
Norrköpingu, Göteborgu, Helsingborgu in Münchnu 
ter stal pred filharmoničnima orkestroma iz Varšave 
in Turkuja ter Radijskim simfoničnim orkestrom iz 
Stuttgarta.

Koncertna poslovalnica  
Narodnega doma Maribor 
napoveduje:

torek, 8. maj 2012, ob 19.30
Dvorana Union, Maribor
6. abonmajski koncert  
Komornega cikla
GODALNI KVARTET  
TOKIO
Spored: J. Haydn, B. Bártok,  
L. van Beethoven 

petek, 11. maj 2012, ob 19.30
Dvorana Union, Maribor
7. abonmajski koncert  
Orkestrskega cikla
FILHARMONIČNI  
ORKESTER BBC
Dirigent: Juanjo Mena
Solistka: Sol Gabetta, violončelo
Spored: F. Schubert,  
R. Schumann, E. Elgar

Napovedujemo

Narodni dom Maribor 
napoveduje: 

petek, 11. maj 2012, ob 20.30
Mali oder Narodnega doma, za IZVEN
Koncert, za izven in abonma Jazz
GORAN KRMAC »NEXT«
Jan Kus, saksofoni
Rafael Statin, saksofoni 
Žiga Murko, pozavna
Nils Weinhold, kitara 
Sri Hanuraga, klavir 
Goran Krmac, tuba
Andrej Hočevar, bobni

7., 13., 15. in 20. maj 2012
Velika dvorana Narodnega doma
Komedija, za izven in abonma
IZTOK MLAKAR: SLJEHRNIK
Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič, 
Rok Matek, Teja Glažar, Igor 
Štamulak, Ajda Toman, Ivo Barišič, 
Radoš Bolčina
Instrumentalni trio: David Trebižan 
(klavir), David Šuligoj (kontrabas), 
Roman Kobal (bobni)
Režija: Vito Taufer
Avtor songov in glasbe: Iztok Mlakar
V sodelovanju: Gledališče Koper in 
SNG Nova Gorica



Spored

Joseph Haydn (1732–1809)
Simfonija št. 68 v B-duru, Hob. I:68

Vivace
Menuetto 
Adagio cantabile
Finale: Presto

* * *

Anton Bruckner (1824–1896)
Simfonija št. 4 v Es-duru, »Romantična«

Bewegt, nicht zu schnell 
Andante quasi allegretto 
Scherzo: Bewegt 
Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell 

Josepha Haydna štejemo za »očeta« simfonije – 
oznaka morda ni povsem korektna, saj Haydn ven-
darle ni bil prvi, ki je pisal simfonije, prav gotovo pa 
noben drug skladatelj nima tako obsežnega simfonič-
nega opusa, ki bi bil hkrati tako izrazito zgodovinsko 
pomemben in kvalitetno izredno izenačen. Haydn je 
nekaj simfonij ustvaril še v času, preden je postal 
del glasbene »služinčadi« pri knezu Esterházyju; 
večinoma gre za krajša tristavčna dela, v katerih je 
mogoče še jasno prepoznati ostanke razširjenega 
tipa tridelne italijanske uverture. Prave spremembe v 
simfoničnem ustvarjanju so se začele leta 1761, ko je 
Haydn sprejel službo namestnika kapelnika na dvoru 
princa Paula Antona Esterházyja. Ta je bil izredno 
izobražen in svoj novi dvorec v Eisenstadtu je želel 
spremeniti v sodobno kulturno prestolnico. Ker se 
mu je zdel delujoči kapelnik G. J. Werner že nekoliko 
preveč konservativen, mu je ob bok postavil mladega 
Haydna, katerega pogodba je bila napisana precej 
nenavadno: jasno ga je postavljala na drugo mesto 
za Wernerjem, nalagala pa mu je vse bistvene nalo-
ge, ki bi sicer morale pripadati »glavnemu« kapelni-
ku. Tako je bil Haydn zadolžen za vzdrževanje glas-
benega arhiva in inštrumentov, moral je poučevati 
petje, dejaven je bil kot izvajalec (kot solist in kot član 
orkestra), zadolžen pa je bil tudi za »komponiranje po 
želji princa«. Seveda je takšna nenavadna pozicija 
Haydna vodila v številne spore z Wernerjem, situacija 
pa se je po smrti princa še zaostrila, saj je bil novi 
vladar Nicolaus, brat Paula Antona, kar se tiče estet-
skih pogledov še bolj napredno usmerjen, vendar pa 
je Haydn kapelniško mesto lahko prevzel šele leta 
1765 po Wernerjevi smrti. Čeprav so morala biti ta 
štiri leta različnih dvobojev z Wernerjem precej stre-
sna, pa so bila za razvoj zvrsti simfonije prav gotovo 
najpomembnejša in odločilna: v teh letih je Haydn 
namreč napisal največ simfonij, kar petindvajset. V 
teh delih je večinoma preizkušal različne modele in 
iskal ravnotežje med lahkotnejšim in resnejšim iz-
razom, med tradicionalnim in modernim, med itali-

janskim in avstrijskim. V takšnem eksperimentalnem 
»laboratoriju« je iz tradicije concerta grossa, italijan-
sko-avstrijske in mannheimske koncertne simfonije, 
operne simfonije, cerkvene sonate in divertimenta 
»zvaril« nov tip simfonije, katere najpomembnejša 
novost je bila povezana z vpeljavo četrtega stavka in 
definiranjem zvrsti kot resnega, umetniškega žanra, 
ki zahteva zbrano poslušanje. 
Naslednji pomembni stadij v razvoju simfonije je na-
stopil po letu 1770, ko se je Haydn spoznal z estetiko 
viharništva (»Sturm und Drang«), v kateri lahko ugle-
damo nenavadno sintezo baročnih kompozicijskih 
tehnik s postopki dunajskega klasicizma. Posledica 
združitve tako raznolikih značilnosti je bila povečana 
izraznost, ki jo je nakazovala že izbira nenavadnih 
tonalitet (prvič je uporabljal tudi molovske), ritem je 
postajal bolj kompleksen, razširila se je uporabnost 
registrov inštrumentov, skladatelj je uporabljal več 
kontrapunkta, dela pa so postala tudi izvajalsko zah-
tevnejša. Skupaj z estetiko viharništva pa so prišle 
tudi nove delovne naloge: v sedemdesetih letih se je 
knez Nicolaus pričel vse bolj navduševati nad ope-
ro. Zato je Haydn v sledečem desetletju ustvaril kar 
ducat oper, simfonična ustvarjalnost pa je postala 
manj pomembna. Vendar je Haydn še vedno ustvarjal 
simfonije, le da so te sedaj v izrazu in kompozicijski 
fakturi postale enostavnejše. Haydn je v te simfonije 
pogosto vključeval odlomke iz svojih oper, izraz pa se 
je vse bolj približeval nekakšni splošni sproščenosti, 
v kateri je bilo dovolj prostora tudi za skladateljeve 
številne hudomušne domislice.
V takšen kontekst je treba postaviti tudi skladateljevo 
Simfonijo št. 68, ki je nastala proti koncu sedem-
desetih let 18. stoletja in je najbrž eno poslednjih 
Haydnovih del, v katerih še ni razmišljal o svojem 
skladateljskem prodoru izven meja knezove kapele. 
Simfonija je v kompozicijskem pogledu zasnovana 
enostavno, v svoji obrtniški izdelavi pa izkazuje per-
fekcijo. Druga tema prvega stavka se s svojo igrivo-
stjo jasno pomika v bližino operne oblike opera buffa, 

vmesna stavka pa imata zamenjan vrstni red. Tako 
je na drugo mesto postavljen menuet – najbrž zaradi 
posebne teže, ki jo Haydn tokrat daje počasnemu 
stavku. Za tega je značilna igra z močnimi kontrasti 
med resnobnim in komičnim: celotni stavek obvla-
dujejo terčni staccato skoki, med katere se vrivajo 
značilni koncertantni odlomki.

Podobno kot Haydna prištevamo tudi Antona Bruck-
nerja med največje simfonike, seveda pa je bil njegov 
razvoj precej drugačen od Haydnovega. Bruckner 
se je kot skladatelj uveljavljal sorazmerno počasi. 
Prvo polovico svojega življenja je preživel kot učitelj 
in organist v takrat precej podeželskem Linzu. Prve 
kompozicije je napisal za cerkveno rabo in bistve-
no ne odstopajo od takrat znanih šablon, podobno 
pa velja tudi za nekaj salonsko ukrojenih klavirskih 
skladb. Prave spremembe je prineslo šele spozna-
vanje z glasbo Richarda Wagnerja, ki je v Brucknerju 
vzbudila željo po dodatnem študiju. Plačal si je pri-
vatne ure kontrapunkta in se kasneje tudi preselil na 
bolj svetovljanski Dunaj, a pot do priznanja je bila še 
vedno dolga.
Bruckner se je po eni strani napajal pri veliki simfo-
nični dediščini Beethovna, po drugi strani pa so ga 
privlačili zvočni svetovi Wagnerja, zato si je na Duna-
ju nakopal veliko nasprotnikov, predvsem zaveznikov 
Brahmsove klasicistične »poti«, ki jo je med drugim 
zagovarjal tudi izredno vplivni glasbeni kritik Eduard 
Hanslick. Zanimivo pa je, da je Bruckner Wagnerjeve 
vplive sprejemal zelo selektivno: zdi se, da sta ga 
navduševala predvsem harmonska slika Wagnerjevih 
glasbenih dram in orkestracija, medtem ko ni imel 
praktično nobenega posluha za vsebinsko plat Wag-
nerjevih mojstrovin ali za njihovo idejno-filozofsko 
podstat.
Brucknerjeva Četrta simfonija sodi danes poleg 
Sedme med največkrat izvajana skladateljeva dela, 
bilo pa je tudi prvo delo, s katerim si je na Dunaju ob 

izvedbi leta 1881 prislužil širše priznanje. Toda to 
nikakor ne pomeni, da je bila pot do končne verzije 
skladbe enostavna: danes poznamo kar pet različnih 
variant simfonije. Prvo je skladatelj napisal leta 1874, 
ko jo je poslal v pregled Dunajskim filharmonikom, ki 
pa so jo zavrnili. Nato se je leta 1878 lotil temeljite 
predelave, ki je vključevala tudi menjavo scherza. 
Tretja verzija je nastala leta 1881, pred prvo izvedbo 
simfonije (dirigiral je Hans Richter), nekaj popravkov 
pa je Bruckner vnesel tudi pet let pozneje, pred pr-
vo izvedbo v New Yorku, dolgo časa pa so orkestri 
izvajali peto verzijo, ki je nastala mimo skladateljeve 
volje. Avtorja te verzije sta bila Brucknerjeva »prijate-
lja« F. Schalk in F. Löwe, ki sta čutila, da je mojstrovo 
delo potrebno »očistiti«, kar je večinoma pomenilo: 
močno okrajšati. Zgodba o verzijah izdaja močno ne-
gotovega skladatelja, ki si je na vse načine prizadeval 
za priznanje in je bil zato večkrat pripravljen zatajiti 
svoje izvirne rešitve.
Četrto simfonijo je skladatelj podnaslovil kot »Ro-
mantično«, pri čemer ostaja precej nejasno, na kaj 
naj bi se naslov nanašal. Sam skladatelj je kasneje 
podal precej lapidaren opis svoje simfonije: »Srednje-
veška trdnjava. Jutro. Jutranji signal doni iz grajske-
ga stolpa. Mestna vrata se odpro. Prihajajo vitezi na 
konjih. Obkroža jih čarobnost narave.« Skladateljev 
opis vsekakor ne izdaja kakšnega bolj razdelanega 
sižeja, temveč veliko bolj v duhu Beethovnove Pasto-
ralne simfonije osrednjo atmosfero dela, ki je očitno 
povezana s prebujanjem narave, dneva in nekakšno 
preteklo veličastnostjo.
Prvi stavek se pričenja z značilnimi tremoli godal, 
nad katerimi se oglasi glavna tema v solo rogu, ki 
je v 19. stoletju pogosto služil kot šifra za naravo. 
Ta je skrita tudi v intoniranem intervalu čiste kvinte, 
ki zaznamuje celoten stavek, kmalu pa se tema raz-
vije v za Brucknerja tipični ritmični impulz, ki druži 
osminsko delitev dob s triolsko (2 + 3). Drugi stavek v 
melodiki violončel skriva nekaj okusa po Schubertu, 
vendar pa se hkrati razpleta kot nekakšna zakrita 

posmrtna koračnica z jasno odmerjenim središčnim 
klimaksom. S scherzom se vračamo k naravi: signali 
rogov spominjajo na lovske klice, trio pa je zamišljen 
kot rustikalni avstrijski ländler. Največ preglavic je 
Brucknerjevim sodobnikom gotovo predstavljal fina-
le, predvsem zaradi svoje mozaične gradnje. Ta se 
razkriva kot jasno dramaturško premišljen lok, ki nas 
prek kontrastnih epizod vodi do slovesne zaključne 
kode, v kateri rogovi še zadnjič intonirajo čiste kvinte 
s samega začetka simfonije.

Gregor Pompe

DRŽAVNA KAPELA IZ WEIMARJA

Državna kapela iz Weimarja, ustanovljena leta 1491, 
je eden najstarejših in najslavnejših orkestrov na sve-
tu. Tesno je povezana z nekaterimi najbolj znanimi 
skladatelji in njihovimi deli. Med njimi je bil tudi Franz 
Liszt, ki je deloval kot kapelnik in je krstno izvedel šte-
vilna sodobna dela, npr. opero Lohengrin leta 1850, s 
čimer je pripomogel k mednarodnemu uspehu Wag-
nerjeve glasbe. Richard Strauss je bil v Weimarski 
državni kapeli zaposlen kot drugi kapelnik v obdobju 
od leta 1889 do leta 1894. V tem času so premierno 
uprizorili njegovo opero Guntram in Humperdinckovo 
Janko in Metka. Pod Straussovim vodstvom je dvorni 
orkester prvič izvedel tudi skladateljeva orkestrska 
dela, simfonične pesnitve Don Juan, Macbeth in Smrt 
in poveličanje. Leta 1919 se je orkester preimenoval 
v Weimarski državni orkester. Po nesrečnih dogod-
kih v času druge svetovne vojne je dirigent Hermann 
Abendroth ponovno povzdignil Državno kapelo na 
njeno nekdanjo veličino in tako ta orkester dandanes 
velja za enega najboljših v Nemčiji.
Po letu 1990 se je število članov v orkestru poveča-
lo na skoraj 100 glasbenikov. Odtlej lahko ponovno 


