
Flavte: Julia Bogorad-Kogan, vodja, Alicia McQuerrey
Oboe: Kathryn Greenbank, vodja (Pokrovitelj: Sewell 
Family), Matthew Dine, Thomas Tempel
Klarineti: Timothy Paradise, vodja (Pokrovitelj: Philip H.in 
Katherine Nason)
Fagoti: Charles Ullery, vodja, Carole Mason Smith
Rogovi: Jeff Garza, Paul Straka
Trobente: Gary Bordner, vodja, Lynn Erickson
Timpani in tolkala: Earl Yowell, vodja
Čembalo in klavir: Layton James, vodja (Pokrovitelj: 
Redleaf Family)
Gostje v orkestru: Erin Keefe, violina; Shane Kim, violina; 
Korey Konkol, viola; Theodore Schoen, klarinet
Predsednik uprave: Lowell J. Noteboom
Predsednik in direktor: Bruce Coppock

ROBERTO ABBADO je izkušen in energičen dirigent, ki je v 
kombinaciji s svojo karizmatično in komunikativno pojavnostjo 
izjemno priljubljen tako med glasbeniki kot tudi poslušalci. 
Študiral je v Benetkah pri Francu Ferraru, slavnem učitelju 
dirigiranja, in v Rimu, na akademiji Academia Nazionale di 
Santa Cecilia. V zgodovini akademije je bil Abbado prvi štu-
dent, ki so ga povabili, da dirigira orkestru Orchestra di Santa 
Cecilia. Koncertiral je že s številnimi orkestri in z mnogimi 
od njih redno sodeluje. Münchenski radijski orkester, Royal 
Concertgebouw, Francoski nacionalni orkester (Orchestre 
National de France), Pariški orkester (Orchestre de Paris), 
Dresden Staatskapelle, Gewandhaus Orchester (Leipzig), NDR 
Symphony Orchestra (Hamburg), Dunajski simfonični orkester 
(Vienna Symphony Orchestra), Švedski radijski simfonični 
orkester (Swedish Radio Symphony), Izraelski filharmonični 
orkestri (Israel Philharmonic Orchestras), Kraljevi škotski naci-
onalni orkester (Royal Scottish National Orchestra), Nacionalni 
španski orkester v Madridu (Orquesta Nacional de España) 
ter številni priznani orkestri iz Amerike, kot so orkester iz Bo-
stona, Philadelphije, San Francisca, New Yorka … Doma v 
Italiji redno dirigira v milanski Scali (Filharmonica della Scala), 
v Orkestru dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Rim), 
Orkestru del Maggio Musicale (Firence), Orkesteru RAI (Turin) 
in Orkestru del Comunale di Bologna. Sodeluje tudi s trenutno 
najbolj uglednimi solisti, med katerimi so tudi Joshua Bell, 
Sarah Chang, Kennedy, Midori, Vadim Repin, Gil Shaham, 
pianisti Alfred Brendel, Yefim Bronfman, Lang Lang, Radu 
Lupu, Andras Schiff, Mitsuko Uchida, Andre Watts, klavirski 
duet Katia & Marielle Labeque, čelist Yo-Yo Ma in drugi. Mediji 
so ga opisali kot »dirigenta, ki ga želiš slišati znova in znova«. 

Njegovo izrazito in dramatično kreiranje glasbe, njegova in-
stinktivna liričnost in široka paleta stilov ter njegovo evokativno 
dirigiranje glasbe raznolikih skladateljev in stilov so razlog, 
da je Roberto Abbado med orkestri in opernimi ansambli po 
vsem svetu visoko cenjen. Znan je tudi kot strasten interpret 
moderne in sodobne glasbe. Posnel je že številne albume, 
med katerimi so mnogi tudi nagrajeni.

LARS VOGT, rojen leta 1970 v nemškem mestecu Dürnu, je 
svojo glasbeno pot začel zelo zgodaj in se tudi hitro uvrstil 
med najboljše pianiste svoje generacije. Leta 1990 je dobil 
drugo nagrado na mednarodnem klavirskem tekmovanju v 
Leedsu in takrat prvič pritegnil pozornost medijev. Od takrat 
naprej nastopa na koncertnih prireditvah in klavirskih recitalih 
po Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Z založbo EMI je posnel že 
15 albumov, med katerimi so tudi koncerti Schumanna, Griega 
in prva dva Beethovnova koncerta, ki jih je odigral z Birming-
hamskim mestnim simfoničnim orkestrom (City of Birmingham 
Symphony Orchestra) in s sirom Simonom Rattlom, ki je Vogta 
opisal kot enega najbolj izjemnih glasbenikov, s katerim je imel 
čast sodelovati. Prav tako je posnel plošče z glasbo Haydna, 
Beethovna, Schuberta, Brahmsa, Schumanna, Čajkovskega 
in Musorgskega. V prejšnji sezoni je EMI izdala dvojni CD 
Mozarta in set treh CD-jev zbranih Brahmsovih sonat za duete. 
Njegov najnovejši posneti koncert je Hindeminthov Kammer-
musik št. 2 z Berlinsko filharmonijo in dirigentom Claudiem 
Abbadom. V letih 2003/04 je postal prvi stalni gost Berlinske 
filharmonije, izvedel štiri komorne projekte s člani Berlinske 
filharmonije in odigral Beethovnov Prvi klavirski koncert s 
Simonom Rattlom v Salzburgu in Berlinu.
V letih 2006/07 je nastopal z Dunajsko filharmonijo na Mo-
zartovih tednih v Salzburgu, z dirigentom Christianom Thie-
lemannom ter prevzel turnejo Far East s komornim orkestrom 
Mahler Chamber Orchestra pod vodstvom Daniela Hardinga. 
Do sedaj je koncertiral z Newyorško filharmonijo, s Čikaškimi 
simfoniki, z Bostonskimi simfoniki, z NHK simfoniki, z Royal 
Concertgebouw, z Münchensko filharmonijo, s Pariškim or-
kestrom, z orkestrom Santa Cecilia v Rimu in s številnimi 
drugimi. Lars Vogt ima visok ugled tudi kot klavirski solist in 
komorni glasbenik. Njegovi prihodnji nastopi zajemajo na-
stope v Londonu, Parizu, Rimu, Madridu in Čikagu. Junija 
1998 je ustanovil svoj lastni festival v nemškem Haimbachu, 
ki je znan pod imenom »Spannungen« (Napetosti). Festival 
je izredno uspešen; posnet je na desetih zgoščenkah, izda-
nih pri EMI. Vogt redno sodeluje s Christianom Tetzlaffom, z 
igralcem Klaus-Maria Brandauerjem in s komikom Konradom 
Beikircherjem.

NAPOVEDUJEMO
• • •
CIKEL ZA MLADE – KONCERT ZA IZVEN
Četrtek, 1. februar 2007, ob 16.30,
Dvorana Union Maribor
OTROCI IMAJO PRAVICE,  
MAR NE? (Kinder haben 
Rechte, oder?)
Musical
Pedagoško otroško in mladinsko glasbeno gledališče
V sodelovanju z Goethe Inštitutom v Ljubljani in 
Avstrijskim inštitutom Ljubljana
Vstopnine ni!

• • •
CIKEL ORKESTRSKIH KONCERTOV »MARIBORSKA 
FILHARMONIJA« – 4. ABONMAJSKI KONCERT
Sobota, 17. februar 2007, ob 19.30, 
Dvorana Union Maribor
SINFONIETTA CRACOVIA
Dirigent: KRZYSZTOF PENDERECKI
Spored: W. Lutoslawski, G. Bacewicz,  
K. Penderecki, F. Mendelssohn Bartholdy

• • •
CIKEL ZA MLADE – 4. ABONMAJSKI KONCERT
Četrtek, 22. februar 2007, ob 18. uri, 
Dvorana Union Maribor
GLAS
Idejna zasnova: TRIO KUČMA
Režija: MATEVŽ GREGORIČ
Glasba: PETER KUS in ANDREJ ŽIBERT
Animirani filmi: GORAZD BIZJAK
Izdelava izvirnih glasbil: PETER KUS,  
JURIJ KUS, DARKO KOROŠEC
Besedilo pravljice: MATEVŽ GREGORIČ
Priredba besedila: BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA
Oblikovanje luči in zvoka: GORAN ZAVRŠNIK
Izvedba: MATEVŽ GREGORIČ, PETER KUS,  
ANDREJ ŽIBERT, R. V. MAČEK

• • •
KOMORNI CIKEL – 3. ABONMAJSKI KONCERT
Torek, 27. februar 2007, ob 19.30,  
Dvorana Union Maribor
MILENA LIPOVŠEK – flavta
IGOR MITROVIĆ – violončelo
ALEKSANDAR SERDAR – klavir
Spored: C. Czerny, B. Martinů, 
C. M. von Weber, J. M. Damas

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VLJUDNO PROSIMO, DA PRED KONCERTOM 
IZKLJUČITE MOBILNE TELEFONE IN VSE NAPRAVE, 
KI ODDAJAJO ZVOČNE SIGNALE.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UGODNO PARKIRANJE  
V GARAŽNI HIŠI F CITY

Garažna hiša F City (ki je v neposredni bližini 
Narodnega doma), vsem obiskovalcem prireditev 
Narodnega doma Maribor nudi parkiranje po posebni 
ceni, 1,50 €, ki velja od ponedeljka do petka, med 18.00 
in 24.00 uro ter v soboto in nedeljo, med 16.00 in 24.00 
uro. Popust lahko uveljavite s kuponom, ki ga prejmete 
pri receptorski službi, ter z dnevno ali abonentsko 
vstopnico.

3. ABONMAJSKI KONCERT
Četrtek, 25. januar 2007, ob 19.30

Dvorana Union Maribor

KOMORNI ORKESTER  
ST. PAUL

ROBERTO ABBADO dirigent

Solist:  
LARS VOGT – klavir

Informacije in prodaja vstopnic:
Narodni dom Maribor, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor, vsak delavnik od 9. do 17. ure,  

v soboto od 10. do 12. ure ter uro pred koncertom v Dvorani Union v Mariboru.
Tel. 02 229 40 11; 02 229 40 50; 040 744 122; 031 479 000

Koncert sta podprla Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Maribor



SPORED
GYÖRGY LIGETI: Razvejenost (Ramifications)

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  
Koncert za klavir in orkester št. 4 v G-duru op. 58
Allegro moderato
Andante con moto
Rondo: Vivace

* * *

ARNOLD SCHÖNBERG:  
Komorna simfonija št. 2 v es-molu op. 38
Adagio
Con fuoco

LUDWIG VAN BEETHOVEN:  
Simfonija št. 1 v C-duru op. 21
Adagio molto – Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto: Allegro molto e vivace
Finale: Adagio – Allegro molto e vivace

Skladba Razvejenosti (Ramifications) za godalni orkester ali 
dvanajst solističnih godal (1968–69) sodi med tista dela, kjer 
»ure« postanejo »oblaki«. Izvajalci so razdeljeni na dve šte-
vilčno enaki skupini, od katerih ima prva (4 vl., 1 vla., 1 vcl.) 
uglašena glasbila za četrt tona više (a1=453 Hz) od druge 
(3 vl., 1 va., 1vcl., 1 cb.). Kot je zapisal skladatelj v partituro, 
je pomemben »intonančni odklon«, ne četrtina tona, ki ga 
določa. Zaradi intonančne diskrepance nastane prefinjena 
mreža mikrointervalov in za Ligetija značilna mikropolifonija 
– gosto prepletanje številnih, a le za spoznanje raznolikih linij 
ponavljajočih se figur neenake ritmizacije. Utripajoča zvočna 
gmota je bolj ali manj statična, dogajanja v njej pa tonsko in 
zvočnobarvno minuciozna.

Čeprav je četrti od petih koncertov Ludwiga van Beethovna 
(1770–1827) nastal v njegovem srednjem ustvarjalnem ob-
dobju, znanem po »heroičnih« vsebinah, sodi nedvomno med 
dela izjemne lirične subtilnosti in meditativne poglobljenosti. 
Za Koncert za klavir in orkester št. 4 v G-duru op. 58 obstaja 
le nekaj skic, zato ni dognano, kdaj natančno je nastal, če-
prav je najverjetneje, da v letih 1805 in 1806. Skladatelj ga 
je ponudil v natis še istega leta (1806), vendar je izšel šele 
avgusta 1808. Medtem ga je sam prvič izvedel kot solist na 
dobrodelnem koncertu, namenjenem njemu, 1. marca 1807, 
v palači princa Lobkowitza (posvetil ga je svojemu drugemu 
aristokratskemu pokrovitelju, nadvojvodi Rudolfu). Njegova 
zadnja dva klavirska koncerta se po značaju na videz do-
polnjujeta – Četrti kot izraz intimne liričnosti, Peti kot izraz 
patriotične odprtosti. Vendar je drugi stavek Četrtega le uvod v 
odločnost zadnjega stavka, ki ga skladateljevi biografi pogosto 
razlagajo kot prispodobo Beethovnovega videnja mogočnega 
posameznika, ki zastopa družbo. Od predhodnega pa se ta 
koncert razlikuje po drugačni skladatelji obravnavi odnosa 
med orkestrom in solistom. Medtem ko se začne prvi stavek 
Tretjega s tradicionalno orkestrsko ekspozicijo, ki se zaključi 
na toniki pred vstopom solista, katerega ekspozicija učinkuje 
le kot variacija tuttija, sta obe ekspoziciji v Četrtem manj jasno 
ločeni druga od druge. Pravzaprav začenja delo solist, s kratko 
akordično frazo, ki se konča na dominanti. Odgovorijo mu 
samo godala, začenši z nepričakovanim H-durovim akordom. 
Uvodna pasaža je tako do neke mere uvod, ki najavlja princip 
tutti-solo združevanja skupaj z glavno temo in motivičnim 
gradivom. Drugi stavek izpostavlja načelo kontrasta: z e-mo-
lovo tonaliteto je med vsemi skladateljivimi koncerti precej 
nenavaden. Igrajo le godala, in sicer pretežno v oktavah. 
Značilne so njihove odrezave, »recitativne« fraze nasproti 

elegantnim in spevnim akordskim klavirskim linijam. Odločen 
Finale v rondojski obliki se začne brez prediha med stavkoma 
z nekajkrat ponovljenim C-durovim akordom in doseže G-dur 
šele na koncu fraze. Avtor solističnih kadenc v prvem in tretjem 
stavku je skladatelj.

Program sestavlja tudi glasba tretjega velikega inovatorja in 
zgodovinske osebnosti glasbene preteklosti, avantgardista, ki 
se je imel za nadaljevalca tradicije – Arnolda Schönberga 
(1874–1951). Ta bo zapisan v zgodovino glasbe kot tisti, ki 
je popolnoma prelomil s tonalno glasbo in iznašel možnost 
novega urejanja dvanajst med seboj neodvisnih tonov z do-
dekafonijo oziroma dvanajsttonsko tehniko. Na Dunaju rojeni 
skladatelj judovskega rodu je bil v kompoziciji avtidodakt. Sprva 
se je preživljal kot avtor kabaretne glasbe in kapelnik, zborovski 
dirigent, intrumentator operet in privatni učitelj. Kmalu zbere 
okrog sebe krog nadarjenih skladateljev (najbolj znamenita sta 
Anton Webern in Alban Berg) in postane karizmatični mentor 
legendarne nove dunajske šole ter veliki glasbeno-teoretski 
um. V letih poudarjene kreativnosti 1906–14 popolnoma izniči 
tonalno hierarhijo, emancipira disonanco, ustvari aforistično 
kratko obliko, atematično »glasbeno prozo«, polifonizira glas-
beni stavek, prouči možnosti »Klangfarbenmelodie«, govorne-
ga petja (Sprechgesang) in glasbe kot psihograma. Na Dunaju 
ustanovi Društvo za privatne izvedbe, ki pomaga propagirati 
ideje nove glasbe in jih širiti po svetu. Za kratek čas predava 
tudi v Berlinu. Leta 1933 emigrira prek Pariza, Bostona in 
New Yorka v Los Angeles, poučuje na kalifornijski univerzi 
(1936–44) in privatno, piše eseje in teoretična dela. Ustvari 
številna temeljna dela glasbenega ekspresionizma.
Obe skladateljevi komorni simfoniji sodita k zadnjim skladbah 
iz obdobja tik pred prestopom v atonalnost in dokumentirata 
pomembno spremembo v kompozicijskem stavku: akordske 
strukture so še tonalno asociativne, vendar osvobojene tra-
dicionalnih načel povezovanja.
Komorno simfonijo št. 2 v es-molu op. 38 je skladatelj zasnoval 
že takoj za prvo, v letu 1906, in do leta 1908 napisal dve tretjini 
skladbe. Nadaljnje skice datirajo v leti 1911 in 1916, čeprav je 
delo dokončal komaj leta 1939 v Kaliforniji na prošnjo dirigenta 
Fritza Stiedryja. Iz povezave njegovega »poznotonalnega« 
kompozicijskega stavka in bogato razvite, skoraj dodekafonsko 
zaznamovane polifonije je uspel ustvariti delo zanimive sinteze 
dveh raznolikih obdobij svojega opusa. Medtem ko je izved-
ba Prve komorne simfonije leta 1907 na Dunaju povzročila 
škandal pri publiki, je le-ta Drugo, ki jo je prvič (15. decembra 
1940) izvedlo orkestralno društvo Novih prijateljev glasbe pod 

vodstvom Stiedryja v newyorškem Carnegie Hallu, sprejela z 
odobravanjem. Medtem je namreč svobodna tonalnost, ki meji 
na atonalnost, postala popolnoma sprejemljiva.

Za Beethovna značilno počasno in temeljito snovanje glas-
benih del z nenehnimi revidiranji se kaže tudi pri večletnem 
načrtovanju njegove Prve simfonije, nastale komaj pri skla-
dateljevih tridesetih letih. Napisal jo je proti koncu t. i. prve 
ustvarjalne faze (v letih 1799–1800), ko so ga težave s sluhom 
postopno peljale v vse večjo depresijo. Ni se mu bilo lahko 
»spopasti« z Mozartovo in Hadydnovo simfonično dediščino, 
katere vplivi so v prvi simfoniji še zaznavni; zaporedje stavkov 
od počasnega začetka uvoda do plesnega vrhunca v finalu 
spominja na Haydna, medtem ko začetek Allegra con brio na 
Mozartovo zadnjo simfonijo v isti tonaliteti (C-duru). Vendar 
jo brez dvoma zaznamuje že Beethovnova osebna govorica 
v harmonskem smislu. Pri počasnem uvodu Prve simfonije 
imamo občutek, kot da ta začenja v F-duru, namesto v C-duru 
in »napačni« F-durov akord dobi svoje »pravo« mesto komaj 
v kodi zadnjega stavka. Potem so tu zanimiva harmonska 
zaporedja v pihalih med frazami glavne teme prvega Allegra 
– nove tonalne perspektive, s katerimi gre skladatelj dlje od 
svojih predhodnikov. Prvi stavek v obliki sonate v sebi skriva 
zalogo motivičnega gradiva za celotno delo, zaradi česar ima 
nenavadno dramatično moč, in za Beethovna nasploh značilna 
tesna tematsko-motivična povezanost zaznamujeta že njegovo 
prvo temo. Elegantni Andante, tudi v obliki sonate, ima značaj 
vedrega intermezza.
Začne se s fugatom, ki kmalu preide v normalno simfonično 
tkivo. Njegova umirjenost in milina sta nenadno prekinjena 
s hitrim scherzom (le še imenovanim Menuet). Ta je temat-
sko sestavljen iz vseh lestvičnih tonov, ki dobijo svoj čar z 
artikulacijo v netaktni metriki. Njegove presenetljivo strnjene 
modulacije so čudovita kompenzacija širšega harmonskega 
prostora v Triu, za katerega so značilne hitre violinske pasaže 
nad harmonskimi zaporedji »stoječih« akordov. Finale v sona-
tni obliki, z drugo temo, ki v reprizi ni v izhodiščnem C-duru, 
ampak v F-duru, predstavlja višek simfonije kot sinteza vedre 
odločnosti, ljubkosti in humorja. Vsekakor je Beethovnov sim-
fonični prvenec že močno zaznamovan s silovitimi dinamičnimi 
stopnjevanji, s težnjo po širjenju obsega stavkov klasicistične 
simfonije, po drznejšem harmonskem jeziku in izraziti moti-
vično-tematski pregnantnosti. Prvič so ga izvedli v dvornem 
gledališču na Dunaju 2. aprila leta 1800 v okviru Beethovnove 
prve »akademije« ob vrsti drugih avtorjevih del.

Karmen Salmič Kovačič

KOMORNI ORKESTER ST. PAUL, edini ameriški profesio-
nalni komorni orkester, je septembra leta 2006 dopolnil 
že 48. leto svojega delovanja. V tem času je prejel kar 12 
nagrad za drzno in smelo programiranje svojih koncertov. 
Lepota zvoka, dovršenost izvedb, virtuoznost, gibljivost in 
ubranost so lastnosti, ki ga postavljajo med najboljše tovrstne 
zasedbe na svetu. Slovi po vrhunski umetniški kakovosti, po 
izredni raznolikosti glasbenih stilov, po inovativnem pristopu 
umetniškega vodenja, glasbenega sodelovanja ter vda-
nosti raznolikega občinstva v metropolitanskem območju 
med Minneapolisom in St. Paulom. V sodelovanju s šestimi 
umetniškimi partnerji – z Robertom Abbadom, s Pierreom-
Laurentom Aimardom, z Joshuo Bellom, Douglasom Boydom, 
Nicholasom McGeganom in s Stephenom Prutsmanom – se 
35-članski Komorni orkester iz St. Paula v Minnesoti vsako 
leto doma in po svetu predstavi z več kot 150 koncerti in 
izobraževalnimi programi, vsak teden pa jih posluša preko 
85500 poslušalcev na 63 javnih radijskih postajah po celi 
državi. Orkester je dosedaj izdal že 64 albumov, izvedel 107 
novih del in predstavil 52 dodatnih premiernih kompozicij. 
Redno se udeležuje narodnih in mednarodnih turnej ter 
premiernih nastopov po celi Evropi, Aziji in Severni Ame-
riki. Med leti 2005 in 2006 je začel sodelovati z univerzo v 
Chicagu (University of Chicago) in z glasbeno univerzo v 
Minnesoti (University of Minnesota School of Music) ter leta 
1995 ustanovil nagradni izobraževalni program CONNECT, 
ki ima letno 6000 učencev v 16 javnih šolah v Minneapolisu 
in St. Paulu.

»Če je obstajal kdaj primer zaljubiti se na prvi zvok, je to 
zagotovo to!« (Newsweek)

Violine: Steven Copes, koncertni mojster (Pokrovitelj: 
John M.in Elizabeth W. Musser), Ruggero Allifranchini 
(Pokrovitelj: John H.in Elizabeth B. Myers), Leslie Shank 
(Pokrovitelj: Hulings), Elsa Nilsson, John Kennedy, Bren-
da Manuel Mickens, Dale Barltrop, vodja drugih violin, 
Thomas Kornacker, Carolyn Gunkler, Michal Sobieski, 
Daria T. Adams, Nina Tso-Ning Fan
Viole: Sabina Thatcher, vodja (Pokrovitelj: Alfred in Ingrid 
Lenz Harrison), Evelina Chao, Tamás Strasser (Pokro-
vitelj: Alice Preves)
Čela: Ronald Thomas, vodja (Pokrovitelj: Bill in Hella 
Mears Hueg), Joshua Koestenbaum (Pokrovitelj: Ruth in 
John Huss), Sarah Lewis, Daryl Skobba
Kontrabasi: Christopher Brown, vodja, Fred Bretschger 

Madžarski skladatelj judovskega rodu György Ligeti (1923–
2006) je bil vse življenje zapisan avantgardističnim iskanjem v 
svetu glasbe. Po zaključenem študiju (1949) na glasbeni aka-
demiji v Budimpešti (pri Ferencu Farkasu, Sándorju Veressu in 
Pálu Járdányiju) je na isti ustanovi predaval glasbeno-teoretske 
predmete do leta 1956, ko je zaradi ruske zadušitve poskusa 
madžarske avtonomnosti, zapustil domovino. Pot ga je vodi-
la na povabilo Herberta Eimerta in Karlheinza Stockhausna 
preko Dunaja v znameniti elektronski studio v Köln in od tod 
v svetišče tedanje glasbene avantgarde – v Darmstadt. Pod 
mentorstvom G. M. Koeniga najprej nastanejo tri elektronske 
skladbe (med njimi Artikulacija), potem raziskuje in spoznava 
najnovejše ideje darmstadskega intelektualnega kroga, ki ga 
med drugimi sestavljajo Adorno, Metzger, Dahlhaus, Boulez, 
Kagel, Maderna in Nono. Začne predavati po vseh večjih 
evropskih središčih, dokler se leta 1973 ne ustali na Visoki 
glasbeni šoli v Hamburgu. Zgodaj postane kritičen do serial-
ne glasbe, v kateri sam ne vidi prave perspektive. Njegova 
»matematična« fantazija (nekoč je želel študirati fiziko) ga 
radovedno vodi na pot samohodca, ki ga izziva skrivnostna 
prostranost zvočnega prostora, v katerem želi »istočasno 
videti in slišati stoječe ploskve, ki se zvočnobarvno svetlikajo 
in prelivajo …«. Mikropolifonske klastre, ki jih uvede sočasno, 
a neodvisno od Xenakisa, Pendereckega in Stockhausna, ter 
zaznamujejo skladbe, kot so Apparitions (1959), Atmosfere 
(1961), Volumina (1962), Requiem (1965), Koncert za vio-
lončelo (1966) in Lontano (1967), začne postopno bogatiti 
s figurami, melodijami, harmonijami, ostinati in oblikami, ki 
se nagibajo k tradiciji. V orkestralnih Melodijah (1971) se 
tako pojavljajo in izginjajo jasne melodične linije sredi tipične 
skladateljeve teksture zadržanih akordov in hitrih arpeggiov. 
Izoblikujeta se dva pola v njegovem opusu, h katerima se 
nenehno vrača – glasba dolgih in počasnih gestikulacij ter 
hitre, mehanično ponavljajoče se aktivnosti. Sam ju imenuje 
»oblaki in ure«, tako kot naslovi tudi svoje delo iz leta 1973. 
Tipičen primer frenetične hitrosti izvajanja »notranjih vzorcev«, 
ki daje vtis počasne spremembe, je skladba Continuum (1968) 
za čembalo, v nekaterih večstavčnih delih pa združi izme-
njaje oba omenjena principa (v Drugem godalnem kvartetu, 
Desetih skladbah za pihalni kvintet, Komornem koncertu). Ko 
želi premostiti krizo atonalnosti, v kateri se znajde z idejami 
izčrpana avantgarda sedemdesetih, ne da bi se pridružil k 
tonalnosti vračajočim se minimalistom in postmodernistom, si 
utre zopet povsem svojo pot pod vplivom značilnosti glasbe 
zunajevropskih dežel (Afrike, Karibov in Južne Amerike) in 
svojih predhodnih dognanj.


