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trio: 

Sara Praper, flavta 

Bernardo Brizani, violončelo 

Viktorija Kaminska, klavir 

* 

sekstet: 

Nina Fras, sopran 

Tina Bohak, mezzosopran 

Martin Sušnik, tenor 

Andrej Makor, bariton 

Ermin Tkalec in Urška Štrekelj, klavir 

 

 

 Ljubljana je zares tudi naša prestolnica kulture. Za to trditev ne rabimo nujno obiskov 

svetovno znanih glasbenikov, ki ob obisku Cankarjevega doma naredijo senzacijo že s svojim 

Imenom, nekateri pa tudi z dejanskim nastopom. Včasih je dovolj prisluhniti lastnim 

izvajalcem, ki z določenimi projekti pokažejo zares zavidno umetniško raven, s katero bi se 

brez težav lahko uveljavljali tudi v tujini. Dokaz temu je vsekakor koncert, ki smo ga 

poslušali v torek 7. decembra v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji.  Koncert je 

organizirala Glasbena mladina ljubljanska, nastopajoče študente pa sta pripravili docentki na 

Akademiji za glasbo Marina Horak in Pija Brodnik.  

 V prvem delu koncerta je nastopil komorni trio, ki ga tvorijo flavtistka Sara Praper, 

violončelist Bernardo Brizani in pianistka Viktorija Kaminska. Štiristavčni Trio za flavto, 

violončelo in klavir Carla Maria von Webra je doživel kvalitetno izvedbo. Vsi trije 

instrumentalisti so pokazali dobro tehniko, izrazito fraziranje ter široko barvno in dinamično 

lestvico. Izvedba je bil tako prepričljiva in zanimiva predvsem zaradi lepo uravnovešenih 

razmerij med solisti kar ustvarja izrazito homogen zvok, ter zaradi slogovno korektno 

izvajanega fraziranja, poudarkov in okraskov. V stavku „Pastirjeva tožba“ se je vsak izmed 

nastopajočih predstavil z očarljivim solom, v Finalu pa so posebno mogočen vtis pustili 

uigrani in ekspresivni unisoni. Celoten ciklus je zvenel kot formalno in vsebinsko zaključena 



celota kar pomeni, da je ta komorni trio obetavnih ljubljanskih študentov uspel s poslušalci 

vzpostaviti komunikacijo ter jim predstaviti vse kar Weberova umetnina ponuja. 

 V drugem delu koncerta pa nas je čakala prava glasbena poslastica: na oder so prišli 

pevci: sopranistka Nina Fras, mezzosopranistka Tina Bohak, tenorist Martin Sušnik in 

baritonist Andrej Makor, ter Ermin Tkalec in Urška Štrekelj ki sta igrala klavir štiriročno. 

Izvedli so ciklus pesmi Johannesa Brahmsa z naslovom „Ljubezenske pesmi v obliki valčka“ 

op. 52. Ciklus tvori 18 kratkih pesmi z besedili v nemščini, mojstrsko uglasbljenih ter 

opremljenih z izjemno elegantno in všečno klavirsko spremljavo. Večino pesmi izvajajo kar 

vsi štirje pevci hkrati, v nekaterih pa je posameznem glasu poverjena vodilna vloga. Tako na 

primer v pesmi „Majhen lep ptiček“ posebno vlogo prevzame tenor, ki kot solist izvaja tudi 

celotno pesem „Nikar se ne sprehajaj“. Sušnik je torej imel dovolj priložnosti da nas ponovno 

očara s svojim svetlim melodioznim glasom. Baritonist se je izkazal z lepimi solo vložki v 

pesmi „Ključavničar, pokonci“. Pevki sta resnično zablesteli v duetu „Ptiček v zraku“, kjer 

smo občudovali svetlo zveneč sopran ter temno obarvan, a vendar speven alt, ki sta se v svoji 

različnosti popolno dopolnjevala. Tutti zasedba je posebno navdušila v pesmih „Ne, z ljudmi“ 

z zelo temperamentno izvedbi in jasno dikcijo, „O kako blago potoček“ z lepo poudarjeno 

polifono strukturo stavka ter v „Grmičevje trepeče“ z natančnostjo in spevnostjo. Na splošno 

bi lahko rekli, da vse štiri vokalne soliste odlikuje dobra tehnika in jasna dikcija, zgledno 

fraziranje in izrazita dinamika širokega razpona. Vsak pevec se je predstavil z lastno barvo in 

osebnostjo, vsi skupaj pa so se zlili v homogeno zvočno gmoto skladno uravnovešenih barv in 

izredne medsebojne komunikacije. Tudi pianista si zaslužita pohvalo za zelo kvalitetno, 

skladno uigrano spremljavo, ki je bila diskretna, a vendar izrazita podpora pevcem.  

 Kaj še lahko povemo ob taki izvedbi? Lahko le še ponovno izrečemo pohvalo 

izvajalcem in seveda tudi njihovim mentorjem, ter zahvalo organizatorjem koncerta ki je v 

veliki meri obogatil glasbeno življenje našega mesta. 

 

glasba za oddajo: 

Weber – 3. stavek (Pastirjeva tožba) 

Brahms – O kako blago potoček, Ptiček v zraku 

 

Tomaž Gržeta 


