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Tema revije: Virtuoznost poučevanja
Letošnjo številko revije posvečamo klavirskim pedagogom. Ob tem naj izpostavim, da vloga učitelja glasbenega
inštrumenta daleč presega prenos znanja, izkušenj, vrednot.
Če je učitelj dovolj pronicljiv, ali kot pravi Paul Harris, če je
učitelj virtuoz poučevanja, ima dejansko moč spreminjanja
usode ljudi. Pri individualnem glasbenem pouku se odnos
poglobi do te mere, da trajno zaznamuje oba: učitelja in
učenca. Najbolj dragocena lastnost učitelja je, da zna vzbuditi željo po raziskovanju lastnega, neomajnega glasbenega
potenciala. Učitelj in učenec sta glasbenika, ki si predajata
svoja glasbena svetova, le da tisti bolj izkušen nudi pomoč,
oporo, vzpodbudo. Paul Harris, poslušali smo ga na Klavirskih dnevih l. 2018 v Domžalah, si je zamislil podobo virtuoznega učitelja, ki ima visoko sposobnost komuniciranja,
obvlada strategije poučevanja, ima globok umetniški čut in
domišljijo, vedno in povsod pozitiven pristop in brezmejno
ljubezen do glasbe, do poučevanja, do ljudi. Skrbno pretehta
vsako izrečeno besedo, ker se zaveda njene moči in s svojo
sposobnostjo komuniciranja odkriva učenčev svet z empatijo
in razumevanjem. Vsaka lekcija je učiteljev nastop. Vendar
temu nastopu ne sledi aplavz, ni avditorija. Dragoceni trenutki v učilnici se izrišejo kot nasmeh – izraz zadovoljstva
in zadoščenja.
Marsikdo med nami, klavirskimi pedagogi, je imel srečo,
da je pri svojem glasbenem izobraževanju rastel ob človeku,
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Besedilo: Aleksandra Češnjevar Glavina

Epta učitelji: Intervju s
Tamaro Ražem Locatelli
Življenje, pedagoško delo in umetniško
poustvarjanje na meji med državama
Gostja letošnjih Klavirskih dni kot EPTA učiteljica je
ena mlajših intervjuvank v nizu Virklinih predstavitev
uspešnih pedagogov; je ženska in pedagoginja šele
sredi svoje poklicno-življenjske poti , ki pa je že v tem
trenutku tako bogata, da smo vsestransko glasbenico,
uspešno klavirsko pedagoginjo, pianistko, zborovodkinjo,
organizatorico glasbenih dogodkov ... Tamaro Ražem
Locatelli na Primorskem izbrali za predstavitev
slovenskim kolegom na 20. Klavirskih dnevih v Portorožu,
2021. Je neutrudna delavka, oseba, ki skoraj nikoli ne
odkloni sodelovanja pri projektu, četudi gre za čas počitnic.
Ko je konec junija večini učiteljev glava že delno na
dopustu, ali se nekatere noge že namakajo v morju ...
beremo o njenih učencih, praviloma visoko nagrajenih na
še enem od klavirskih tekmovanj ... V času pisanja tega
članka potuje po Portugalski, kjer bo s svojimi učenci na
Mednarodni konferenci EPTA predstavila skladbe nove
zbirke našega kolega Davorina Dolinška, kar pomeni,
da je vsaj del tega poletja morala preživeti tudi delovno,
ob tem pa za delo navdušiti in nato pripraviti tudi svoje
učence. Sprašujemo se, kako ji to uspe. Ali lahko da kakšen
recept pri poučevanju in motiviranju? In v kolikor lahko
sama odgovorim: pri Tamari ne gre toliko za recepte
(nekaj takih lahko najdete v odličnih intervjujih prejšnjih
številk Virkle), gre za njej lastno notranjo energijo, vzgojo,
ambicijo, življenjski slog, ki je združil delo in užitek v
kompaktno celoto, kateri se posveča z veliko navdušenja in
optimizma, želje po ustvarjanju in soustvarjanju v glasbi,
sodelovanju z ljudmi; gre za navdušenje, ki je nalezljivo
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in prevzame tako njene učence kot njihove starše, ki
velikokrat postanejo njeni osebni prijatelji, saj je zanjo vse
skupaj povezana celota, v kateri najraje živi in ustvarja.

Tamara Ražem Locatelli

Virtuoznost poučevanja

In čeprav številke ne določajo niti naših let, kaj šele
naših glasbenopedagoških globin in širin, so prav
te pri moji kolegici in prijateljici Tamari Ražem
Locatelli tako izjemne, da bi njeno predstavitev
za uvod začela s temi dejstvi, ki dobro ponazarjajo
to »vulkansko energijo«, raznovrstnost in količino
dela ter uspehov na njeni glasbeni poti:
Î

Î

Î
Î

Î
Î
Î

Î

29 let klavirska pedagoginja v dveh šolah in v dveh
državah (29 let na Glasbeni matici v Trstu in obenem 24
let v GŠ Sežana);
30 let korepetitorka in koncertantka na teh šolah in v operi
(klavirska spremljevalka solistov koncertantov, učencev,
opernih pevcev ...);
37 let organistka v bazovski cerkvi (na verskih svečanostih
in redno na nedeljskih mašah);
25 let dirigentka MePZ Lipa – Bazovica (za ilustracijo:
v Tamarinem primeru to pomeni biti pred zborom na
1442 vajah, organizirati in dirigirati na 408 nastopih in
koncertih);
producentka 512 radijskih oddaj na državnem RAI Trst
(Radio Italija) v slovenskem jeziku;
15 let članica klavirskega Dua Excentury;
do tega trenutka prejemnica čez 200 nagrad na mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanjih s svojimi učenci v
starostni vertikali od 5 do 19 let;
prejemnica Gerbičevega priznanja za izjemne uspehe na
področju glasbene vzgoje in izobraževanja ter glasbenega
poustvarjanja v letu 2018.

Ob tem jo lahko spremljamo še v pomembnih življenjskih
vlogah: mama devetletni Maji, soproga opernega pevca Damjana in prijateljica številnih ljudi ...

Tamara, to je res impozanten življenjepis! Ali nam
lahko nekoliko opišeš svojo življenjsko pot in svoje
razmišljanje o tem, kako ti uspe v eno življenje vpeti
toliko tega, za kar bi večina potrebovala tri življenja?
Moj življenjski moto je od vedno Carpe Diem – sprejmi,
vzemi vsak trenutek, ki ti ga življenje podarja. Res, vedno
mi je bil v oporo pri najrazličnejših odločitvah, ki sem jih do
sedaj sprejela.
Poglavitno osnovo, bazo za vse, kar sem do sedaj počela,
sem nedvomno dobila z vzgojo doma. Starši so mi vedno na
pravi način stali ob strani, brez vmešavanja in s stališčem:
»Za vse se je treba boriti, nič ti ne pade z neba«. In: »Vse kar
delaš, počneš zase«. Za uspehe me niso posebej nagrajevali,

vedno pa so mi s pogovorom pomagali razumeti, zakaj je nekaj pomembno početi.
Če pogledam na vse te številke, vse te dejavnosti, vsega je
res ogromno, ampak večino tega, npr. zbor, orglanje, oddaje,
koncerti z zborom ipd., lahko združim v eno množico, ki
nosi naslov »zamejstvo«. Zdelo se vam bo zelo čudno, kar
bom povedala, ampak mi se še dandanes borimo, da lahko
slovenski jezik uporabljamo brez ovir. Torej, glede orglanja,
ki sicer izhaja iz lastnega krščanskega prepričanja, lahko rečem, da če ne bi bila prisotna vsako nedeljo pri maši, ne bi
bilo petja v slovenskem jeziku. Če ne bi z zborom sodelovala
na vseh proslavah v Trstu, ne bi bilo slovenskega petja. Če ne
bi z zborom pela širom po Italiji v slovenščini, ne bi sploh
vedeli, da obstaja slovenska manjšina v Italiji.

Poglavitno osnovo, bazo za
vse, kar sem do sedaj počela, sem
nedvomno dobila z vzgojo doma.
Starši so mi vedno na pravi način
stali ob strani, brez vmešavanja
in s stališčem: »Za vse se je treba
boriti, nič ti ne pade z neba«. In:
»Vse kar delaš, počneš zase«.
Čestitke za tvojo narodno zavest! Če se vrnemo k
tvoji življenjski poti, od domače vzgoje, ki ji daješ
velik pomen, prek otroštva in šolanja naprej,
kako bi jo opisala, k čemu te je pripravljala,
ali si od začetka vedela kam te bo peljala?
Ne, kar dve dilemi sta bili. Naj najprej povem in to zelo
ponosno, da sem vse šole opravila v slovenskem jeziku. Od
vrtca do osnovne šole, srednje in višje šole. Razlika v strukturah šol je, da je v Italiji osrednja os šolstva devetletka, višja
šola je kot v Sloveniji gimnazija, potem pa sledi univerza.
Ta pa obstaja le v italijanščini. Po srednji šoli izbereš, kaj bi
rad delal, »ko boš velik«. Jaz sem izbrala trgovsko-tehnični
zavod, to je v bistvu ekonomska šola. Na tej šoli smo imeli
neverjetno ogromno predmetov, okrog 20, med drugim tudi
zelo zanimive kot so strojepisje, stenografija, blagoznanstvo,
trgovsko računstvo, knjigovodstvo in druge strokovne ter
splošne predmete.
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V osnovni šoli sem se vpisala tudi na Glasbeno matico,
na klavir. Nekega dne sem v Bazovici srečala Xenjo (prof.
Xenja Brass). To je bila profesorica klavirja, živi prav v moji
rojstni Bazovici. Nekega dne sem jo na ulici srečala in sama
vprašala, če bi me lahko naučila igrati klavir. Moji starši niso
bili glasbeniki, le moja sestrična je igrala harmoniko. Razlika
med Slovenijo in Italijo je v tem, da se v Sloveniji po devetletki lahko vpišeš na konservatorij ali glasbeno gimnazijo in
si v šoli, ki daje večjo prednost glasbi, v Italiji pa delaš dve
šoli s povsem različnimi programi vzporedno (podobno kot
vzporedno glasbeno izobraževanje). Na moji višji šoli je bilo
20 predmetov izključno za ekonomijo, Glasbena matica pa je
nudila samo glasbene predmete in pouk v slovenskem jeziku.
Ko pa smo morali polagati izpite na državnem konservatoriju, so bili le-ti izključno v italijanščini. Med drugim naj
vam razkrijem, da sem izpit iz glasbene zgodovine ponavljala
dvakrat (zaradi ukvarjanja s športom). Zanimivost ekonomske šole je bila, da si zadnji dve leti v poletnem času opravljal
tudi delovno prakso in jaz sem se znašla v takratni največji
slovenski banki - Tržaški kreditni banki. Ko sem zaključila
prakso in diplomirala iz ekonomije, me je poklical direktor
banke in mi ponudil stalno mesto v banki. Prva dilema je bila
- če sprejmem, kaj bo s klavirjem ... Zahvalila sem se mu in
odklonila ponudbo. Kako so to sprejeli starši, si lahko samo
predstavljate. Šele leta 2015, ko sem z učenci na tekmovanju
v Radljah osvojila osem prvih nagrad (in starša sta bila takrat
z mano, ker sem s seboj pripeljala še svojo dveletno hčerko
Majo), me je oče objel in rekel: »Kako sem ponosen nate ...
prav, da si takrat odklonila tisto službo«. Redkokdaj sem slišala očeta, da bi mi izrekel takšne pohvalne besede, ampak
verjetno je zelo dobro vedel, zakaj počne tako. In zame je to
tudi del krasne in produktivne vzgoje, ki sem je bila deležna.

Ob ekonomski šoli se je počasi oblikovala tvoja
življenjska pot. Rekla si, da sta obstajali dve
dilemi, ena se je kmalu razrešila, kajne?
Ker sem mislila, da bo moj poklic revizor bilanc, sem se
vpisala na ekonomsko fakulteto. Izpiti so šli še kar v redu,
ko pa je nastopilo civilno pravo in sem pred sabo zagledala
zelo debelo knjigo s tisoči in več zakoni, sem se vprašala: ali
me res zanima, koliko mora biti oddaljen zid soseda od njive
drugega soseda? In takrat se je prva dilema zaključila. Klavir
in glasba sta zmagala. Leta 1994 sem diplomirala iz klavirja
na tržaškem konservatoriju (Takratni program diplome je
vseboval 70-minutni recital, dva koncerta za klavir in orkester, klavirski izvleček orkestrskega parta in igro a prima
vista). Medtem sem že izvajala suplence na Glasbeni matici
in poučevala tudi glasbeno vzgojo na državni srednji šoli. Na
državnem radiu RAI, v programu v slovenskem jeziku, so
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mi ponudili pripravljanje oddaj o koncertih in koncertnih
sezonah v Sloveniji in v Furlaniji - Julijski krajini.

Verjetno so rezultati tvojega dela pogojeni s trdnimi
delovnimi navadami, na katere je razen domače
vzgoje, glasbe in vadenja klavirja vplival še tvoj
zanimiv konjiček. Konjiček, ki bi lahko prerasel
tudi v profesionalno ukvarjanje s športom. Gre
za nekoliko bolj ekskluziven šport in za številne
uspehe, ki si jih doživela na tem področju. Povej
nam nekaj o tej tvoji aktivnosti in odločitvah,
ki si jih mogla sprejeti v zvezi s športom?
To je posebno poglavje. Ko hodiš v šolo in imaš veliko
prijateljic, ki se ukvarjajo s športi kot so odbojka, košarka,
rokomet ipd., ki jih sama zaradi možnih poškodb prstov ne
smeš obiskovati, kljub temu, da so ti všeč, moraš poiskati
drugačen šport, kajti priporočljivo je imeti vsaj malo gibanja
na teden po vseh urah, ki jih preživiš v šolski klopi in doma
pri klavirju. Moj oče je bil trener lokostrelstva in me je nekega dne povabil, da poskusim ta šport, ki nedvomno lahko pomaga za držo pri klavirju in ti okrepi hrbtne mišice. Poskusila
sem, bilo mi je všeč in kmalu sem začela tekmovati. Zmagala
sem na državnih mladinskih igrah, podrla tri rekorde, med
katerimi eden še ni premagan, poklicali so me v državno
reprezentanco in tam sem nekega dne postala evropska podprvakinja lokostrelstva. Vse to je bilo v študijskih letih, zelo
zanimivo in pestro ... Ob petih zjutraj sem vstajala, trenirala,
potem šla v šolo, popoldan vadila klavir. Enkrat mesečno
sem ob vikendih hodila v Rim na intenzivne priprave. Ob
sobotah pa sem vseeno imela čas za sprostitev. Kadar pa je
bila v nedeljo tekma, sem se morala do ene ure zjutraj vrniti

18-letna Tamara na tekmovanju v lokostrelstvu
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domov. Spomnim se, da sem za pot iz Portoroža do Bazovice
potrebovala točno 35 minut hitre vožnje, saj sem v diskoteki
v Portorožu želela ostati do zadnje možne sekunde ...
Ja, tukaj se je lomilo na dilemi, lahko bi rekla, »trilemi«
med ekonomijo, športom in glasbo. In v športu ni kot v glasbi. Ko si v državni reprezentanci, od tebe zahtevajo vse. Jasno so mi povedali, da jih sploh ne zanima ali imam kakšen
življenjsko pomemben dogodek, ali če mi je kdo umrl ... jaz
moram »pripadati« njim oz. reprezentanci stoodstotno. Bil
je res zelo težek trenutek izbire. Ampak potem daš vse na
mizo in premisliš. Zavedala sem se, da bi se s športom lahko
ukvarjala le do določenih let, morala bi se preseliti v Rim ...
Na koncu je tudi v tej dilemi prevladala kraljica glasba.

Povej nam kaj o tem, kako se vsa tvoja glasbena
delovanja na različnih področjih med seboj
dopolnjujejo, vplivajo eno na drugo. Kje črpaš
toliko moči in volje, saj si vedno nasmejana
in optimistična? Pri kateri od vseh tvojih
dejavnosti čutiš največ navdiha, zadovoljstva?
Vsako področje me na svoj način navdihuje, daje elan,
energijo, adrenalin. Pri vseh področjih je vezni člen glasba,
čeprav se neverjetno razlikujejo med seboj. Nedvomno je pri
vsakem glasbenem področju nekaj nepozabnega, to so trenutki, ki se nakopičijo v tvojem možganskem in čustvenem
»file-u« in kadar si utrujen, uničen, lahko tudi žalosten, se
ti ena od teh »datotek« odpre in te spet pospremi na prave
tirnice, tirnice elana, optimizma, dobre volje. Npr. eden takšnih nepozabnih dogodkov je: Severna Koreja. Koreja kot
»prepovedana država« ... jaz pa sem imela priložnost igrati
tam pred 5000 poslušalci. Ko smo prišli v glavno mesto, so
organizirali parado – mimohod po glavni ulici in (ker je tam
diktatura) je 4 milijone ljudi stalo ob cesti in metalo rožice,
ploskalo. Mislim, da toliko kot takrat nisem jokala še nikoli,
bila je mešanica posebnih emocij: sreče, začudenja, strahu ...
Sledi Opera v Monte Carlu, pa Arena v Veroni in nastopi z
zborom – nekaj nepopisnega, tistega junija 2017. Še zdaj, ko
vidim in poslušam koncerte v Areni, si rečem – uau, tudi jaz
sem dirigirala mojemu zboru na tistem odru! Potem sledijo
pomembne avdicije z Damjanom (Damjan Locatelli, operni
pevec in Tamarin soprog, op. avt.) za važnejše operne vloge.
Četudi sem igrala samo akorde, banalno spremljavo, so se mi
tresle noge in celo telo, da ne govorim, da, ko ga poslušam v
vlogi v operi, ves čas ne diham, saj točno vem, kje bi lahko
bile kakšne težavice. Naj izpostavim še igro v najinem duu
Excentury – nepozaben Dunaj, Beograd, izid zgoščenke. In
nenazadnje mesto dirigenta pri dveh skladbah za simfonični
orkester in zbor. Pred seboj imaš 200 ljudi ... to so vse stvari,

ki nedvomno dajejo energijo, vplivajo na optimizem in na
voljo do življenja.
Za moč in navdih je bistveno še zaledje, to so ljudje, ki so
nevidni, vplivajo iz zakulisja – družina. Imam veliko srečo,
krasnega moža, krasno punčko, vsi trije smo glasbeniki in
to, mislim, da ni malo. Moja starša sta z leti postala »glasbenika«, oziroma imata odlično uho in hočeš-nočeš sta se
privadila na umetnike v domačem krogu. Živimo v drugačni
dimenziji, ni kaj. In ravno pred nekaj tedni, ko sem izvedela,
da je moja hčerka Maja nagrajena kot ena izmed najboljših
učencev na Glasbeni matici, je mama rekla: » O, ne, tudi ona
je na poti v to dimenzijo!«. Besedo »umetniki« uporabljam v
smislu, da nimamo urnika za kosila, večerje, tudi ob 23. uri se
z možem lotiva korepeticij kakšne opere ...

Tamara, čez 200 nagrad na klavirskih tekmovanjih
z učenci ... Med njimi je veliko zlatih in srebrnih
plaket na TEMSIG-u ter največ prvih nagrad in
najvišjih nagrad na mednarodnih tekmovanjih.
Ali nam lahko pojasniš, kaj se skriva za tem
dosežkom, v čem je skrivnost? Verjetno ne
dobivaš samih talentov in to v obeh šolah?
Skrivnosti absolutno ni, kar bi lahko tukaj izpostavila, je
dejstvo, da se zelo zanašam na intuicijo. Zagotovo si sama ne
izbiram učencev, v nobeni od šol! Kar mi ponudijo, oziroma,
če starši zaprosijo, to sprejmem. In to je zame tudi nekakšen
izziv! Lahko je dobiti dobrega učenca, ampak nedvomno je
večje zadoščenje, da ga sam ustvariš »iz nič«. Bistven je trikotnik: učenec – učitelj – starši. In kar se tiče staršev, sem imela
vedno velikansko podporo, za kar se jim res hvaležna. Dajejo
mi popolno svobodo in kar je najlepše, tudi starši učencev, ki
sploh niso v glasbi, se zelo potrudijo, jim sledijo na lekcijah
in pomagajo doma. Niso sicer vsi taki, kar je logično. Pohvaliti moram tudi oba ravnatelja šol, na katerih poučujem, saj
mi marsikdaj pomagata in zapreta eno oko, ko gre za birokratske zadeve: dnevnik, ure, oddajo dokumentacije ...

Kaj je zate najpomembneje pri poučevanju,
s čim želiš »opremiti« vsakega (po glasbenih
sposobnostih vsaj povprečnega) učenca do
zaključka šolanja in kakšna so tvoja pričakovanja
za sposobnejše učence, kako jih vodiš?
Naj povem, da sem staromoden tip učiteljice. Najprej jim
kot običajno predstavim inštrument in takoj začnem s spoznavanjem not, istočasno violinski in basovski ključ. Črpam
iz različnih začetnic in združujem v svoje zapiske. Po treh
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Besedilo: Miha Haas

Historično informirana
interpretacija Beethovnovih
klavirskih sonat (2.del)

Kako pristopiti k izvedbi upoštevajoč dejstva iz starih virov?
V letošnji reviji objavljamo nadaljevanje
članka z istim naslovom iz lanske Virkle.

4. UPORABA PEDALOV
PEDALI NEKOČ IN DANES
Današnji klavirji so na področju pedalov osiromašena
verzija nekdanjega bogastva. S »steinwayomanijo« je v drugi
polovici 19. stoletja prišlo do standardizacije klavirja v smislu
poenotenja mehanizmov delovanja, zvočne podobe, velikosti
klaviatur ter dodatnih funkcij – predvsem pedalov. Klavirji
so bili v Beethovnovem času zelo raznoliki: govorimo lahko najmanj o dunajski, pariški in londonski tradiciji, znotraj
teh tradicij pa je imel vsak proizvajalec svoje ukane. Pianist
na Dunaju leta 1810 je tako igral na popolnoma drug inštrument kot pianist v Londonu, čeravno je morda igral isto
skladbo. Današnji klavirji so si izredno podobni, (celo vsi so
enake črne barve), z zaprtimi očmi nihče ne bi ločil Yamahe
od Faziolija (poizkusite, če mislite, da ne drži).
Tako imamo danes standardizirane tri pedale: desni in
levi pedal, ki ju redno uporabljamo, ter srednji pedal, ki se
je iz neznanega razloga obdržal, čeprav se skladatelji zanj
nikdar niso navdušili. Morda niti ne vemo več, da so imeli
klavirji v Beethovnovih časih tudi po 8 pedalov!
C. Ph. E. Bach v svojem traktatu o igranju na inštrumente
s tipkami v poglavju o improvizaciji svobodne fantazije zelo
na kratko govori o uporabi »nezadušenega registra«. Najprej
pravi, da sta za prosto improviziranje najbolj primerna klavikord in klavir (in ne čembalo ali orgle), nato poudarja, da je
oba inštrumenta potrebno predhodno uglasiti (kakopak!) in
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končno še pojasnjuje: »Nezadušeni register klavirja je najbolj
prijeten in, ko se izvajalec nauči spoštovati potrebne ukrepe
proti kopičenju zvoka, tudi najbolj navdušujoč pri improvizaciji.« (Bach, 1949, 431)
O čem pravzaprav govori Bach?
Sprva je bil vzvod za dvigovanje dušilcev nameščen kot
zatič za ročno izvlečenje, pri tem pa menjave niso bile možne: ali je izvajalec igral ves čas brez dušilcev, ali pa ves čas
z dušilci – to je mehanizem, na katerega se sklicuje Bach.
Kasneje se je vzvod preselil pod koleno izvajalca, o njem leta
1777 z navdušenjem poroča Mozart (v svojih skladbah ni
niti enkrat notiral uporabe kolenskega vzvoda). Šele po letu
1800 pa so se pojavili prvi pedali za nožno upravljanje.
V Bachovem sicer kratkem (glede na dolžino traktata,
ki obsega kar 435 strani, je presenetljivo, da nameni uporabi
tega efekta le pet vrstic) in ne preveč instruktivnem napotku
za uporabo nezadušenega registra – torej prednika današnjega desnega pedala – je mogoče izpostaviti eno zelo pomembno stvar: desni pedal oz. njegov predhodnik je bil smatran
kot register, torej sprememba zvoka, kot imamo številne registre pri orglah, ali denimo register lutnje na čembalu. Efekt
v svojih začetkih nikakor ni bil uporabljan kot pomagalo za
lažje in bolj efektivno doseganje legata. V tej pomembni razliki v odnosu na sodobno prakso leži razlaga nekaterih »predolgih« Beethovnovih oznak za pedal, ki jih dandanes stežka
razumemo, oz. jih smatramo za komaj užitne ali morda celo
obskurne (primer 9).
V osnovi imamo v 18. in začetku 19. stoletja tri družine
vzvodov, ki jih je pianist upravljal z ročnim zatičem, s kolenom in kasneje z nožnimi pedali.
1. vzvod za dvigovanje dušilcev (predhodnik današnjega
desnega pedala): vzvod je bil pogosto razdeljen na dva
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dela, izvajalec je lahko dvignil zgolj dušilce spodnje
polovice klaviature ali samo dušilce zgornje, lahko pa je
dvignil tudi vse naenkrat. Dokler je bil to zatič za ročno
izvlečenje, med igranjem niso bile možne menjave. S
kolenskim vzvodom je pianist lahko pričel svobodno
dvigovati ali spuščati dušilce med igranjem. Pri tem je
nujno vedeti, da dvig dušilcev na dunajskih klavirjih niti
približno ni ustvaril takšne količine resonance, kot jo
poznamo danes.

PRIMER 9

2. vzvod za pomik mehanike (predhodnik današnjega
levega pedala): vzvod pomakne mehaniko, tako da
kladivca v primeru dveh strun za en ton udarjajo zgolj
po eni (una corda), v primeru treh strun pa po dveh
(due corde) ali eni. Danes na enem inštrumentu ni več
mogoče izbirati med una corda in due corde, količina
pomika mehanike je del vnaprejšnje nastavitve. Notacija
tega efekta je razvidna na primeru 9.
3. vzvod za dušenje ali spreminjanje zvena strun (izumrla
družina registrov klavirja): s pomočjo tega vzvoda se je
med kladivca in strune vrinila plast materiala, bodisi
usnja, klobučevine, aluminija idr.; na ta način je zvok
klavirja imitiral fagot, flavto, lutnjo, zvončke, triangel ali
celo boben. Najznamenitejši pedal iz te družine je »moderator«, ki je bil standardna oprema klavirjev poznega
18. in začetka 19. stoletja. Ob pritisku moderatorja se je
med kladivca in strune vrinila plast klobučevine, tako da
je nastal zelo mehak in subtilen ton.
Te tri skupine pedalov opisuje tudi Czerny v svoji Klavirski šoli op. 500, iz tretje skupine se omeji samo na uporabo
moderatorja, za katerega pravi, da se v notaciji lahko zapiše
tudi kot »flauto«. Czerny omenja, da londonski klavirji te tretje skupine pedalov že nimajo več (to je leta 1839) in da se
pojavljajo pretežno v nemškem okolju. Nekaj strani kasneje v
traktatu dodaja: »Vsi ostali pedali, kot so fagot, harfa, boben

in zvončki, triangel idr. so otroške igračke, katerih uporabo
bo dober izvajalec preziral.« (Czerny, 1839, 65)

BEETHOVNOVA NOTACIJA PEDALOV
Beethoven v svoji notaciji ne zapisuje vseh tipov pedala,
čeprav jih je vsekakor poznal, zapisuje zgolj prva dva zgoraj
navedena. Vzvod za dvigovanje dušilcev v svojih skicah iz
leta 1790 sprva označuje z »mit dem Knie« (s kolenom), v
skladbah pa ta vzvod, vsaj dokler ga je upravljal s kolenom,
označuje kot »senza sordino« (brez dušilcev, torej dvigniti dušilce) in »con sordino« (z dušilci, torej spustiti dušilce). Morda
najbolj znamenit primer tega stoji v Sonati op. 27, št 2, ki jo
nekateri pianisti napačno razumejo in izraz »senza sordino«
razumejo kot brez levega pedala – sordino pomeni dušilec in
ne levi pedal.
Okrog 1801 ali 1802 prične uporabljati oznako »Ped.« za
pričetek in »O« za konec dvignjenih dušilcev. V tem času se
vzvod prične upravljati z nogo, torej s pedalom. Leta 1803 je
Beethoven dušilce zagotovo že upravljal s pedalom (tega leta
je prejel Erardov klavir iz Pariza, glej tabelo 1 v nadaljevanju
članka), dobro pa je poznal tudi možnost dvigovanja samo
spodnjega ali zgornjega dela dušilcev – v opombi k svoji Sonati op. 53 je namreč zapisal, da kjer stojijo oznake za pedal,
to pomeni dvigovanje vseh dušilcev in ne le polovice. To pomeni, da je pri drugih skladbah morda smatral, da pianist
dviguje le del dušilcev (v nadaljevanju bomo to opcijo uporabili pri razumevanju 1. stavka sonate op. 27, št. 2), vendar o
tem nimamo direktnega vira, niti tega na današnjih klavirjih
ne moremo izvesti. (Newman, 1971, 66)
Leta 1802 Beethoven pri proizvajalcu Walterju povprašuje po »Zug mit einer Saite« (poteg z eno struno), ki ga prične
3 leta kasneje v notah označevati z »una corda«, prvi primer
stoji v 2. stavku Četrtega koncerta (primer 10). Beethoven
večkrat želi prehod iz »una corda« na »due corde« in kasneje na
»tre corde«, ponovno efekt, ki ga na današnjih klavirjih, kot že
rečeno, ne moremo izvesti. (Newman, 1971, 66)
Beethoven je ob začetku stavka dodal še notico v francoščini »Dans tout cet Andante on tient levée la Pédale, qui ne fait

PRIMER 10
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Besedilo: Jernej Bedekovič

Busonijev kompozicijski
pristop v transkripciji
Bachove Chaconne v d-molu kot eno
temeljnih vodil pri interpretaciji
Baročni ples v zvočnosti sodobnega klavirja
Odkar je Busoni klavirsko transkripcijo Chaconne
prvič predstavil širši javnosti, je ta zaradi svoje
virtuozne narave postala del repertoarja mnogih
priznanih pianistov. Velikokrat pa pianisti v svojih
interpretacijah pokažejo le virtuoznost in premalo
čustvenega razumevanja skladbe. Možni razlogi za
to so, da pianisti pred izvajanjem skladbe ne zberejo
dovolj informacij o zgodovinskem kontekstu nastanka
skladbe, o Busonijevem kompozicijskem pristopu k
pisanju transkripcije in dojemanju Bachove Chaconne,
ter o Busonijevemu dojemanju klavirskega zvoka.
V nadaljevanju je na podlagi doktorske
disertacije Bach-Busoni Chaconne. A Piano
Transcription Analysis (2006) Marine Fabrikant, zbirke spisov The Bach Chaconne for
solo violin, A Collection of Views (1985) Johna
Eiche-a in dela Dreams – A Journey through
Bach‘s Chaconne (2011) Margaride Araújo
Edlund predstavljen Busonijev kompozicijski pristop h klavirski transkripciji Bachove
Chaconne in njegov vpliv na interpretacijo
skladbe.

O BACHOVI CHACONNI
V 17. stoletju so v glasbi postali priljubljeni plesi, kot so allemanda, sarabanda, corranta
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in drugi. Med te spada tudi ples chaconna, katerega točen
izvor ni znan, a največ zgodovinskih virov iz 16. stoletja nakazuje, da se je ples razvil v Španiji. Pisan je v tridobnem
metrumu in se izvaja v počasnem tempu. Prepoznamo ga po
značilnem ritmu, ki vsebuje sinkopiran poudarek na drugo
dobo (slika 1). Zgrajen je iz teme in iz več variacij tematskega materiala (Edlund, 2011).
V Bachovem
času je družba v
Nemčiji dojemala chaconno kot
ples žalujočih, iz
Slika 1: Prikaz ritma chaconne
česar se je razvila
domneva, da je
Johann Sebastian Bach Chaconno napisal kot rekviem za smrt svoje prve žene
Marie Barbare Bach, ki je umrla v letu
1720. V istem letu je namreč Bach začel
pisati Partito št. 2 v d-molu za solo violino, ki jo je končal leta 1723 in katere
zadnji stavek je omenjena Chaconna. V
času romantike je skladba med skladatelji postala zelo priljubljena, zato je ravno
v tem obdobju nastalo veliko različnih
klavirskih transkripcij Chaconne. Poleg
F. Busonija so se transkripcije te skladbe
lotili tudi J. Brahms, F. B. Mendelssohn,
R. Schumann, C. Schumann, J. Raff in
mnogi drugi (Fabrikant, 2006).

Ferruccio Busoni (1913)

Virtuoznost poučevanja

O FERRUCCIU BUSONIJU
Ferruccio Busoni (1866-1924) je že v zgodnjem otroštvu
prišel v stik s transkripcijami. Poslušal jih je doma in v koncertni
dvorani, kjer je njegova mama, izvrstna pianistka in korepetitorka, nastopala z njegovim očetom, virtuoznim klarinetistom,
ki je tudi sam slovel po izvedbah različnih transkripcij. Starši
so ga poslali v Nemčijo, katere izobraževalni sistem in kulturo
so zelo cenili. Hitro je postal znan kot izvrsten skladatelj (pod
mentorstvom V. Meierja) ter sijajen virtuoz, intelektualec in pedagog. Preučeval je Lisztove skladbe in njegov tehnični pristop k
inštrumentu ter iz njih prevzel osupljivo obilico virtuoznosti in
iznajdljivosti. Busoni je veliko pozornosti namenil lepoti melodične linije in barvam (Fabrikant, 2006, str. 12–13).

O BUSONIJEVI KLAVIRSKI TRANSKRIPCIJI
BACHOVE CHACONNE
Ferrucio Busoni je napisal transkripcijo Bachove Chaconne v letu 1892, ko je živel v Bostonu. Delo je posvetil
eminentnemu skladatelju in klavirskemu virtuozu Eugenu
d‘Albertu. Njemu se je zdela transkripcija preveč kontroverzna in je ni nikoli izvedel na svojih koncertih, zato jo je
Busoni sam premierno izvedel v Bostonu leta 1893. V letih
1902, 1907 in 1916 je izdal nove verzije transkripcije. V vsaki
je dodatno zbistril svoje glasbene ideje, poenostavil tehnične
aspekte notnega zapisa, spremenil diferenciacijo glasov znotraj akordov in med plastmi ter uredil prstne rede. Danes se
na koncertnih odrih izvaja zadnja revizija transkripcije Chaconne (Fabrikant, 2006).
Busonijeva transkripcija Chaconne izstopa zaradi obdelave glasbenega materiala. V njej se zrcalijo ideje, značilne za

Busonijev glavni dosežek v
transkripciji je iznajdba novega
koncepta, to je konceptualna
transkripcija, ki temelji na
razumevanju, kako smo
zgodovinsko povezani z glasbo
in kakšen pomen imajo prejšnji
slogi v dvajsetem stoletju.

obdobje romantike, in nekatere, ki so kasneje postale simbol
glasbe dvajsetega stoletja. Uspelo mu je doseči simbiozo med
virtuoznostjo, izrazom in zvočnostjo. Njegova virtuoznost se
kaže v velikih tehničnih izzivih, kot so na primer paralelni
non arpeggiando akordi, ki imajo obseg do intervala decime.
V Busonijevi transkripciji skoraj ni mest, ki ne bi bila označena z oznakami za izraz kot so equalmente, sempre p, sempre f,
non affrettare, dolce tranquillo, languido, con fuoco, dolce espressivo in mnogo drugih. S temi gradi napetost, dosega viške in
nižke. V njegovi transkripciji lahko zaznamo težnjo po tem,
da se klavirski zvok približa orgelskemu ali orkestrskemu
(Eiche, 1985).

BUSONIJEVO DOJEMANJE ZMOŽNOSTI
ZVOKA SODOBNEGA KLAVIRJA
Zaradi poznavanja orkestrskih del Berlioza, Liszta in
Wagnerja ter starejše glasbe baroka in klasicizma je bilo Busonijevo dojemanje zvoka drugačno od njegovih predhodnikov. Pri ustvarjanju transkripcije se je dobro zavedal, katere
zvočne barve in kakšen zvočni volumen mu ponuja sodobni
klavir. Klavir Busonijevega časa je bil že takšen, kot ga poznamo danes, in je imel več možnosti za oblikovanje zvočne slike kot inštrument iz zgodnjega devetnajstega stoletja.
Busonijev pristop h klavirju je sledil Lisztovski tradiciji, kar
je pomenilo velik, poln klavirski zvok. V klavirskem zvoku
je slišal orkestrske barve, a ni bil prvi skladatelj, ki je s klavirskim zvokom poskušal posnemati orkestrski zvok. Franz
Liszt je to storil že mnogo let prej, ko je na primer napisal
klavirske transkripcije Beethovnovih simfonij. Razlika je v
tem, da Busoni v svoji transkripciji ne poskuša posnemati
orkestra, vendar skladbo napiše tako, da s pomočjo različnih
klavirskih tehnik in specifične obravnave zvoka iz klavirja
dobi orkestrski zvok (Fabrikant, 2006).

BUSONIJEV KOMPOZICIJSKI
PRISTOP V TRANSKRIPCIJI
»Glasba J. S. Bacha je vplivala na velik del Busonijeve
glasbene osebnosti. Za Busonija je Bachova glasba postala
stalen navdih in je predstavljala najvišja merila in material,
po katerem je presojal svoj glasbeni talent. Ta talent je posvetil pisanju transkripcij več Bachovih del, vpletanju Bachovih
melodij v svoje skladbe in urejanju Bachovih klavirskih del.«
(Fabrikant, 2006, str. 14)
Busonijev glavni dosežek v transkripciji je iznajdba novega koncepta, to je konceptualna transkripcija, ki temelji na
razumevanju, kako smo zgodovinsko povezani z glasbo in
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Umetnost interpretacije

Spoj doživljanja, razumevanja in razmišljanja

ZAČETEK DILEM
Zagotovo se vsi poustvarjalci trudimo, da bi našli ali
vsaj izbrali tisto pravo, morda celo najbolj izvirno
interpretiranje kakšnega glasbenega dela. Ne gre
toliko za virtuoznost same izvedbe, ali pa za prikaz
svojih lastnih sposobnosti, kolikor pa za pečat, ki ga
želimo v danem trenutku pustiti v poslušalcih. To
nam lahko uspe, ali pa tudi ne. Včasih je to le vprašanje
dneva, počutja, ali pa navdiha. Ali je res tako?
V prispevku se bomo ukvarjali samo z dvema elementoma: prvi element bo pristop do skladbe, povezan z izvedbo,
drugi pa dejansko poslušalčevo doživljanje le-tega. Oboje sta
izredno zapletena procesa in odvisna od mnogih elementov,
na katere dejansko ne moremo vplivati. Na nekatere sicer
lahko, a bolj kot to, je pomembno, da razumemo celoten
proces.
Mnogi glasbeniki, pa tudi ljubitelji glasbe, se radi zatekajo k velikim imenom koncertnega poustvarjanja in skorajda
prisegajo na njihove popolne in nesmrtne izvedbe, ki so zapisane v zgodovino glasbe z zlatimi črkami. Te izjave včasih
mejijo že na mitološke prisege: to so npr. prepričanja, da je
dirigent Herbert von Karajan dosegel absolutni vrh v interpretiranju Beethovnovih simfonij – ampak samo z Berlinsko
filharmonijo; da je violinistka Anne-Sophie Mutter absolutno boljša od legendarnega Itzhaka Perlmana, da je Martha
Argerich boljša pri izvajanju Chopina, kakor Mozarta in da
je Lang Lang zagotovo preveč robat pianist in bi bilo boljše,
da bi se zgledoval po Danielu Barenboimu, kakor pa po Glenu Gouldu. In tako dalje in tako dalje.
Mogoče pa imamo vsi nekakšne svoje glasbene adute, ki
jih varujemo in častimo, se jim klanjamo in jih na tihem negujemo in posnemamo – vse to pa v upanju, da bomo odkrili
kakšno veliko skrivnost, do sedaj vsem skrito in prikrito; kaj
jih (avtorje, izvajalce) dela tako strašansko posebne, magične,
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Mogoče pa imamo vsi nekakšne
svoje glasbene adute, ki jih varujemo
in častimo, se jim klanjamo in jih
na tihem negujemo in posnemamo
– vse to pa v upanju, da bomo
odkrili kakšno veliko skrivnost,
do sedaj vsem skrito in prikrito;
kaj jih (avtorje, izvajalce) dela
tako strašansko posebne, magične,
božanske – in podobno. Je to karizma,
je to glasba, je to inštrument,
je to navdih, je to tehnika, je to
interpretacija ... je to – kaj?
božanske – in podobno. Je to karizma, je to glasba, je to inštrument, je to navdih, je to tehnika, je to interpretacija ... je
to – kaj?
Smo že kdaj pomislili, da je to nekaj, kar je pravzaprav
neizrekljivo in morda sploh ne skupno vsem in vsakomur?
Da bi lahko npr. hvalili Rubinsteinovo interpretacijo Beethovnovega 3. klavirskega koncerta (npr. tistega, ki ga je igral
leta 1969 v Vladivostoku – sploh 2. stavek - Largo), moramo
poznati vsaj a) vse njegove prejšnje izvedbe tega koncerta in
b) izvedbe tega koncerta od drugih poustvarjalcev in poustvarjalk. Kajti samo s primerjavo ali analizo lahko dosežemo
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Virtuoznost poučevanja

smiselno vrednotenje in odločanje v smislu: ta je pa res najboljši. Toda to je, lahko verjamemo, resnično nemogoče.
Smo morda padli pod vpliv nekoga, ki je to izjavil, nato
pa smo samo ponovili že utečeni vzorec, poiskali somišljenike in tako našli dovolj velik krog vseh, ki se strinjajo z nami
– in s tem potrdili, da je res? Je bilo naše mnenje odvisno
morda od dneva, ko smo ta koncert poslušali, ga prvič spoznali, se mu prepustili? Smo naleteli na pohvalno kritiko in
jo ponotranjili?
Vsekakor je smiselno upoštevati vsaj še dejstvo, da moramo na primer (prav ta) koncert tudi dobro poznati, da mu
lahko sploh sledimo. Torej potrebujemo nekakšno izobrazbo,
na podlagi katere lahko o tem sodimo. Ali ne?
Bodi to dovolj za začetek. Dileme se namreč kar vrstijo,
kakor je videti.

K RAZUMEVANJU
Že to, da se obračamo k razumevanju ideje, ki jo poskušamo tukaj razviti, pomeni, da se obračamo k razumu. Morda je to za sámo umetnost nekoliko nenavadno, saj se rado
reče, da je umetnost bolj zadeva srca, kakor pameti, vendar ni
vedno tako. Še posebej tedaj, ko se umetnost (katerakoli) interpretira. Kajti za interpretacijo potrebujemo več, kot samo
dobro voljo in obsežni nabor čustvovanja. Potrebno je tudi
kar nekaj veščin in znanja.
Ko pa se obračamo k umu (za razum-evanje), ne moremo,
da bi ne omenili Immanuela Kanta. Prav on je namreč že
davno nazaj premišljeval o tem, kako razum in z njim povezan um delujeta. In to je počel izredno natančno. Temu vprašanju je posvetil kar tri svoja temeljna dela1. Sicer se ne bomo
spuščali prav daleč v te zapise, a vendar nam je zapustil kar
nekaj pomembnih misli, ki nam lahko pomagajo razumeti
esenco umetnosti, predvsem glasbe in našega odnosa do nje.
Kant je v svojem delu Kritika čistega uma zapisal, da ni
človeški razum tisti, ki se prilagaja stvarem, temveč nasprotno – stvari so tiste, ki se prilagajajo človekovemu spoznanju. Temu obratu rečemo tudi kopernikanski obrat in ni tako
nepomemben za naše razumevanje smotra glasbe. Kajti, kot
nam ob tem pravi tudi Hegel: »... v končnem ne moremo ne
doživeti ne videti, da je smoter res dosežen. Dovršitev neskončnega smotra je torej le v odpravi iluzije, kot da še ni bil dovršen.«
(Hegel, 1970, 367) In glasba, s tem se zagotovo strinjamo,
teži h končnemu, k popolnemu zajemu nečesa, kar je očem
seveda skrito, kar je njen smoter. Morda pa je to samo še eno
dejstvo, zakaj okoli glasbe tako radi pripovedujemo zgodbe, dodajamo svoja doživljanja le-te in ob tem brez dvoma
1 V mislih imamo njegove znamenite ‘kritike’ oz. teorije uma: Kritika
čistega uma, Kritika praktičnega uma in Kritika razsodne moči.

pripomoremo k samemu razumevanju tvarine, ki je vtkana v
notografijo. Iščemo torej smoter v najmanjših delcih, v frazah, dinamiki, harmonijah. Povsod.
Razumevanje glasbe je torej povezano tudi z védenjem,
vednostjo o njej. Morda ne povsem, vendar v dovolj velikem
obsegu, da brez tega ne gre. Je pa tudi res, da lahko – ali pa
vsaj lažje – razumemo in sprejemamo tisto glasbo, ki nam je
tako ali drugače bližja. To pomeni, da izhaja iz našega kulturnega in socialnega okolja, da smo se z njo že srečali prej in/ali
da imamo z njo (ali z njej podobno glasbo) pretekle izkušnje.
Brez dvoma nam je glasba, ki nima prav veliko skupnega s
prej naštetim, tuja. Neznana in manj razumljiva. Torej nepoznana v mnogih pomenih te besede.
Povzamemo lahko, da se je »... spoznavanje, se pravi intelektualni proces, ki omogoča, da medsebojno identificiramo nekatere določene vidike označevalca in nekatere določene vidike
označenca – lahko bi celo rekli: proces, ki omogoča, da v množici
označevalca in v množici označenca izberemo tiste dele, pri katerih se kažejo najbolj zadovoljivi odnosi vzajemne ustreznosti
–, spoznavanje se je premaknilo naprej le zelo počasi (Lévi-Strauss, 1996, 262). Povedano bomo nekoliko osvetlili s primeri
oz. vprašanji, ki so relevantna za pozicijo, o kateri tukaj teče
beseda. Seveda se vse nanaša na glasbo.
Koliko nam recimo pomenijo imena Keiko Abe2, Jo Kondo3, Yoko Kanno4 ali Somei Satoh?5 Gre za dve skladateljici
in dva skladatelja. A jih ločite? Celo njihova imena so za
nas nekoliko težje razpoznavna. A vsi so izredno uspešni in
2 Keiko Abe je japonska skladateljica in marimbistka, rojena leta 1937 v
Tokiu, kjer je študirala tudi klavir, tolkala in kompozicijo. Znana je po
svoji virtuozni tehniki igranja na marimbo, koncertira po vsem svetu, do
sedaj pa je napisala več kot 70 kompozicij za ta svoj inštrument.
3 Jo Kondo je prav tako japonski komponist, rojen leta 1947 v Tokiu.
Kondo je od leta 1968 do 1972 študiral kompozicijo pri Yoshiu
Hasegawi in Hiroakiju Minamiju na tokijski nacionalni univerzi za
likovno umetnost in glasbo. Osvojil je tretjo nagrado in debitiral na
Japonsko-nemškem festivalu sodobne glasbe leta 1969. Deluje kot
profesor glasbe na Univerzi Ochanomizu v Tokiu, poučuje na Tokijski
univerzi za umetnost in Univerzi za glasbo Elisabeth v Hirošimi.
4 Yoko Kanno je japonska skladateljica, rojena leta 1963. Najbolj
znana je za svoje glasbene prispevke v svetu anime, kot pianistka in
akordeonistka pa nastopa in komponira v najrazličnejših glasbenih
stilih – od jazza in klasične glasbe do elektronike, bluesa, funka in
soula.
5 Somei Satoh je japonski komponist sodobne glasbe, rojen leta
1947 v Sendaiju. Njegove skladbe so mešanica japonske dvorne
glasbe, evropske romantike ter sodobne elektronske glasbe. Njegova
glasbena kariera se je začela z eksperimentalno, mešano medijsko
skupino, imenovano ”Tone Field” v Tokiu. V zgodnjih sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja je študiral na Univerzi za umetnost Nihon. V
letih 1972 in 1981 je Satoh izdelal še dva eksperimentalna projekta,
slednji je vključeval postavitev osmih zvočnikov, približno en kilometer
narazen, na bližnjih gorskih vrhovih s pogledom na ogromno dolino.
Leta 1985 je sodeloval z gledališkim oblikovalcem Manuelom
Luetgenhorstom pri uprizoritvi njegove glasbe v The Arts pri St. Ann’s v
Brooklynu v New Yorku.
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Janezu Matičiču v slovo

Matičičev kompozicijski opus kot izjemen prispevek
slovenski in svetovni glasbeni literaturi
V aprilu 2022 nas je zapustil eden največjih slovenskih
komponistov, akademik Janez Matičič, čigar
obsežen glasbeni opus spada med najbolj edinstvene;
karakterizira ga lastna, prepoznavna invencija in je
po naravi prežet z dvojnostjo dopolnjujočih se polov.
Klavir, kateremu je posvetil največ kompozicijske
pozornosti, ima v njegovem opusu posebno mesto.
Izhajajoč iz tradicionalne kompozicijske usmeritve
pa je kljub stilnemu preporodu in obravnavi nove
zvočne materije, ki ju je doživel v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja, ostal zvest tradiciji.
Njegova glasbena pot se je začela s poukom violine na
Glasbeni matici pri Vidi Jerajevi, pozneje pa je skupaj z
Igorjem Ozimom, njegovim dobrim prijateljem, študiral pri
Leonu Pfeiferju. Ko se je v hiši pojavil klavir (namenjen sestri), se je v Matičiču vzbudilo neverjetno slo po odkrivanju
tega inštrumenta. Z njegovo pomočjo se je lahko kot mlad
ustvarjalec najbolje izrazil, s preigravanjem kompozicij pa se
je učil načinov komponiranja. Kasneje je študiral kompozicijo pri L. M. Škerjancu in dirigiranje pri Danilu Švari. Kot
sedemindvajsetleten je napisal 1. stavek Simfonije št. 1, op. 21
(1949–1953), ki velja za eno najlepših slovenskih simfonij!
Do odhoda v Pariz je opravljal korepetitorsko in profesorsko
službo v Ljubljani. Vojni čas in težka bolezen sta mu večkrat
prekrižala načrte.
V glasbeni sobi v hiši na Lepem potu 10 v Ljubljani je
izobešena slika J. S. Bacha, Matičičevega največjega vzornika.
»Bach, Mozart, Brahms, Ravel, te imam za svoje učitelje,« je
rad poudarjal.
Na klavirju Kawai sta bila pripravljena oba zvezka WTK-ja J. S. Bacha. Preden je Matičič pričel z vsakodnevnim
glasbenim ustvarjanjem, je poustvaril dva naključno izbrana
Preludija in fugi. Kompozicijsko je bil aktiven do konca svoje
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fizične moči. Njegove zadnje besede, ki mi jih je prenesla
njegova muzikologinja Martina Kramžar, so bile: »Rad bi še
komponiral!«

Matičič pregleduje Gemini, foto Martina Kramžar

Glasba Janeza Matičiča me spremlja več kot 25 let. Ob
njegovi 70. obletnici smo študentje pokojnega profesorja
Acija Bertonclja (letos mineva že dvajset let, odkar nas je
prerano zapustil) pripravili koncert v predavalnici Akademije za glasbo v Ljubljani. Profesor Bertoncelj se je zavedal dolžnosti izvajanja slovenske klasične glasbe in nas je navdušil
nad Matičičevimi kompozicijami. Spomnim se dvorane na
Akademiji za glasbo, zasedene do zadnjega kotička in prvega srečanja z mojstrom. Iz njega je vrela mladostna svežina
in prefinjenost. Na programu so bila sledeča dela: Preludij
št. 1 op. 14 (1947) v izvedbi Katarine Šuštar, Tri skladbe za
klavir op. 20 in Nocturno, ki jih je zaigrala Katja Konvalinka,
Toccata, ki sem jo zaigrala jaz, Nocturno Poetico (1952), op.
23, v izvedbi Jerneje Grebenšek, Tri levoročne etude op. 25
(1954–1956) v izvedbi Igorja Vičentića, Etudi op. 30, št. 8 in

Foto: Tanja Pečenko

Virkla >> In memoriam

In memoriam

11, ki jih je zaigral Marko Hribernik, in Danses grotesques op.
31 v izvedbi Maše Poljanec. Spominjam se nenavadno žive
izvedbe dveh etud iz opusa 66 – Capricciose in Scivole, ki jih je
zaigral naš prof. Bertoncelj na koncu programa. Sama sijajna
glasba, sem si rekla.
Na naslednji uri s prof. Bertoncljem se nama je pridružil
mojster Matičič. Na klavirski pult je položil svojo Sonato za
klavir št. 1, op. 32 (1960) in me vprašal, če bi jo bila pripravljena posneti. Bila sem navdušena in počaščena hkrati.
Vneto sem jo vadila, pri študiju mi je pomagal prof. Bertoncelj, z menoj je delil tudi lastne izkušnje z Matičičem:
»Na snemanjih je neizprosen. Točno ve, kaj hoče, in to tudi
zahteva.« Matičič me je velikodušno sprejel na svojem domu.
Velja za najboljšega interpreta svojih del in večino svojih
kompozicij je tudi sam posnel. Ob njegovi izvedbi Sonate št.
1 sem doživela živo, karakterno močno izvedbo s kompozicijsko razlago: »Prvi stavek ima klasično sonatno zgradbo.
Prva tema je udarna, čvrsta, to so stebri mogočnega gradu
Fontainebleau in tako je treba postavljati začetne akorde.«

prišla do »zaključne grupe« prvega stavka. Za Sonato št. 1 je
dobil nagrado Prince Rainier v Monacu (1962).
Na snemanjih mi je dajal jasna navodila glede karakterja
ter posebne agogike, s katero njegova glasba dobi nenavadno energijo in privlačnost. Moj posnetek Sonate št. 1 je
izšel na kompaktni plošči J. Matičič: Klavirska glasba, kjer
sem v družbi komponista, ki izvaja svojo Sonato za klavir
št. 3, op. 55, Resonance, Palpitations ter Toccato – Fantasio op.
59 za klavir. Pianistka Tatjana Kavčič igra Sonato št. 2, op.
53, tolkalist Andraž Poljanec pa skupaj z mojstrom izvaja
Geode za klavir in tolkala, op. 57 (1998). Isto delo sva skupaj
z Andražem predstavila tudi na Svetovnih glasbenih dnevih
v Ljubljani. Vem, da sem se v svoji mladostni vznesenosti
težko brzdala v tempih. Ko sva pri njem poslušala že izdan
CD z mojim posnetkom Sonate, me je oštel glede tempov v
1. in 3. stavku. V času študija pri Nadji Boulanger sta poleg
prve sonate, op. 32, nastali tudi klavirski deli Danses grotesques op. 31 v petih stavkih (1959), ki jih je skladatelj kasneje
orkestriral, ter Suita št. 3, op. 33 (1960), z baročno poimenovanimi stavki.

Bil je mojster improvizacije in je
rad svobodno improviziral. Njegova
glasbena misel je nadzorovano tekla
ob bogatih harmonijah, s katerimi je
gradil trenutno mojstrovino ter jo pri
svojih zavidljivih letih z neverjetno
spretnostjo izvabljal iz klavirja.

Vpisala sem se na podiplomski študij na temo »Francoski
impresionizem in njega odsevi v slovenski glasbi,« katerega
naslov je izbral prof. Bertoncelj. Na repertoar sva uvrstila dela
C. Debussy-ja in J. Matičiča. Pričela sem s študijem Dvanajstih etud op. 30 (1958). Kar nizale so se, ena privlačnejša od
druge. Etude sem v času študija v celoti večkrat izvedla in
kasneje tudi posnela. Etude mi je prvi predstavil Aci: »Ko
sem obiskal Matičiča, se je pohvalil z imenitno zbirko svojih
etud in mi jih v celoti preigral!«
Čisto nov slog pa sem spoznala v Utripih, op. 44 (1971)
in Sonati za klavir št. 2., op. 53 (1988), v katerih mu je uspelo
združiti novo materijo zvokovne obravnave v čisto klasičnem
zapisu. Več let je kot asistent deloval v Skupini za glasbene
raziskave – GRM v Parizu, katerega vodja je bil Pierre Schaeffer. V raziskovanju konkretne glasbe, ki obravnava zvok kot
posebno gradivo, je našel materijo, s katero je lahko operiral
in jo vpel v kompozicijski način mišljenja, izhajajoč iz trdne
klasične zasnove. Za dosego posebnih zvočnih efektov se
poslužuje izrabe razširjene zmožnosti igranja klavirja, tudi
z uporabo »notranjih organov« (kot je sam navadno dejal)
in posebne uporabe pedala. To nazorno opiše v predgovoru
vsake kompozicije. Resonances (1963) je prvo delo, pisano v
novem slogu. Sledeče je bilo Intermittences (1967). V tem
času so nastala tudi dela v studiu za magnetofonski trak
(Oscilacije, 1966). Kompozicijska forma v obliki fugata je bila
vnaprej pripravljena. Sledile so Strette (1968), Kozmofonija
(1970) za klavir in trak, kjer se spaja tradicionalno z elektroakustičnim, Tri vizije, op. 46 (1975) v treh stavkih: Hypnos,
Agora in Exstasis. Slednje so nastale v studiu GRM.

Zaigral je uvod in naprej komentiral: »Sledi druga deliciozna
tema z ravelovsko zvočno podobo.« V času komponiranja 1.
stavka te sonate se je s pomočjo štipendije nastanil v gradu
Fontainebleau, kjer je njegova profesorica Nadia Boulanger,
slovita pedagoginja kompozicije, kateri je posvečena sonata,
imela predavanja. Takrat mu je manjkal še zadnji, zaključni del sonate. Ko je sonato brez zadnjega stavka prinesel
na vpogled Boulangerjevi, sta oba s pogledom obstala pred
praznim notnim črtovjem. »Kaj boste pa zdaj?« je vprašala
profesorica. »Zdaj moram narediti zaključno grupo,« je odvrnil. Takrat pa je Boulangerjeva malodane vzrojila: »Zakaj
bi morali nekaj narediti? Naredite po svoje! Naredite tako
sonato, da bo nekaj drugačnega! Karkoli boste naredili, bo
bolje, kot pa da se držite toge sheme!« Ob vsej tej zgodbi sva
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Jure Žbogar: Romanca za klavir v Es-duru
V Uredniškem odboru Virkle smo se odločili, da bomo
vsako leto objavili delo mladega skladatelja, učenca
ali dijaka klavirja, izbranega na pobudo učiteljev
glasbene šole, ki je nazadnje gostila Klavirske dneve.

Jure Žbogar je dijak 3. letnika glasbene smeri na Gimnaziji Koper. S klavirskim izobraževanjem je začel leta 2012
na Podružnični glasbeni šoli Šempeter pri Gorici, kjer je šolanje končal v razredu prof. Pavla Pahorja. Glasbeno pot je
nadaljeval leta 2020 v razredu prof. Selme Chicco Hajdin na
Umetniški gimnaziji Koper.
Svojo prvo skladbo je napisal pri 11 letih, ker pa ga pisanje skladb takrat ni toliko zanimalo, je s pisanjem prenehal. Z glasbenim ustvarjanjem je nadaljeval šele ob koncu
februarja leta 2021, ko je začel pisati svoje prvo večje delo
– Fantazijo št. 1. Dokončal jo je v začetku maja in jo potem
odigral v okviru solističnega klavirskega recitala ob zaključku
1. letnika. Do konca leta 2021 je napisal še Fantazijo št. 2 in
Fantazijo št. 3 ter tako ustvaril svoj prvi 30-minutni opus:
Tri fantazije, op. 1. Navdih je dobil iz narave, zato vsaka od
treh fantazij predstavlja enega od elementov narave. Prva
predstavlja zemljo, druga zrak, tretja pa vodo. Vse tri fantazije vsebujejo tako lirične kot virtuozne pianistične elemente.
Kmalu po novem letu (januar 2022) je napisal svoje prvo
delo za glas in klavir – Nokturno, v februarju pa je nastala še
miniatura z naslovom Nostalgija. Vsa našteta dela je krstno
izvedel na svojem prvem avtorskem recitalu, aprila 2022.

Jure Žbogar, dijak 3. letnika glasbene smeri na Gimnaziji Koper
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V zadnjem tednu poletnih počitnic se je posvetil nekoliko
sodobnejši zvočnosti in tako napisal Romanco za klavir v Es-duru. Skladba je po obliki tridelna pesemska oblika (ABA).
Prvi del (A) zastopa glavna tema v Es-duru, ki je liričnega
značaja, njeni fragmenti pa nastopijo tudi v B-delu. Ponovno
nastopi v reprizi, najprej v B-duru in takoj zatem v osnovni
tonaliteti. Romanca doseže svoj dinamični in harmonski vrh
v drugem delu (B), ki mu sledi še krajša kadenca. Repriza
se konča s kratko kodo improvizacijskega značaja, ki mirno
zaključi z arpeggiom v Es-duru.

Opus novum

Za E.V.S.

ROMANCA
Jure ŽBOGAR (2005)
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Virkla >> Projekt: Veseli prstki

Predstavitev avtorjev:

100 >>

Î

Bedekovič Jernej, mag. akademski
glasbenik pianist in profesor klavirja,
študent kompozicije in glasbene teorije na
Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani,
zaposlen na Glasbeni šoli Celje in na Prvi
gimnaziji v Celju

Î

dr. Reichenberg Mitja, pianist, skladatelj,
cineast, esejist; docent na fakulteti za medije
Ljubljana (FAM), redni predavatelj na
inštitutu IAM in Visoki šoli za umetnost
Univerze v Novi Gorici, strokovnjak za
teorijo in prakso filmske glasbe

Î

Češnjevar Glavina Aleksandra, akademska
glasbenica pianistka, klavirska pedagoginja,
zaposlena na Glasbeni šoli Piran in oddelku
Umetniške gimnazije Koper, članica
klavirskega dua Excentury, predsednica KD
Ars Magna

Î

Î

Črešnik Milanka, akademska glasbenica
pianistka, specialistka, prof. klavirja na
Glasbeni šoli Nazarje

Î

Dolinšek Davorin, akademski glasbenik
pianist in profesor klavirja, zaposlen na
Glasbeni šoli Celje in Prvi gimnaziji v Celju,
odgovorni urednik Virkle in skladatelj

Sinkovec Burstin Ana je diplomirala
na Akademiji za glasbo v Ljubljani in
dokončala tri magistrske programe v tujini,
in sicer v Bruslju, Parizu in Bergamu.
Diplomirala je tudi na oddelku za prevajalstvo
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je
dobitnica prve nagrade na tekmovanju N.
Rubinstein v Parizu. Koncertirala je po
Evropi, ZDA in na Novi Zelandiji. Poučevala
je na univerzi Trinity College v Londonu ter
bila članica več mednarodnih žirij. Lansko
leto se je po več kot desetletju v tujini z
družino preselila nazaj v Slovenijo.

Î

Šimunović Natalija, zaposlena na Glasbeni
šoli Jesenice; doktorska študentka Akademije
za glasbo, Univerze v Ljubljani, oddelek za
glasbeno pedagogiko, mentorica: dr. Katarina
Habe

Î

Zec Eva, mag. akademska glasbenica
pianistka; študirala na Akademiji za glasbo
v Ljubljani. Poučuje klavir na Glasbeni šoli
Trebnje in igra v priložnostnih komornih
zasedbah.

Î

Zeljić Brnčič Mirjana, akademska glasbenica
pianistka hrvaško-slovenskega rodu; študirala
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Poučuje
klavir na Glasbeni šoli Ribnica. Bila je
članica Izvršnega odbora DKPS – EPTA
Slovenija, leta 2010 vodja Strokovnega sveta
za koordinacijo 32. Klavirske mednarodne
EPTA konference v Ljubljani. Leta 2014 je
bila na pobudo DKPS – EPTA izbrana kot
predstavnica Združenja glasbenih pedagogov
in poklicnih glasbenikov za posvet v
Državnem svetu RS, kjer je javno predstavila
delo glasbenih pedagogov.

Î

Dolinšek Eva, akademska glasbenica
čembalistka, asistentka za področje čembala
na AG Ljubljana

Î

Glavina Bojan, profesor, skladatelj, pianist,
korepetitor, zaposlen na Glasbeni šoli Koper

Î

izr. prof. Haas Miha, akademski glasbenik
pianist, profesor klavirja, zaposlen na
Akademiji za glasbo v Ljubljani

Î

Jercog Tatjana, študirala na Glasbeni matici
v Trstu in diplomirala iz klavirja, glasbene
pedagogike in kompozicije na tržaškem
konservatoriju Giuseppe Tartini. Poučuje in
korepetira na Glasbeni šoli Koper ter redno
organizira koncerte sodobne glasbe (Bienale
Koper) in koncertno sezono v okviru
Društva prijateljev glasbe v Kopru.

Î

Paliska Nelfi, akademski glasbenik pianist,
korepetitor, zaposlen na Glasbeni šoli
Koper
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Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 11. številke revije Virkla, jesen 2023, bo Z RITMOM SKOZI ČAS

PRISPEVKI SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil Word)
pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom in prvima
besedama naslova članka. Napotke in želje za postavitev in
tehnično ureditev prispevka označite v istem dokumentu.
Rok za oddajo prispevkov je 1. september 2023!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed.
Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

Slikovno in grafično gradivo (preglednice, grafični
prikazi, slike, notno gradivo, fotografije) priložite
prispevku kot samostojne dokumente (v izvirnih
formatih .jpg .png ...) in v glavnem dokumentu (članku)
označite, kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam
ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo. Fotografije naj
bodo v visoki ločljivosti primerni za tisk. S prispevkom
pošljite tudi vašo digitalno portretno fotografijo.
Za objavo vseh fotografij morate posredovati
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo
dovoljenje za objavo.

Dejavnosti EPTE v 2022/23
44. MEDNARODNA
EPTA KONFERENCA

Rim, Italija / 16.–19. november 2023
Tema: Vpliv italijanske inštrumentalne in operne glasbe v svetu

CIKLUS PIANISSIMO

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA skupaj z glasbenimi šolami po Sloveniji že od leta 2000 z velikim entuziazmom organizira klavirski
cikel Pianissimo. Namenjen je mladim pianistom, ki so že diplomirali, in prvonagrajencem državnega tekmovanja
TEMSIG. Ponuja jim možnost pridobivanja dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju.
V Pianissimu 2022/2023 se bosta predstavila Vid Ibic in Sara Köveš.
Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo, 041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

KLAVIRSKI DNEVI 2022

11. in 12. november 2022, Slovenj Gradec
Tema: Z ritmom skozi čas

VESELI PRSTKI 2023

Maj 2023; informacije o projektu na www.epta.japanpianocenter.com

ČLANSTVO

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom
»članstvo«. Članarina: 50 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto. S
plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj Društva klavirskih pedagogov
Slovenije – EPTA. Vsi redni člani prejemajo en izvod revije VirKLA letno, so deležni
brezplačnega vstopa na Klavirske dneve in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju.

Tajništvo:

 tajnistvo@epta.si

 +386 31 335 745, Tamara Ražem Locatelli

Uredništvo Virkla:

 virkla.epta@gmail.com

 www.epta.si /  Epta Slovenia

