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Cenjeni	bralec!

Tudi	 to	 pomlad	 smo	 virklovci	 na-
brali	pisan	šopek	strokovnih	prispevkov	
–	nekaj	tistih	z	reminiscenco	na	lanske	
Klavirske	dneve	v	Ljubljani	in	dobršen	
del	 drugih,	 ki	 temi	Pomen igranja kla-
virja v sodobni družbi	dajejo	širino,	ki	si	
jo	zasluži,	in	globino,	ki	presune.	

Ena	 glavnih	 vizij	 mednarodnega	
združenja	EPTA	 je	 čezmejno	 povezo-
vanje	in	izmenjevanje	izkušenj.	Temu	v	
Društvu	klavirskih	pedagogov	Sloveni-
je	 –	EPTA	 sledimo	 tudi	 tako,	 da	 vam	
tokrat	predstavljamo	članke	kolegov	 iz	
tujine.	Zanimanje	za	Virkline	prispevke	
pa	je,	verjemite,	tudi	obratno.	

Ko	sem	pred	tiskom	še	enkrat	pre-
letela	 vsebino,	 sem	 se	 počutila	 odkrito	
ponosno,	 da	 zmoremo	 klavirski	 peda-
gogi	v	geografsko	majhnem	slovenskem	
prostoru	pripraviti	obširno	in	raznoliko	

branje,	 ki	 ne	 podaja	 samo	 strokovnih	
besedil,	 pač	 pa	 predstavlja	 dragocene	
pedagoške	poglede,	primere	dobre	pra-
kse	in	zrcali	to,	kar	smo.	S	tem	nam	daje	
možnost,	da	zorimo	kot	pedagogi,	pia-
nisti	in	kot	ljudje.	Slednje	je	še	posebej	
dragoceno.	

Prijazno	vabljeni	k	branju	in	
sodelovanju!

Ana Avberšek , prof. klavirja
glavna urednica

P.	 s.:	 Z	 željo,	 da	 bi	 učitelji	 klavirja	
prepoznavali	sadove	svojega	pedagoške-
ga	dela	tudi	v	izjavah	naših	učencev,	ki	
visijo	na	stenah	učilnic	ali	v	naših	srcih,	
dodajam	dve	iz	svoje	zbirke:

»V	naravi	ni	najti	nič	lepšega	in	po-
polnejšega	od	glasbe.	Ona	usmerja	člo-
veka	v	globino	njegove	duše.	(Marij	Ko-
goj)	Hvala	Vam,	ker	ste	me	z	neskončno	
potrpežljivostjo	uvajali	v	svet	glasbe.«

Napisala učenka ob zaključku 8 letne-
ga glasbenega šolanja, ki je nadaljevala 
šolanje na srednji in kasneje na univerzi-
tetni stopnji.

»Pustili	 ste	 svoje	 sledove	 v	 pesku.	
Vedno	bom	stopala	v	vaše	stopinje.	Dali	
ste	mi	 priložnost,	 da	 je	 bil	 vsak	 dan	 v	
glasbeni	šoli	lep.	Želim	vam	toliko	žar-
kov	sreče,	kolikor	ste	jih	delili	z	mano!«

Napisala učenka ob zaključku 6 letne-
ga glasbenega šolanja.
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»Skozi glasbo lahko najdeš otroka, 
vidiš v njem človeka. Bolj kot skozi 
kako drugo umetnost. Skoznjo učenec  
utrjuje  samega sebe, četudi gre  potem 
v drugo smer.«

Nadja	Žerjal,	Okrogla	miza	
Stare izkušnje za nove ideje,	Klavir-

ski	dnevi	Žalec,	november	2008
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Kitajska	filozofija	uči,	da	človek	ure-
sniči	 sebe,	 ko	 preseže	 bitko	 nasprotij.	
Ko	se	oba	nasprotujoča	principa	narave	
–	 tema,	 v	 kateri	 je	 tudi	 nekaj	 svetlobe	
(jin),	 in	 svetloba,	 v	 kateri	 je	 tudi	malo	
teme	(jang)	–	komplementarno	združi-
ta	v	sožitju,	tvorita	popolnost.	

Podobno	 črno-bele	 tipke	 klavirja	
ponujajo	vsakemu,	ki	 igra	na	klavir,	da	
preseže	bitko,	ki	jo	v	veliki	meri	določa	
ego.	Kdor	stremi	k	svetlobi	in	si	obenem	
na	poti	proti	njej	upa	pogledati	globoko	
v	 temo,	 vadi,	 vadi	 …,	 se	 odreka	 dru-
žabnemu	življenju	 in	se	sooča	s	 tremo,	
išče	načine,	kako	zaigrati	bolje	–	ta	ima	

možnost,	da	skozi	inštrument	doživi	in	
izrazi	 univerzalno	 sporočilo	 glasbe.	 Je	
morda	 klavir	 tisto	 glasbilo,	 s	 katerim	
lahko	na	Zemlji	sežemo	najbližje	k	po-
polnosti?	Že	 sama	krivulja,	 ki	 oblikuje	
pokrov	klavirja,	kliče	po	primerjavi	z	li-
nijami	v	simbolu	jin-janga.	Še	več,	klavir	
lahko	vidimo	kot	harfo	v	objemu	poso-
de;	harfa	naj	bi	bila	najljubši	instrument	
angelov,	 posode	 (sklede,	 skodele)	 pa	
lahko	razumemo	kot	simbol	za	shranje-
vanje	–	od	hrane	do	svetega	grala	–,	kot	
nepogrešljive	pri	obredih	molitve	in	kot	
tibetanske	 sklede,	 iz	 katerih	 privablja-
mo	zdravilne	vibracije	zvoka.

Era	klavirja	je	zgodba	o	pianistih	–	
ambasadorjih	zvokov,	ki	združujejo	lju-
di	in	jim	prinašajo	pozitivna	sporočila,	s	
katerimi	harmonizirajo	čustva.	Frédéric	
Chopin	 je	 nehote	 dokazal,	 kako	 tisto,	
kar	 je	 zares	 dobro,	 ne	 potrebuje	 ma-
nipulativnih	 prepričevanj,	 da	 bi	 se	 ob-
držalo.	V	 tridesetih	 letih	nastopanja	 je	

javno	 nastopil	 le	 tridesetkrat	 –	 v	 času,	
ko	ni	bilo	posnetkov,	je	bilo	to	dovolj,	da	
je	postal	eden	najbolj	cenjenih,	posluša-
nih	in	izvajanih	skladateljev	vseh	časov.	
Dobro	 stoletje	 kasneje	mu	 je	 nekoliko	
drugače	sledil	pianist	Svjatoslav	Richter.	
Dolga	leta	je	koncertiral	samo	v	Sovjet-
ski	 zvezi	 in	mu	ni	 bilo	 prav	 nič	 izpod	
časti,	da	je	brezplačno	igral	na	uboge	pi-
anine	učencem	v	osnovnih	šolah.	Bil	je	
velik	umetnik.	Kritiki	so	ga	ob	prelomu	
tisočletja	imenovali	za	glasbenika	–	in-
strumentalista	20.	 stoletja	…	V	novem	
stoletju	pa	z	velikimi	zamahi	osvaja	svet,	
širi	 popularnost	 klavirske	 glasbe	 in	 ob	
različnih	 priložnostih	 združuje	 razno-
vrstne	ljudi	kitajski	pianist	Lang	Lang.

Pianistke	 v	 tej	 zgodbi	 niso	 izvzete,	
le	da	morda	svoja	velika	dela	opravlja-
jo	nekoliko	bolj	iz	ozadja.	Dovolijo,	da	
iz	majhne	geste	zraste	nekaj,	ob	čemer	
srčno	vztrajajo,	 in	tako	spletajo	vezi,	ki	
povezujejo	 ljudi	 z	 vseh	 koncev	 sveta.	

   Besedilo: mag. Damjana Zupan       

(Tudi) klavirske dame 
lahko premikajo svet
Svetloba in tema si podajata naravne cikle našega planeta. Ena ne 
more brez druge. Tudi življenje se prilagaja tej igri senc in svetlobe – če 
ga živi človek, potem ta nasprotja lahko postanejo še bolj dramatična, 
njihova kombinacija pa ponuja možnost neskončnih scenarijev, skozi 
katere se človek (lahko) prepoznava in osebno raste. Vendar skoraj 
nikjer ni tako popolno belo in tako popolno črno, kot je to pri klavirju. 
In ko prsti s sprehajanjem med belim in črnim ustvarjajo harmonije in 
polifonije, ozvočujejo neskončne scenarije prepletanja svetlobe in teme.

Simbol jin-janga: 
tema/žensko/luna/
hladno/pasivno se 

združuje z nasprotnim 
principom, v katerem 

je svetloba/moško/
sonce/vroče/aktivno.
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Takšne	 so	 zgodbe	 treh	 pianistk,	 ki	 so	
vsaka	po	svoje	prižigale	svetlobo	–	in	z	
njo	 presegle	meje	 (svojega)	 človeškega	
življenja.	To	so	bile	Alice Herz - Sommer, 
Myra Hess in Carola Grindea.

Alice Herz - Sommer (26. november 
1903, Praga – 23. februar 2014, London)	
je	 trenutno	na	 svetu	najbolj	 popularna	
izmed	 vseh	 treh	 pianistk.	 Dokumen-
tarni	 film	 The Lady in Number 6,	 ki	 je	
bil	posnet	po	njenem	življenju,	je	dobil	
oskarja	 2014	 za	 najboljši	 kratki	 doku-
mentarni	film.	Alice	Herz	-	Sommer	je	
do	nedavnega	veljala	za	najstarejšo	pia-
nistko	in	osebo	na	Zemlji,	ki	je	preživela	
holokavst.	 Njena	 zgodba	 je	 edinstven	
primer,	ki	priča	o	zloveščem	koncu	ne-
štetih	nedolžnih	življenj,	o	tem,	kako	je	
njo	sámo	ob	tem	reševal	klavir,	mnoge	
druge	pa	je	vsaj	nekoliko	potolažil	–	in	
kako	 je	bila	prav	ob	 tej	zgodbi	pripra-
vljena	 odpustiti	 tudi	 tistim,	 zaradi	 ka-
terih	je	bila	po	vojni	skoraj	ob	vse	pri-
jatelje	in	družino	ter	nezaželena	v	rodni	
Pragi.	Še	več,	v	pogovorih	z	drugimi	je	
vedno	znova	dokazovala,	da	v	igri	senc	
in	svetlobe	vedno	izbere	slednjo.	Misli,	
s	 katerimi	 je	 izražala	 svojo	 ljubezen	
do	 glasbe	 in	 življenja,	 pa	 so	 pogosto	
citirane.	

Alice	je	zrastla	v	družini,	kjer	so	bili	
stalni	 gostje	 razni	 umetniki	 in	filozofi,	
med	njimi	Mahler	in	Kafka;	Kafka	ji	je	
kot	otroku	pripovedoval	zgodbe,	kadar	
se	 je	 družini	 pridružil	 na	 potovanjih.	
Na	 priporočilo	 družinskega	 prijatelja	
Arturja	 Schnabla	 se	 je	 učila	 klavir	 na	
praškem	konzervatoriju	in	do	okupacije	
Prage	 poučevala	 klavir	 in	 koncertirala	
po	 Evropi.	 Julija	 1943	 je	 bila	 s	 sinom	
Raphaelom	 (ta	 je	 kasneje	 postal	 vio-
lončelist	 in	 dirigent)	 iz	 praškega	 geta	
prepeljana	v	taborišče	Terezin.	Od	tam	
so	preživele	ujetnike	vozili	v	koncentra-
cijska	taborišča,	kjer	so	skoraj	vsi	doča-
kali	svoj	žalostni	konec.	Vsi	ostali	člani	
družine	 so	 pomrli,	 če	 niso	 pravočasno	
zbežali	 v	 Palestino;	mož,	 poslovnež	 in	
amaterski	 glasbenik	Leopold	 Sommer,	

je	umrl	v	Dachauu	mesec	pred	koncem	
vojne,	 njun	 sin	 pa	 je	 bil	 eden	 izmed	
redkih	otrok,	ki	so	preživeli	v	taborišču	
Terezin.	

Terezin	 je	 bilo	 posebno	 taborišče.	
Tam	so	nacisti	organizirali	koncerte	in	
snemali	filme,	da	bi	 tako	 svetovni	 jav-
nosti	prikrili	pravo	zgodbo	o	deportira-
nih	Judih.	Trikrat	na	leto	so	jih	obiskali	
predstavniki	Rdečega	križa,	ki	so	morali	
dobiti	 občutek,	 da	 so	 Judje	 v	Terezinu	
dobro	 preskrbljeni.	Alice	 je	 imela	 tam	
posebno	 nalogo.	 Klavirju	 se	 mora	 za-
hvaliti,	 da	 je	preživela	holokavst,	 saj	 je	
bila	 v	 taborišču	 zadolžena	 za	 to,	 da	 je	
igrala	 na	 koncertih	 –	 tudi	 v	 spodbudo	
tistim,	ki	so	jih	pripravljali	za	deportaci-
jo	v	Auschwitz.	Predala	se	je	usodi	–	in	
glasbi.	V	tem	času	je	samo	Beethovnovo	
Appassionato	 igrala	 več	 kot	 petdeset-
krat,	na	klavirju	je	spremljala	presunljivo	
doživet	Verdijev	Rekviem,	velikokrat	je	
tudi	sedela	med	publiko: “Kadarkoli sem 
vedela, da me čaka koncert, sem bila srečna. 
Glasba je magija. Nastopali smo v dvorani 
pred publiko, v kateri je sedelo 150 starih, 
bolnih in lačnih ljudi, ki so izgubili vsakr-
šno upanje. Živeli so za glasbo. To je bila 

njihova hrana. Če niso prišli, je pomenilo, 
da so že umrli. Isto je pretilo nam, ki smo 
ostali.”

7.	 februarja	 1945,	 ko	 so	 prepeljali	
zadnjo	skupino	Judov	iz	Terezina	v	Au-
schwitz,	je	Alice	igrala	recital	s	Chopi-
novimi	skladbami.	Program	je	nekajkrat	
ponovila	do	14.	aprila,	pet	dni	pred	tem,	
ko	se	je	Hitler	vdal	v	usodo	in	priznal,	
da	 je	vojna	 izgubljena.	Takrat	 je	začela	
igrati	Beethovna	in	Schuberta.	

Alice	 Herz	 -	 Sommer	 je	 po	 vojni	
nadaljevala	koncertiranje	in	svoje	znanje	
predajala	s	poučevanjem	klavirja.	Vadila	
je	do	konca	življenja,	v	bolnišnico	so	jo	
sprejeli	le	dva	dni	pred	smrtjo.	Takole	je	
pri	106	letih	odslovila	novinarja:	“Hvala 
za pogovor, mladi mož, bilo mi je v veselje. 
Zdaj pa moram igrati. Vsak dan moram 
začeti z eno uro Bacha.”

Pogovore	 je	 vedno	 preusmerjala	
od	smrti	v	glasbo,	od	sence	v	svetlobo:	
“V	 vsem	 iščem	 dobro.	Ko	 si	 sproščen,	
je	 tudi	 telo	 sproščeno.	Če	si	pesimisti-
čen,	se	telo	odziva	nenaravno.	Od	nas	je	
odvisno,	ali	sprejmemo	dobro	ali	slabo.	
Ko	si	prijazen	do	drugih,	ti	vračajo	pri-
jaznost.	Ko	daš,	prejmeš.”	

Naučila	 se	 je	 odpustiti	 nemškemu	
narodu	 in	 počasi	 je	 spet	 začela	 spo-
štovati	 germansko	 kulturo:	 “Le	 kaj	
bi	 moglo	 biti	 bolj	 čudovito	 kot	 Bach,	
Beethoven	 in	 Schubert,	 največji	 med	
romantiki?	Vse	se	začne	z	Bachom,	fi-
lozofom	glasbe.”	

Alice	Herz	-	Sommer	je	imela	trdno	
upanje	 v	moč	 glasbe:	 “Glasba	 je	 rešila	
moje	 življenje.	Sem	 Judinja,	 toda	Bee-
thoven	je	moja	religija.”

Knjiga o	njenem	življenju	A Century 
of Wisdom: Lessons From the Life of Alice 
Herz-Sommer the World's Oldest Living 
Holocaust Survivor	 je	 doživela	 že	 vrsto	
prevodov.	Preden	si	bomo	lahko	prebra-
li	njeno	biografijo	v	slovenskem	prevo-
du,	ki	je	v	pripravi,	pa	si	še	oglejmo,	kaj	
je	Alice	menila	o	 revščini	 in	bogastvu:	
“Bogataši so nemogoči. Mislijo, da imajo 
vse, ampak v resnici nimajo ničesar! Mi, ki 
smo preživeli geto, imamo v sebi trpljenje 

Pri 110 letih je Alice Herz - Sommer še 
vedno igrala po tri ure dnevno: “Življenje 
sem preživela ob glasbi. Umrla bom ob 
glasbi. Glasba je Bog.”
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in obenem glasbo, ki nas je dvignila nad to 
trpljenje, in to nas dela bogatejše kot vsa-
kega premožnega človeka.”

Njeno	 stanovanje	 v	 Londonu	 je	
bilo	zgolj	enosobno.	Glasba	je	bila	njen	
véliki	svet:	“Glasba je največji čudež člo-
veštva. Od prve note dalje človeka popelje 
v višji, drugačen svet in tako je bilo, ko 
smo igrali ali poslušali glasbo v getu.”	O	
življenju,	v	katerem	je	toliko	izgubila,	pa	
je	menila,	da	je	lepo	–	v	njem	se	je	lahko	
veliko	 naučila	 ter	 ga	 uživala	 in	 zato	 v	
takem	 življenju	 ni	 ne	 časa	 ne	 prostora	
za	pesimizem	ali	sovraštvo:	“Življenje	je	
lepo,	 ljubezen	 je	 lepa,	narava	 in	glasba	
sta	 lepi.	Karkoli	doživimo,	 je	darilo,	 ki	
bi	ga	morali	častiti	in	prenesti	tistim,	ki	
jih	ljubimo.”

V	času,	ko	je	Alice	Herz	-	Sommer	
igrala	 v	 taborišču,	 so	 imeli	 na	 drugem	
koncu	 Evrope	 že	 precejšnjo	 popular-
nost	koncerti,	s	katerimi	je	polnila	srca	
ljudem	v	Londonu	britanska	 pianistka	
Myra Hess (25. februar 1890, London – 
25. november 1965, London).	Ti	koncerti	
so	bili	v	času	vojne	najbolj	svetla	točka	
kulturnega	 dogajanja	 daleč	 naokrog.	
Situacija	 v	 državi	 se	 je	 namreč	 zelo	
spremenila,	 ko	 je	 3.	 septembra	 1939	
Velika	 Britanija	 napovedala	 vojno	 na-
cistični	Nemčiji.	Zaradi	 nevarnosti,	 da	
bi	 večerne	 luči	 poleg	 lačnih	 kulture	 in	
umetnosti	pritegnile	tudi	nezaželene	si-
tuacije	in	morebitne	bombne	napadalce,	
so	 vse	 kulturne	 ustanove	 zaprle	 svoja	
vrata.	Myri	Hess	pa	se	je	že	nekaj	dni	po	
izbruhu	vojne	porodila	 ideja,	da	bi	or-
ganizirala	koncerte	v	času	kosila.	O	tem	
se	je	posvetovala	z	direktorjem	Narodne	
galerije	 v	 Londonu	 (National	 Gallery	
na	Trafalgar	Square),	Kennethom	Clar-
kom.	 Predlagala	mu	 je,	 da	 bi	 namesto	
slik,	ki	so	jih	že	v	avgustu	morali	skriti	v	
depoje,	stene	galerije	napolnjevali	zvoki	
glasbe.	Direktor	je	bil	navdušen:	“Raz-
veselila me je misel, da bi lahko galerija 
spet služila svojemu namenu, uživanju 
lepote, ne pa za izpolnjevanje formular-
jev in odpošiljanje kuvert.”	 Kmalu	 mu	

je	uspelo	prepričati	skrbnike	galerije	in	
dobiti	 dovoljenje	 vlade.	V	 oktagonalni	
galeriji	so	postavili	lesen	oder	in	name-
stili	500	–	v	večini	doniranih	–	stolov.	Z	
družbe	Steinway	and	Sons	so	6.	oktobra	
1939	pripeljali	koncertni	klavir,	za	kate-
rega	so	v	družbi	 računali	 samo	prevoz;	
glede	izkupička	so	izrazili	željo,	da	gre	
nekaj	 denarja	 v	 sklad	 za	 nezaposlene	
glasbenike.

Prvi	 koncert	 je	 bil	 organiziran	 10.	
oktobra	 1939.	 Myra	 Hess	 je	 bila	 pre-
vidna	glede	tega,	kako	se	bodo	odzvali	
ljudje,	zato	se	je	odločila,	da	ne	bo	tve-
gala	 z	 vabljenjem	 drugih	 glasbenikov,	
temveč	bo	zaigrala	sama.	Dvomi	so	bili	
povsem	odveč	–	namesto	pričakovanih	
40,	 50	 prijateljev	 je	 na	 koncert	 prišlo	
okrog	 1000	 ljudi,	 veliko	 jih	 je	 moralo	
celo	 ostati	 zunaj.	 Nekateri	 so	 sedeli,	
veliko	 jih	 je	 stalo,	 sedelo	na	 tleh	ali	 se	
sprehajalo	 v	 bližini	 galerije.	 Prostor	 je	
napolnjevala	čudovita	akustika.

Koncerti	 so	se	odvijali	vsak	dan	ob	
enih	(vstopnina	je	bila	en	šiling),	s	po-
novitvami	ob	petih	popoldne	ob	torkih	
in	 četrtkih	 (dva	 šilinga).	 Vstopnic	 ni	
bilo	mogoče	rezervirati	vnaprej,	ljudje	v	
publiki	pa	 so	 si	med	koncertom	 lahko	
privoščili	tudi	sendvič,	se	sprehodili	ven	
ali	prišli	v	prostor	med	igranjem.	Publi-
ka	se	je	razlikovala	od	tistih,	ki	so	sicer	

prihajali	 na	 koncerte,	 velikokrat	 zgolj	
zaradi	 njihovega	 socialnega	 statusa	 in	
zato,	da	so	se	pokazali	v	javnosti.	Tokrat	
je	bilo	drugače	–	koncert	si	je	lahko	pri-
voščil	vsak,	zato	so	bili	udeleženci	pravi,	
srčni	 ljubitelji	 glasbe:	mladi,	 stari,	 lepo	
oblečeni,	 ljudje	 v	 preprostih	 oblačilih,	
uniformiranci,	pripadniki	civilne	zašči-
te,	 študentje	 glasbe,	 uradniki,	 poslov-
neži	…	Prihajali	 so	 tudi	 člani	 kraljeve	
družine	 –	 kraljica	 Elizabeta	 (mati)	 je	
bila	prvič	med	poslušalci	že	24.	oktobra,	
štirinajst	dni	po	prvem	koncertu.	

Namen	koncertov	 je	bil	dvigovanje	
morale.	Tudi	med	zimo	1940/41,	ko	so	
bili	vsakodnevni	bombni	napadi,	so	lju-
dje	potrpežljivo	čakali	v	vrsti	za	koncert,	
dokler	niso	sirene	napovedale	konca	ne-
varnosti.	V	tem	času	so	koncerte	izvajali	
v	 kleti,	 kjer	 je	 bilo	 prostora	 le	 za	 300,	
400	ljudi.	Pozimi	je	bilo	strašno	mrzlo,	
glasbeniki	 so	 komaj	 igrali,	 poleti	 pa	 je	
v	 prostoru	 zaradi	 vročine	 in	 pomanj-

kanja	 kisika	 postajalo	 nevzdržno.	 V	
takih	razmerah	je	bilo	težko	vzdrževati	
uglašenost	 instrumentov.	 Glasbeniki	
so	igrali	tudi	takrat,	ko	je	bomba	padla	
čisto	 v	 bližini.	 Člani	 kvarteta	 Stratton	
niso	 zgrešili	 niti	 ene	 note	 Beethovno-
vega	kvarteta,	ki	so	ga	ravno	takrat	igra-
li,	 in	 nihče	 od	 poslušalcev	 ni	 zapustil	
prizorišča.	

“Vam je všeč Bach?” je novinar na vožnji z vlakom vprašal vojaka, ki je služil med 
drugo svetovno vojno. “Ne.” “Toda požvižgavate si Bachovo skladbo.” “To ni Bach,” je 
odgovoril vojak. “To je Myra Hess.” Na fotografiji: Myra Hess med igranjem v Narodni 
galeriji v Londonu.
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Myra	Hess	 je	bila	zelo	zaposlena	z	
organiziranjem	koncertov.	Bila	 je	 izvr-
stna	pianistka	in	ameriški	agent	je	nanjo	
pritiskal,	 naj	 izpolni	 obljubo	 in	 izpelje	
turnejo	 po	 Ameriki.	 Toda	 Hessova	 je	
vztrajala,	da	želi	služiti	svojemu	narodu.	
Vztrajala	je	tudi	takrat,	ko	so	bili	kon-
certi	 zaradi	 pomanjkanja	 denarja	 sko-
rajda	odpovedani.	K	sreči	so	jih	podprli	
mnogi	donatorji,	med	njimi	tudi	Tosca-
nini	in	Rahmaninov.	Myra	je	imela	več	
ljudi,	 ki	 so	 ji	 pomagali	 pri	 organizaciji	
in	izpeljavi	koncertov,	njena	desna	roka	
pa	je	bil	na	Irskem	rojeni	skladatelj	Ho-
ward	Ferguson,	ki	je	živel	v	Myrini	so-
seski	in	je	bil	odgovoren	za	oblikovanje	
programov.	

Myra	Hess	se	je	zavedala,	da	si	pu-
blika	želi	poslušati	Beethovna,	Mozarta,	
Bacha	in	Brahmsa,	ne	pa	modernih	del.	
Prav	nič	se	 ji	ni	zdelo	narobe,	če	 je	bil	
program	sestavljen	pretežno	iz	del	nem-
ških	skladateljev.	Zgodilo	pa	se	je,	da	je	
bil	 ravno	med	nemško	 invazijo	na	Ni-
zozemsko	načrtovan	koncert	popularne	
nemške	pevke	Elene	Gerhardt.	Pevka	je	
pred	 koncertom	poklicala	Hessovo,	 da	
bi	odpovedala	koncert,	saj	se	je	sramo-
vala	lastnega	naroda	in	se	je	bala	odziva	
publike.	Toda	Hessova	 jo	 je	prepričala,	
da	 mora	 priti	 in	 da	 bodo	 poslušalci	 to	
spoštovali.	Še	več,	ko	je	pevka	še	vedno	
v	dvomih	 in	z	občutki	 sramu	prišla	na	
oder,	so	 jo	poslušalci	ganili	do	solz,	saj	
so	jo	spodbudili	s	tem,	da	so	vstali	in	ji	
približno	pet	minut	ploskali.	

Koncerti	 so	 se	 nadaljevali	 tudi	 po	
vojni,	do	 takrat,	ko	 so	oblasti	odredile,	
da	morajo	slike	prevzeti	prvotno	vlogo	
v	galeriji,	množica	poslušalcev	pa	ne	bi	
smela	ovirati	ljudi	pri	ogledu	slik.	Po	še-
stih	letih	in	pol	so	na	zadnjem	koncertu	
–	10.	aprila	1946	–	igrali	člani	kvarteta	
Griller	in	prostor	je	bil	napolnjen	s	po-
zitivnimi	čustvi.	

V	 vsem	 tem	 času	 je	 bilo	 organizi-
ranih	1.698	koncertov,	ki	jih	je	skupno	
obiskalo	več	kot	750.000	ljudi.	Na	odru	
se	 je	 predstavilo	 238	 pianistov,	 236	
godalcev,	 64	 pihalcev,	 157	 pevcev,	 24	

godalnih	 kvartetov,	 56	 ansamblov	 ter	
13	 orkestrov,	 15	 pevskih	 zborov	 in	 24	
dirigentov.	Gostovali	so	tudi	glasbeniki	
iz	 Francije	 –	 januarja	 1944	 je	 nastopil	
Francis	Poulenc,	9.	marca	istega	leta	pa	
je	 ob	 spremljavi	 Myre	 Hess	 nastopil	
znameniti	 francoski	 violinist	 Jacques	
Thibaud.

Po	 vojni	 je	 Myra	 Hess	 nadaljevala	
solistično	kariero,	nekatere	njene	inter-
pretacije	so	veljale	za	izjemne,	vključno	
z	njeno	popularno	priredbo	Bachovega	
korala	Jesu, Joy of Man's Desiring ( Jesus	
bleibet	 meine	 Freude).	 Igrala	 je	 z	 ne-
wyorškimi	 filharmoniki	 pod	 taktirko	
Bruna	Walterja	ter	v	triu	z	znamenitim	
Casalsom	 in	 napolnjevala	 dvorane	 na	
obeh	 straneh	 Atlantika.	 Za	 svoje	 delo	
je	dobila	 več	nagrad	 in	 častnih	dokto-
ratov,	kralj	George	VI.	pa	 jo	 je	 že	 leta	
1941	povišal	 v	 »dame«.	Njeni	koncerti	
imajo	 največjo	 slavo	 med	 koncertnimi	
serijami	20.	stoletja.	Glasba	pa	se	je	na-
vsezadnje	 v	70.	 letih	20.	 stoletja	 vrnila	
tudi	 v	 londonsko	 Narodno	 galerijo.	 V	
čast	 medvojnim	 koncertom	 v	 njej	 od	
septembra	2006	vsako	leto	organizirajo	
dan	recitalov	Dan Dame Myre Hess. 

Z	močjo	glasbe	pa	tudi	besede	lahko	
sežejo	zelo	daleč,	četudi	se	tega	ne	zave-
damo.	Zapomnimo	si,	kaj	nam	je	nekoč	
nekdo	v	preteklosti	povedal	–	oseba	se	
morda	tega	niti	ne	spomni,	na	nas	pa	je	

to	izjemno	vplivalo	–	včasih	negativno,	
včasih	pozitivno.	Uradni	biografi	Myre	
Hess	 in	 zgodovinarji,	 ki	 so	 podrobno	
preučili	koncertna	dogajanja	v	Narodni	
galeriji	 v	Londonu,	 so	 tako	 spregledali	
nekaj,	kar	pozna	le	peščica	ljudi	–	tisto	
malo	 opazko,	 zaradi	 katere	 je	 Myra	
Hess	ukrojila	svojo	usodo,	kakršno	po-
znamo	danes.

Carola Grindea (29. januar 1914, 
Piatra Neamt, Romunija – 10. julij 2009, 
London) je	v	začetku	septembra	1939	z	
možem	Mironom	Grindeo,	 priznanim	
pisateljem,	 kot	 ubežnica	 pred	nacistič-
nimi	 grožnjami	 iz	 rodne	 Romunije	
prispela	 v	 London.	 S	 priporočilnim	
pismom,	 ki	 ga	 je	 dobila	 na	 glasbeni	
akademiji	v	Bukarešti,	sta	z	možem	po-
trkala	na	vrata	Myre	Hess	dan	potem,	
ko	je	Velika	Britanija	napovedala	vojno	
nacizmu.	 Carola	 je	 bila	 začudena,	 ker	
sta	bila	oba	koncertna	steinwaya	zaprta	
in	 prekrita	 z	 zaščitno	 prevleko:	 “Kla-
virja ne bosta zazvenela vse dotlej, dokler 
ne bo to razdejanje mimo,”	ji	je	pojasnila	
Myra	Hess.	Nadaljevala	 je,	da	želi	po-
magati	ranjenim	v	vojni	tako,	da	bi	vo-
zila	reševalno	vozilo.	A	Carola	Grindea	
je	nasprotovala	 tej	 ideji:	 “Vaša glasba je 
ključnega pomena za prizadevanja k miru 
– morate igrati, da boste s tem ljudem dvi-
govali moralo.”

Življenje	 Carole	 Grindea	 je	 bilo	
prav	 tako	 v	 veliki	meri	 dediščina	 tega,	
kar	 ji	 je	omogočila	Myra	Hess.	Bila	 je	
njena	varovanka,	na	Myrino	priporočilo	
pa	 je	 študirala	 tudi	 pri	 Tobiasu	 Mat-
thayu,	 prvem	 in	 najbolj	 pomembnem	
zagovorniku	igranja	s	težo	roke	v	Veliki	
Britaniji.	 Iz	 tega	 znanja	 in	mnogih	 let	
izkušenj	 ob	 poučevanju	 na	 Guildhall	
School	of	Music	and	Drama	v	Londo-
nu	 sta	 nastala	 priročnik	 Healthy Piano 
Technique	(Zdrava	klavirska	tehnika)	in	
preprosta,	a	učinkovita	tehnika	Grinde-
ajeve.	S	to	tehniko	je	Carola	pomagala	
mnogim,	 ki	 so	 trpeli	 zaradi	 odvečne	
napetosti	 med	 igranjem	 instrumenta	
ali	petja	–	 ta	 je	nastajala	kot	posledica	
napačne	 uporabe	 telesa	 ali	 pa	 zaradi	

Glasba je največji 
čudež človeštva. Od 
prve note dalje človeka 
popelje v višji, drugačen 
svet in tako je bilo, ko 
smo igrali ali poslušali 
glasbo v getu.
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strahu	 pred	 nastopanjem.	 Bila	 je	 ena	
redkih	ljudi	na	svetu,	ki	so	bili	sposobni	
pianistom,	ki	so	trpeli	zaradi	fokalne	di-
stonije,	 vrniti	 zaupanje	 in	koordinacijo	
prstov.	To	je	nevrološka	okvara,	ki	jo	ima	
približno	odstotek	glasbenikov.	Pri	pia-
nistih	se	manifestira	tako,	da	se	nekateri	
prsti	na	roki	spodvijajo	v	trenutku,	ko	bi	
morali	pritisniti	na	tipko.	Tisti,	ki	smo	
se	udeleževali	njenih	delavnic	v	okviru	
Performing	Arts	Clinic,	 ki	 jih	 je	 vrsto	
let	vodila	na	London	College	of	Music,	
pa	smo	lahko	bili	tudi	priča	temu,	kako	
je	z	učenjem	gibov,	ki	ustrezajo	načelom	
zavedanja	 telesa,	 skozi	poučevanje	kla-
virja	vračala	mobilnost	hendikepiranim	
otrokom.	

Svoje	 znanje,	 ideje	 in	 delavnice	 je	
vodila	 ter	 širila	 preko	 organizacije	 IS-
STIP	–	International Society for the Study 
of Tension in Performance (Mednarodno	
društvo	 za	 proučevanje	 napetosti	 med	
nastopom),	ki	jo	je	ustanovila	leta	1981.	
Med	 imeni	 pokroviteljev	 ISSTIP-a	
so	 bili	 tudi	 pianisti	 Earl	 Wild,	 Fanny	
Waterman,	 Rosalyn	 Tureck	 in	 Alfred	
Brendel	ter	ostala	zveneča	imena	kot	sir	
Colin	 Davis,	 sir	 Neville	 Mariner,	 lady	
Evelin	 Barbirolli,	 sir	 Antony	 Hopkins	
…	 in	 lord	Yehudi	Menuhin.	Sodelavci	
ISSTIP-a	 so	 bili	 različni	 strokovnjaki.	
Njihova	razmišljanja	o	soočanju	s	teža-
vami	pri	igranju	in	nastopanju	je	Carola	
Grindea	 izdala	 v	 simpoziju	 Tension in 
the Performance of Music	(Napetost	med	
glasbenim	 nastopom);	 knjiga	 je	 zaradi	
velikega	 zanimanja	 doživela	 več	 pona-
tisov.	Vrhunec	Carolinega	dela	pa	je	bil	
v	 organizaciji	 večmesečnih	 tečajev,	 ki	
jih	 je	vodila	od	 leta	2002	dalje.	Zbrala	
je	 izjemne	 strokovnjake,	 ki	 so	 prvič	 v	
britanski	zgodovini	 izobraževali	udele-
žence	z	vsega	sveta	za	bodoče	terapevte	
glasbene	medicine.	Še	kasneje,	pri	93	le-
tih,	je	junija	2007	organizirala	nepozab-
no	dvodnevno	mednarodno	konferenco	
ISSTIP,	na	kateri	je	bil	en	dan	posvečen	
samo	 fokalni	 distoniji.	 Na	 konferen-
ci	 so	 predavali	 strokovnjaki	 iz	 ZDA,	

Nemčije,	Avstralije	 –	 in	 tudi	Slovenije	
(Damjana	 Zupan	 in	 Marina	 Horak).	
Prav	v	tistem	času	je	bila	pod	vodstvom	
terapevtke	glasbene	medicine	Damjane	
Zupan	 v	 okviru	 slovenskega	 društva	
EPTA	zelo	dejavna	 sekcija	 ISSTIP,	ki	
je	imela	ISSTIP-ovo	podporo	za	delo-
vanje	 vse	 do	 smrti	 predsednice	Carole	
Grindea.	ISSTIP	danes	uspešno	nada-
ljuje	svoje	poslanstvo	pod	predsedstvom	
ortopedinje,	pianistke	in	specialistke	za	
medicino	odrskih	umetnosti	Hare	Tro-
uli,	urejanje	ISSTIP	Journala	–	Tension	
in	Performance	pa	je	prevzela	pianistka	
in	terapevtka	glasbene	medicine	Nancy	
Lee	Harper.	

carola Grindea	je	prižigala	svetlobo	
v	svetu	z	načelom,	da	iz	nikogar	naredi	
NEKOGA.	Svoje	znanje	je	prenašala	na	
druge,	 jih	 spodbujala,	 da	 so	 »dvignili	
prsi«	(Bosoms up!) in	zbirali	okrog	sebe	
še	 več	podobno	mislečih	 ljudi	 v	 veliko	
Evropsko	združenje	klavirskih	pedago-
gov	 EPTA	 –	 European Piano Teachers 
Association. V	okviru	EPTE smo	danes	
zbrani	 klavirski	 pedagogi	 iz	 okrog	 40	

držav	 (članstvo	 se	 nenehno	 širi),	 med	
njimi	so	tudi	priključene	članice	z	osta-
lih	kontinentov.	Društvo	klavirskih	pe-
dagogov	Slovenije	je	del	EPTE	od	leta	
1998.	

Zametki	EPTE	segajo	že	v	čas,	ko	v	
Veliki	Britaniji	še	ni	obstajala	možnost	
študija	 klavirske	 pedagogike.	Takrat	 je	
Carola	Grindea	službovala	na	Guildhall	
Schooll	of	Music	and	Drama	(od	1968	
dalje),	 kjer	 je	 vodila	 serijo	 predavanj	 z	
naslovom	 Techniques of Piano Teaching	
(Tehnike	 klavirskega	 poučevanja).	Na-
pisala	 je	 vrsto	 strokovnih	 člankov,	 v	
knjigi	Great Pianists and Pedagogues in 
conversation with Carola Grindea	 (Ve-
liki	 pianisti	 in	 pedagogi	 v	 pogovoru	 s	
Carolo	Grindea)	pa	je	zbrala	intervjuje	
z	 mnogimi	 pianisti,	 med	 katerimi	 so	
bili:	 Murray	 Perahia,	 Vladimir	 Aške-
nazi,	Vlado	Perlemuter,	Kendall	Taylor,	
John	 Ogdon,	 Aldo	 Ciccolini,	 Andras	
Schiff,	Radu	Lupu	in	številni	drugi.	Po-
stopoma	 je	 postala	 znana	 kot	učiteljica 
učiteljev	 –	 potem	 ko	 se	 je	 zgledovala	
po	 združenjih	 glasbenih	 pedagogov	 v	
Ameriki	ter	po	ESTA	(European	String	
Teachers	Association).	Leta	1978	sta	ji	
pomagala	ustanoviti	društvo	EPTA	ko-
lega	 Yehudi	 Menuhin	 in	 Max	 Rostal,	
znameniti	glasbeniki	Nadia	Boulanger,	
John	Ogdon,	Paul	Badura-Skoda,	Lo-
uis	 Kentner,	 Rosalyn	Tureck	 in	Vlado	
Perlemuter	pa	so	postali	prva	»zaščitna	
znamka«	EPTE.	Vrsto	let	je	bila	tajnica	
EPTE,	 kasneje	 je	 to	 nalogo	 prevzela	
njena	hči	Nadia	Lasserson	(da	–	ponov-
no	–	zaokrožimo	zgodbo,	njena	botra	je	
bila	Myra	Hess).	Revija	EPTA	Journal,	
raznovrstne	 aktivnosti	 držav	 članic	 in	
vsakoletne	 mednarodne	 konference	 so	
danes	 rezultat	 večletnih	 prizadevanj	
Carole	 Grindea,	 ki	 je	 na	 pravem	 me-
stu	 srečevala	 prave	 ljudi	 in	 prave	 ideje	
nadgrajevala	s	 svojimi	organizacijskimi	
sposobnostmi.	EPTA	je	tudi	prostor,	v	
katerem	klavirski	pedagogi	čutimo	pri-
padnost,	 se	drug	od	drugega	učimo,	 se	
spodbujamo	–	in	se	med	sabo	družimo.	

Carola	 Grindea	 bi	 januarja	 letos	

Carola Grindea v svojem salonu, v 
katerem so bila tudi dela, ki jih je njej 
in njenemu možu podaril Picasso. Tu je 
rada prirejala koncerte ali sprejemala 
glasbenike s težavami. Preko ISSTIP-a je 
pomagala več kot 1000 glasbenikom. 
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praznovala	 stoletnico	 rojstva.	 Za	 svoje	
delo	 je	prejela	več	nagrad,	 leta	2001	 je	
bila	 celo	med	finalistkami	za	 evropsko	
nagrado	za	ženske	dosežke.	A	vseskozi	
je	 ostajala	 skromna.	 Zanjo	 je	 bil	 pra-
znik,	kadar	je	doma	v	svoji	majhni	ku-
hinji	gostila	svojo	družino	in	prijatelje,	
obraz	pa	ji	je	kar	žarel,	kadar	se	je	ude-
ležila	 mednarodnih	 konferenc	 EPTE	
in	bdela	nad	tistim,	čemur	je	sama	dala	
korenine.	

V	današnjem	svetu	se	lahko	vse	bolj	
soočamo	z	dejstvom,	da	zgodovina	nima	

razvoja,	ima	le	zgodbe,	ki	se	v	plesu	sve-
tlobe	in	teme	tako	ali	drugače	odvijajo.	
Ob	 spoznanju,	 koliko	 lepih	 zgodb	 se	
uresniči	ob	navdihu	kombinacije	črno-
belih	tipk,	se	lahko	porodi	upanje.	Upa-
nje	za	tiste,	ki	si	ne	nadevajo	maske	na	
obraz,	tiste,	ki	delujejo	mimo	sistema	s	
preprostostjo	 in	 srčnostjo	–	kot	 vse	 tri	
klavirske	dame.	

Ni treba, da prav vsak da tolikšen 
pečat svetu, kot so ga dale Alice, Myra 
in Carola. Vendar je vsak kamenček 
v mozaiku pomemben – prijazna in 

spodbudna beseda učencu, sodelo-
vanje s starši, spoštovanje poklica 
klavirskega pedagoga, korepetitorja, 
klavirskega spremljevalca, pianista ... 
in publike –, pa tudi skladba, ki si jo 
zaigramo, preden se zvečer odpravimo 
k počitku. Tistim, ki se izražamo ob 
črno-belih tipkah in z njimi, ni treba 
živeti v svetu, ki kar kliče po tem, da 
bi drug drugemu spodkopavali tla pod 
nogami. Imamo pa zato možnost, da 
s svojim delovanjem pustimo zrasti 
korenine takšnemu svetu, v katerem 
vlečejo dobri zgledi.		
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H ilda Horak (1914–1995), po 
rodu Poljakinja, se je dva-
najstletna priselila v Slove-

nijo, kjer si je njena družina v kranju 
ustvarila nov dom. študirala je v Leipz-
igu (robert Teichmüller), budimpešti 
(margit varrò), zürichu (dr. Willi Sc-
huh, Eduard ruefenacht) in zagrebu 
(Svetislav Stančič). v letih 1945–1974 
je bila priznana koncertna pianistka in 
cenjena profesorica klavirja na Akade-
miji za glasbo v Ljubljani in je vzgojila 
številne pedagoge, ki danes delujejo po 
glasbenih šolah po vsej Sloveniji. Njeni 
študenti so bili priznani umetniki: kon-
certni pianisti Aci bertoncelj, Igor De-
kleva, Primož Lorenz, marina horak, 
skladatelji vladimir Lovec, janez ma-
tičič, blaženka Arnič, dirigenti boris 
švara, Lovro Arnič in mnogi drugi. Po 
upokojitvi se je preselila v švico, kjer se 
je udejstvovala kot pianistka, skladate-
ljica in predvsem kot pedagoginja. bila 
je častna članica Saveza muzičkih ume-
tnika jugoslavije, dobitnica reda dela 
z zlatim vencem in betettove nagrade, 
Univerza v Ljubljani pa ji je podelila 
naziv zaslužna profesorica.

8. decembra letos bo minilo 100 let, 
odkar se je rodila slovenska pianistka in 
pedagoginja, zaslužna profesorica lju-
bljanske univerze Hilda Horak. 

Kako zajeti v nekaj vrstic življenje, 
ki se je začelo na Poljskem v prvem letu 
prve svetovne vojne in ugasnilo v Švici 

81 let pozneje, udejanjilo pa se je v dol-
gih tridesetih letih delovanja po drugi 
svetovni vojni, pedagoško v Ljubljani na 
Akademiji za glasbo, umetniško po vsej 
Jugoslaviji, v poznih letih pa v Švici s 
komponiranjem doseglo svoj ustvarjalni 
vrhunec?

Kako bi nam odgovorila danes, nam 
zaupala svoja stremljenja, pa tudi žalo-
stne dogodke, ki so njeno življenje zazna-
movali s svojstvenim pečatom?

Česa se spominjaš iz svoje 
izvirne domovine, Poljske? 

Spomini	 so	 zbledeli	 …	 A	 spomi-
njam	se,	kako	 je	pogorela	tovarna	mo-
jega	očeta,	stali	smo	ob	oknu	in	gledali	
ogromne	plamene.	K	sreči	se	nam	ni	nič	
zgodilo.	Sicer	se	spominjam	malo,	polj-
sko	pa	še	vedno	znam	…

Kako tovarna, tvoj oče 
– moj dedek – je bil 
vendar glasbenik. 

Res	je,	Gustav	Horak	je	v	Leipzigu	
študiral	 dirigiranje	 pri	 Arthurju	 Niki-
schu	 in	 violončelo	pri	 Juliusu	Klenglu.	
A	se	je	uklonil	meščanskim	družbenim	
načelom	 in	 prevzel	 tekstilno	 podjetje	
svojega	očeta,	tudi	zato,	ker	se	je	zaljubil	
v	lepo	Berto	Wenske,	ki	je	starši	nikdar	
ne	 bi	 dali	 v	 zakon	 »muzikantu«.	 A	 še	
dalje	je	igral,	nastopal	in	v	Kranju,	kjer	

   Besedilo: Marina Horak       

Hommage Hildi Horak
Imaginarni intervju s Hildo Horak ob 100. obletnici rojstva  
(8. 12. 1914 – 18. 9. 1995)

Portret ob 50-letnici (1964)

20-letna študentka v Leipzigu (1934)
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je	bil	direktor	tovarne	Intex,	se	je	njegov	
dan	vedno	začel	s	stavkom	iz	Bachovih	
solo	sonat.	

Kako pa se zdaj kar 
naenkrat znajdemo v 
Kranju, v Sloveniji? 

Stara	 sem	 bila	 12	 let,	 ko	 se	 je	 vsa	
družina	–	bilo	nas	je	šest	otrok	–	prese-
lila	v	Kranj,	kjer	je	oče	zgradil	tekstilno	
tovarno.	

Kaj pa glasba? Si že 
zgodaj vedela, da bo 
to tvoj »medij«?

Ko	sem	bila	še	čisto	majhna,	sem	se	
skrila	med	velika	dvojna	vrata	in	tiho	kot	
miška	poslušala,	ko	je	oče	s	kolegi	igral	v	
kvartetu.	Če	sem	si	hotela	hitro	kaj	za-
pomniti	za	šolo,	sem	stavke	spreminjala	
v	melodije	in	si	jih	pela.	Ne	spominjam	
se,	 da	 bi	 kdaj	 karkoli	 drugega	 prišlo	 v	
poštev	za	moj	poklic	kot	pa	glasba.	

in kako je bilo s 
tvojim šolanjem? 

Najprej	se	je	zvrstilo	kar	nekaj	polj-
skih	 učiteljic,	 za	 katere	 retrospektivno	
lahko	rečem,	da	niso	bile	kaj	prida.	Žal	
sem	se	v	mladosti	borila	z	alergijami	in	
je	bilo	moje	glasbeno	 šolanje	podobno	
švicarskemu	 siru	–	polno	 lukenj.	Aler-
gija	 je	napadla	kožo	na	prstih	 in	dotik	
tipk	 je	 bil	 tako	 boleč,	 kot	 bi	 igrala	 po	
ostrih	nožih.	

Pa vendar si pri dvajsetih 
letih imela dovolj znanja, 
da te je v razred sprejel 
priznani profesor Robert 
Teichmüller v Leipzigu? 

Teichmüller	 je	 bil	 izjemno	 razgle-
dan	 umetnik,	 isti	 večer	 je	 na	 primer	 z	

orkestrom	 igral	 en	 klavirski	 in	 en	 vio-
linski	koncert.	Kot	pedagog	je	bil	velika	
osebnost,	 a	 tudi	 precej	 boemski,	 tako	
da	 zame,	ki	 bi	 še	potrebovala	metodič-
no	vodstvo,	njegov	pristop	ni	bil	najbolj	
koristen.	

A v Leipzigu se je 
zgodilo nekaj, kar je bilo 
ključnega pomena …

Spoprijateljila	 sem	 se	 z	 madžarsko	
pianistko	Livio	Rev,	ki	se	je	učila	klavir	
pri	Margit	Varrò.	Ko	jo	je	oče	slišal	igra-
ti,	 je	bil	 tako	navdušen,	da	me	 je	 takoj	
poslal	v	Budimpešto	k	prof.	Varrò.	

Je prav ravnal? 

Da,	 prišla	 sem	 do	 študija	 pri	 eni	
najboljših	 evropskih	 pedagoginj	 prve	
polovice	 tega	stoletja,	ki	 je	postavil	 te-
melj	 za	 ves	 moj	 nadaljnji	 razvoj.	 Vse,	
kar	sem	posredovala	svojim	študentom,	
je	 osnovano	na	njeni	metodi.	Tehnika,	
ki	jo	je	poučevala,	je	bila	v	funkcional-
nem	pogledu	zelo	napredna	za	takratni	

čas,	saj	temelji	na	uporabi	teže	in	narav-
nih	 gibov.	Njena	 inteligenca	 in	 znanje	
sta	 daleč	 presegala	 pianistiko,	 bila	 je	
pionirka	 v	 psihološkem	 razumevanju	

igor Ozim in Hilda Horak. Nastop na predsedstvu vlade (1952).

Z leve proti desni Hilda Horak, Margit 
Varro, Ditti iz Luksemburga in Livia Rev 

Mama Hilda s hčerko Marino 
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glasbenega	pouka.	Dajala	mi	je	tudi	pri-
jateljsko	podporo.	

A vmes je prišel nacizem …

Gospa	Varrò	je	bila	judovskega	pore-
kla	in	je	morala	zbežati	pred	Hitlerjevim	
režimom.	Odšla	je	v	Ameriko.	V	pismih	
me	 je	vabila,	naj	se	 ji	pridružim	in	po-
stanem	njena	asistentka.	Vendar	sem	se	
odločila	nadaljevati	študij	v	Zürichu.

Tvoja profesorja sta bila 
muzikolog in glasbeni 
kritik dr. Willi Schuh ter 
pianist, pesnik in filozof 
Eduard Ruefenacht.

Bila	 sta	 veliki	 osebnosti	 in	 sta	 mi	
dala	 pomemben	 pečat,	 tako	 da	 sem	
uspešno	diplomirala	pri	Švicarskem	pe-
dagoškem	društvu.	Ko	sem	se	preselila	v	
Švico,	smo	spet	navezali	stike.		

Pri kom pa si študirala 
v Ljubljani? 

Dobra	 mentorja	 sta	 mi	 bila	 Janko	
Ravnik	 in	 Anton	 Trost.	 Pomemben	
je	 bil	 tudi	 Svetislav	 Stančić,	 h	 katere-
mu	sem	tik	pred	vojno	hodila	na	ure	v	
Zagreb.	

Anton Trost je bil več 
kot le mentor …

Ko	 sem	 se	 leta	 1945	 znašla	 sama,	
brez	moža,	 ki	 ga	 je	 ubil	 gestapo,	 ti	 pa	
si	 bila	 dojenček,	 in	 brez	 opore	 staršev,	
ki	 jih	 je	 novi	 režim	 po	 zaplembi	 pre-
moženja	 izgnal	 iz	 države,	 so	na	mesto	
družine	stopili	prijatelji,	ki	so	mi	stali	ob	
strani.	 Predvsem	 prof.	Anton	Trost,	 ki	
me	 je	priporočil	za	mesto	docentke	na	
Akademiji	za	glasbo.	

Takrat si začela tudi 
javno nastopati?

Prvi	 recital	 sem	 imela	 leta	 1948,	
nato	so	se	začeli	vrstiti	koncerti	 s	Slo-
vensko	 filharmonijo,	 sodelovanja	 z	 vi-
olinisti,	 pevci,	nastopala	 sem	v	 živo	na	
Radiu	Ljubljana	…	V	nekaj	letih	sva	z	
Igorjem	 Ozimom	 v	 duu	 prečesala	 ta-
kratno	Jugoslavijo	po	dolgem	in	počez.	
Kaki	dve	desetletji	sta	potekli	v	zname-
nju	koncertantnega	udejstvovanja.

V tvoji zapuščini je veliko 
skladb v rokopisu, ki so ti jih 
posvetili slovenski skladatelji 
in ki si jih premierno izvedla. 

Izvajanje	 novih	 slovenskih	 skladb	
sem	štela	za	svojo	»moralno	dolžnost«.	
Igrala	 sem	 Šivica,	 Lipovška,	 Ukmarja,	
Matičiča	 in	 še	 koga	 –	 z	 vsemi	 me	 je	
vezalo	prijateljstvo	…	Škerjanc	pa	je	na	
mojo	pobudo	leta	1956	napisal	sonato.	

Pa ti je bilo poučevanje še 
bolj pri srcu kot nastopanje? 

Res	je.	Kar	nekaj	generacij	pianistov	
in	pedagogov,	ki	so	posejani	po	vsej	Slo-
veniji,	pa	tudi	v	tujini,	je	šlo	skozi	moje	
roke.	

Zato pa me po slovenskih 
glasbenih šolah vedno kdo 
pocuka za rokav in reče: 
»Veš, bila sem učenka 
tvoje mame in še vedno 
skoraj vsak dan mislim 
nanjo. Toliko mi je dala …« 
Katerih pa se ti spominjaš? 

Vseh	 in	 prav	 vsi	 so	 mi	 bili	 enako	
ljubi.	Od	nekdaj	se	zavedam,	da	se	pe-
dagog	enako	izkazuje	pri	tistih,	ki	gredo	
po	 koncertni	 poti,	 kot	 pri	 tistih,	 ki	 se	
odločijo	za	manj	javno	vidno	pedagoško	
delo.	 A	 poklicno	 dostojanstvo	 je	 bilo	
tisto,	 kar	 sem	 obojim	 želela	 čim	 bolj	
omogočiti.	

Hilda Horak in Aci Bertoncelj

Z nekdanjo podiplomsko študentko 
Alenko Dekleva 

Hilda Horak in jehudi Menuhin (Marinina 
poroka)

Portret med vojno (marec 1943)



 Hommage

www.epta.si   <<   11

Uspelo ti je, in prav to – 
poleg uradnih nagrad, 
kakor npr. Bettetova 
leta 1991 – predstavlja 
živ spomenik tvojemu 
delovanju v Sloveniji. 
Si se zares upokojila, 
ko si odšla v Švico? 

To	pa	ne!	V	Švico	sem	se	preselila,	
ker	sta	tam	živela	brat	in	sestra.	Začela	
sem	poučevati	na	glasbeni	šoli	v	mestu	
Langenthal,	 kar	 je	 bilo	 precej	 druga-
če	od	akademije,	a	delo	z	otroki	me	 je	
ravno	 tako	 izpolnjevalo.	Naj	dodam	še	
svoj	skladateljski	podvig,	Etude	v	obli-
ki	 variacij	 na	Paganinijevo	 temo,	 ki	 so	
izšle	pri	Državni	založbi	Slovenije	 leta	
1984.	Važno	je	bilo	ostati	v	živem	stiku	
z	glasbo.

In tako je bilo vse do takrat, ko ti je janu-
arja 1993 bolezen onemogočila delo, saj 
brez glasbe nisi mogla živeti. 

Nekaj mesecev pred smrtjo sva šli na 
sprehod po potki, obdani s travniki. Na 
moje vprašanje, katera je tvoja najljubša 

barva, si se zagledala v travnik, posejan 
z zlaticami, in zamišljeno odgovorila: 
“Zelena in rumena, otrok moj, preveč je 
že bilo črnega v mojem življenju.” In tako 
sem tvojo osmrtnico napisala na rumen 
papir z zeleno barvo … Zakaj ne, saj nas 
pesnik Kosovel uči, da ni smrti, je le tišina. 

A tišina ni molčeča, temveč odzvanja z 
nespremenjeno silo v meni in v vseh dru-
gih, ki si jih učila, ki si jih spremljala, ki si 
jih poznala … In zdaj preko nas vseh, ki 
hodimo za teboj po pedagoških stopinjah, 
pušča neizbrisne sledi in prinaša plodne 
sadove že v tretji in četrti generaciji.		

SPOMiNi šTUDENTOv 
HiLDE HORAK

Spoštovana	umetnica	 in	profeso-
rica	Hilda	Horak	je	odločilno	vplivala	
na	moj	glasbeni	razvoj	s	svojo	estetsko	
glasbeno	razgledanostjo.	Za	svoje	štu-
dente	 je	 bila	 neumorna.	 Spominjam	
se	je	z	lepimi	spomini	in	hvaležnostjo.

Boris Šurbek

Kot	 študent,	 poslušalec	 in	 opa-
zovalec	 sem	 spoznal	 mnoge,	 tudi	
svetovno	znane	in	priznane	klavirske	
pedagoge.	Meritorno	lahko	trdim,	da	
je	bila	prof.	Horakova	po	znanju,	me-
todi,	odrskih	izkušnjah,	razgledanosti	

in	človeškem	odnosu	v	samem	vrhu!
Igor Dekleva

Pristop	do	skladb,	fraziranje,	mu-
zikalno	 razumevanje,	 reševanje	 teh-
ničnih	 problemov,	 skratka	 glasbeno	
razmišljanje	 ...	 Gospa	 Horakova	 mi	
je	odprla	nov	svet,	kar	mi	 je	bilo	pri	
študiju,	poustvarjanju	 in	mojem	delu	
z	učenci	v	veliko	oporo.

Alenka Dekleva

Gospa	 prof.	Hilda	Horak	 je	 bila	
izjemna	 osebnost.	 Svoje	 neprecen-
ljivo	 glasbeno	 znanje	 in	 izkušnje	 je	
znala	 iskreno,	 nesebično,	 pošteno	 in	
vedno	 ljubeznivo	 približati	 svojim	

študentom,	 kot	 tudi	 vsem	 zvestim	
poslušalcem	 v	 koncertnih	 dvoranah.		
Srečna	 in	 ponosna	 sem,	 da	 sem	bila	
tudi	 jaz	 deležna	 njenih	 božanskih	
darov.	

Magda Dimnik Kryžanowski

Nekoč	 mi	 je	 Aci	 Bertoncelj	 po-
vedal,	 da	 se	 je	 prof.	Horakova	 samo	
enkrat	zares	ujezila:	

»Aci,	 nikoli	 mi	 ne	 pustiš,	 da	 do	
konca	 nekaj	 povem,	 ampak	 me	 že	
prekineš	 z	 igranjem!«	Aci	 pa:	 »Am-
pak	jaz	takoj	vem,	kaj	mi	boste	pove-
dali,	saj	vam	čitam	misli!«

Igor Dekleva (Aci Bertoncelj)

Državnostni obisk Anthonyja Edena. Nastopajo Marjan Lipovšek, Igor Ozim, Hilda 
Horak in godalni kvartet (L. Pfeifer, A. Dermelj, V. Šušteršič, Č. Šedlbauer).



12   >>  junij_2014

Virkla >> Društvo klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA

M ajda Jecelj se je rodila leta 
1939 v mariboru očetu 
jožetu vajngerlu, šoferju 

in avtomehaniku, ter materi Terezi-
ji – zinki roj. Slana, delavki v tekstil-
ni tovarni. v času II. svetovne vojne je 
bil oče prisilno mobiliziran v nemško 
vojsko; bil je stacioniran v Franciji in 
junija 1944 s skupino Slovencev de-
zertiral ter se pridružil francoskemu 
odporu. mati je kot kurirka, kasneje 
pa kot partizanka sodelovala v NOb. 
Po srečnem povratku obeh staršev po 
koncu vojne se je družina vrnila v ma-
ribor, kjer je majda začela obiskovati 
osnovno šolo. Oče je izhajal iz glasbene 

družine; dedek Ivan je bil organist, stric 
Albin Weingerl (1923–2010) je po voj-
ni končal študij kompozicije, poučeval 
NOG in kitaro na Gš v medvodah in 
na Srednji glasbeni in baletni šoli Lju-
bljana ter bil ravnatelj glasbenih šol v 
Trbovljah in kamniku, vse življenje pa 
je komponiral. Njegova zapuščina je 
bila lani predana v NUk. 

Dedek Ivan je majdi podaril har-
moniko; njeno prvo glasbeno šolanje se 
je začelo pri učitelju harmonike jožetu 
matjašiču in je trajalo le nekaj mesecev. 
zatem je začela obiskovati glasbeni 
pouk pri Srednji glasbeni šoli maribor. 

Nadaljevanje njene poti nam raz-
kriva intervju.

Poznam	 jo	 že	desetletja.	V	začetku	
osemdesetih,	 ko	 sem	 bila	 še	 učiteljica	
začetnica,	mi	je	kot	ravnateljica	s	svojo	
avtoriteto	in	predanostjo	vzbujala	rahlo	
tremo.	Vendar	sta	njena	toplina	in	iskre-
nost	premagali	mojo	zadrego.	Z	leti	sva	
se	zelo	zbližali.	

Tokrat	 sva	 se	 srečali	 v	 prijetnem	
ambientu	gledališke	kavarne	v	Maribo-
ru.	Prišla	 je	nasmejana	in	polna	vtisov,	
ki	jih	je	prinesla	z	obiska	zadnjega	kon-
certa.	Razgovorila	se	je	o	svojih	spomi-
nih,	 oživljala	 obdobja,	 ki	 se	 jih,	 neka-
terih,	 tudi	 sama	 spomnim.	 V	 mojem	
spominu	je	osvežila	pozabljene	zgodbe	
in	 z	 resničnimi	 anekdotami	 humor-
no	 opisala	 tudi	 kakšno	 manj	 prijetno	
izkušnjo.

Ne	poznam	nikogar,	 ki	bi	 tako	ve-
stno	 sledil	 najrazličnejšim	 glasbenim	
dogodkom.	S	 svojim	navdušenjem	nad	
živo	 glasbo	 poudarja	 odgovornost	 nas	
učiteljev,	da	s	svojim	zgledom	vplivamo	
na	kulturno	ozaveščanje.

Spadate v generacijo »mojih 
učiteljev«. Kako se je vaša 
glasbena pot sploh začela?

   Besedilo: Tatjana Dvoršak       

»Kdor hoče koga vneti, 
mora sam goreti«
Intervju z Majdo Jecelj, častno članico Društva 
klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA
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Leta	 1948	 me	 je	 mama	 peljala	 na	
tedanjo	Glasbeno	šolo	pri	Srednji	glas-
beni	 šoli	 Maribor.	 Sprejemni	 preizkus	
sem	 opravila	 kar	 pri	 ravnatelju	 prof.	
Otonu	Bajdetu;	posluh	je	bil	dober,	zato	
mi	 je	 predlagal,	 da	 bi	 se	 učila	 violino.	
Odločno	sem	odklonila,	saj	sem	se	že-
lela	učiti	klavir.	In	tako	se	je	začelo.	Po	
treh	mesecih	obiskovanja	nauka	o	glas-
bi,	ki	se	je	tedaj	imenoval	solfeggio,	sem	
bila	razporejena	k	novi,	mladi	učiteljici	
klavirja,	 Miri	 Cvetko.	 Bila	 sem	 njena	
prva	učenka	in	ona	moja	prva	učiteljica.	
Vendar	veselje	ni	dolgo	trajalo:	po	dveh	
mesecih	sem	nehala	obiskovati	glasbe-
no	 šolo.	 Mamo	 so	 zaprli,	 oče	 je	 hudo	
bolan	ležal	v	bolnišnici,	zame	pa	je	eno	
leto	skrbela	stara	mama.	

Po	povratku	obeh	staršev	sem	nada-
ljevala	svoje	glasbeno	šolanje	pri	učite-
ljici	Ivanki	Lipoglavšek	in	nadoknadila	
izgubljeno	 leto.	 Sledila	 je	 srednja	 sto-
pnja,	kjer	sem	bila	v	razredu	dr.	Roma-
na	Klasinca,	 obenem	 pa	 obiskovala	 II.	
gimnazijo	 ter	 oboje	 leta	 1958	 uspešno	
končala	z	maturo	in	zaključnim	izpitom.	

Ste redna obiskovalka 
koncertov. Kako je bilo 
v času vašega šolanja, 
ste imeli to možnost?

To	 so	 bili	 časi,	 ki	 jih	 že	 davno	 ni	
več.	 Že	 s	 štirinajstimi	 leti	 smo	 začeli	
redno	obiskovati	koncerte	in	operne	ter	
baletne	predstave.	 Imeli	 smo	gledališki	
abonma	in	dovoljenje,	da	smo	lahko	po	
določeni	 uri	 –	 pozimi	 ob	 20.	 in	 poleti	
ob	21.	–	s	koncertov	in	predstav	odha-
jali	domov.	Tako	smo	vso	glasbo,	ki	smo	
jo	spoznavali,	doživljali	v	živo	in	ne	kot	
glasbo	 iz	konzerve,	 iz	 različnih	naprav,	
kot	 danes.	 Tedaj	 ni	 bilo	 na	 voljo	 no-
benih	 naprav	 za	 reprodukcijo.	Tudi	 na	
Srednji	glasbeni	šoli	niso	imeli	gramo-
fona,	da	bi	 lahko	pri	pouku	zgodovine	
glasbe	poslušali	kakšen	primer.	

V	 tistem	 času	 in	 zares	 skromnih	
razmerah	 sem	 v	 živo,	 na	 koncertih	

spoznala	veliko	dobrih	glasbenih	del	in	
odlične,	 svetovno	 znane	 glasbenike	 ter	
orkestre,	ki	so	poleg	številnih	domačih	
redno	nastopali	 v	Mariboru.	Seznanila	
sem	se	tudi	z	večino	opernih	in	baletnih	
del	železnega	repertoarja	v	stari	dvora-
ni	mariborskega	gledališča.	Koncerti	in	
predstave	so	za	nas,	srednješolce,	ogro-
mno	pomenili	in	nas	vzgajali	v	ljubezni	
do	glasbe,	kar	je	najpomembnejša	moti-
vacija	za	vsakega	bodočega	glasbenika.	

Se mogoče spomnite svojega 
prvega obiska koncerta?

Spomin	na	prvi	 koncert,	 ki	 sem	ga	
desetletna	 doživela	 v	 Kazinski	 dvora-
ni	 SNG	Maribor,	 je	 še	 vedno	 zelo	 živ.	
Ravnatelj	Bajde	nas	je	obiskal	pri	pouku	
in	 naročil,	 da	 naj	 neko	 nedeljo	 ob	 10.	
uri	pridemo	na	koncert	s	starši.	Seveda	
smo	 ga	 poslušali	 –	 in	 na	 oder	 je	 tisto	
nedeljsko	jutro	prišel	sloviti	violončelist	
Antonio	Janigro	–	ravnateljev	prijatelj	–	
ter	nam	zaigral	dve	Bachovi	Suiti	za	vio-
lončelo	solo.	Bilo	je	nepozabno,	še	vedno	
pomnim	prelepi,	 svilnati	 zvok	njegove-
ga	 inštrumenta.	 Nekaj	 let	 pozneje,	 kot	
srednješolka,	sem	v	Unionski	dvorani	v	

Mariboru	A.	Janigra	še	enkrat	poslušala	
kot	 solista	 v	 Dvořákovem	 Koncertu za 
violončelo	s	Češko	filharmonijo	z	legen-
darnim	dirigentom	Karlom	Ančerlom.	

Bili ste učiteljica klavirja 
in kasneje ravnateljica 
Srednje glasbene in baletne 
šole Maribor. Kje je bila 
vaša prva zaposlitev?

Leta	1962	sem	bila	absolventka	AG	
v	Ljubljani	in	se	zaposlila	kot	učiteljica	
klavirja	 na	 Glasbeni	 šoli	 v	 Trbovljah.	
Dobila	 sem	 razred	 učenk	 in	 učencev	
učitelja	g.	Filipa	Križnika,	ki	se	je	upo-
kojil;	 bila	 sem	 edina	 učiteljica	 klavirja	
na	šoli.	Po	dveh	letih	dokaj	pestrih	 iz-
kušenj	 –	med	 drugim	 sem	 vodila	 tudi	
komorno	 skupino	 in	 nekaj	 časa	 nado-
meščala	 zborovodjo	 na	 pevskih	 vajah	
Trboveljskih	slavčkov	–	sem	se	vrnila	v	
Maribor	in	se	zaposlila	na	Glasbeni	šoli.	
V	tem	času	sem	končno	opravila	diplo-
mo	na	Akademiji	za	glasbo	v	Ljubljani	
–	pri	pripravi	nanjo	mi	je	pomagal	prof.	
Anton	Ravnik.	Leta	1970	sem	uspešno	
opravila	tudi	strokovni	izpit.

Majda Jecelj s svojimi učenci iz Glasbene šole Ruše
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Pogoji za delo v začetku 
sedemdesetih, ko sem 
sama obiskovala glasbeno 
šolo, so bili neprimerljivi 
z današnjimi. Nam 
lahko podate lastne 
izkušnje iz teh časov?

Tedaj	 sem	 se	 ob	 začetku	 šolskega	
leta	 prostovoljno	 javila,	 da	 bom	 poleg	
svoje	 obveze	 dvakrat	 na	 teden	 pouče-
vala	tudi	v	dislociranem	oddelku	GŠ	v	
Lenartu	 v	 Slovenskih	 goricah,	 kjer	 so	
bili	 pogoji	 za	 delo	 zelo	 slabi	 in	 malo	
učencev:	 pri	 klavirju	 jih	 je	 bilo	 8,	 pri	
harmoniki	pa	12.	Največje	presenečenje	
zame	 je	 bilo	 prvi	 dan,	 ob	delitvi	 urni-
ka.	 V	 veliki	 osnovnošolski	 učilnici	 ni	
bilo	klavirja!	Čez	teden	dni	so	iz	šole	v	
Mariboru	 za	 poučevanje	 pripeljali	 star	
klavir	 z	 dunajsko	 mehaniko.	 Prvi	 dve	
leti	so	moje	učenke	po	pouku	prihajale	
vadit	klavir	kar	v	šolo,	saj	je	inštrument	
za	vajo	doma	imela	ena	sama.	

Kakšen pomen je imela 
glasbena šola v tako 
majhnem kraju?

Oddelek	glasbene	šole	v	Lenartu	se	
je	v	času	do	leta	1980	razvil	in	pomnožil.	
Leta	1978	sem	napredovala	v	vodjo	tega	
oddelka;	tedaj	so	kolegi	iz	mariborskega	
Centra	 za	 glasbeno	 vzgojo	 že	 prihajali	
poučevat	 trobila,	pihala	 in	kitaro;	usta-
novljen	 je	 bil	 pihalni	 orkester.	Nobena	
svečanost	 ali	 proslava	 ni	 minila	 brez	
nastopa	 učencev	 glasbene	 šole.	 Skrbela	
sem	tudi	za	to,	da	se	je	v	času	desetih	let	
iz	lenarškega	oddelka	v	mariborsko	sre-
dnjo	glasbeno	šolo	vpisalo	kar	6	mojih	
učenk.	Na	tak	lep	način	je	bil	izpolnjen	
tudi	prvotni	namen	prevzema	dislocira-
nega	oddelka	in	skrbi	zanj:	povečal	se	je	
vpis	na	SGŠ	v	Mariboru.	Danes	je	Glas-
bena	šola	Lenart	odlična	glasbena	šola,	
ki	 pokriva	 področje	 Slovenskih	 goric;	

obiskuje	 jo	 240	 učencev,	 ima	 tudi	 od-
delka	za	godala	in	balet.	Učenci	žanjejo	
uspehe	na	regijskih	in	državnih	tekmo-
vanjih,	nekateri	nadaljujejo	študij	glasbe	
na	domačih	in	tujih	akademijah.	Če	šola	
ne	bi	delovala,	bi	marsikateri	talent	ostal	
brez	možnosti	 za	 razvoj	 svojih	 sposob-
nosti.	V	tem	vidim	velik	pomen	glasbe-
nih	šol	tudi	v	drugih	manjših	krajih.	

Kaj pa pomen glasbe 
v sodobni družbi?

Odnos	 do	 žive	 glasbe	 je	 silno	 po-
memben,	 danes	morda	 še	 bolj	 kot	 ne-
koč.	Privzgojiti	odnos	in	veselje	do	glas-
be	 je	 najpomembnejša	 naloga	 učitelja.	
Menim,	 da	 na	 tem	 poslanstvu	 temelji	
naše	glasbeno	šolstvo.

Gotovo	 na	 tem	 področju	 še	 prav	
posebej	 velja	 znani	 izrek:	 »Kdor	 hoče	
koga	vneti,	mora	sam	goreti.«	Iz	lastne	
izkušnje	 vem	 –	 prvi	 vzor	 sta	 ravnatelj	
in	učitelj.	Če	obiskujeta	koncerte,	bosta	
motivirala	 učence	 in	 dijake,	 v	 naspro-
tnem	primeru	pa	ne.	

Upoštevati	je	treba,	da	je	od	začetka	
mojega	šolanja	minilo	65	let.	Nagel	razvoj	
vseh	 mogočih	 sredstev	 za	 reprodukcijo	
zvoka	je	povzročil	tudi	to,	da	je	današnje	

okolje	zvočno	onesnaženo,	da	prevladu-
jeta	hrup	in	mnogokrat	cenena,	pretirano	
glasna	neumetniška	glasba,	ki	komaj	za-
služi	to	ime.	Zasičenost	s	hrupom	je	tudi	
eden	od	vzrokov	za	zmanjšano	zanimanje	
za	koncerte	umetniške	glasbe.	Zahtevna	
naloga	učiteljev	pa	je	motiviranje	za	obi-
skovanje	koncertov	v	živo	z	vzgledom,	ne	
le	z	besedami	vzpodbude.	

Slovenski glasbeni 
pedagogi vaše generacije 
ste orali ledino današnjim 
učiteljem. Odločilno ste 
pripomogli, da so razvoj, 
razširjenost in kvaliteta 
glasbenega izobraževanja 
dosegli zavidanja vredno 
raven. Se spomnite 
seminarjev, izobraževanj, 
ki so odločilno vplivali na 
vaše pedagoško delo?

V	letu	1965	sem	se	srečala	s	prvim	
strokovnim	izobraževanjem.	Na	šolo	je	
prišel	 priznani	 ruski	 pedagog	 Evgenij	
M.	 Timakin	 in	 nam	 predstavil	 svojo	
metodo	 poučevanja	 klavirja.	 Bilo	 je	

Z občnega zbora Društva klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA na Klavirskih dnevih 
v velenju (2002)
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zanimivo	srečanje	z	drugačnimi	pogledi	
na	poučevanje,	ki	pa	ni	prineslo	ničesar	
popolnoma	neznanega	ali	novega.	Bila	
je	 dobrodošla,	 pa	 tudi	 nujna	 osvežitev,	
saj	smo	na	Akademiji	za	glasbo	v	štirih	
letih	študija	imeli	le	en	semester	meto-
dike	poučevanja	klavirja	z	izpitom,	brez	
literature	in	brez	skript.	

Omeniti	 velja	 tudi	 moj	 prvi	 obisk	
Zveznega	 seminarja	 za	 glasbene	peda-
goge	januarja	leta	1976	v	Cavtatu.	Trajal	
je	osem	dni,	vsak	dopoldan	je	predaval	
prej	 omenjeni	 E.	 M.	 Timakin,	 vsak	
popoldan	 pa	 Jela	 Kršić	 iz	 Beograda,	
avtorica	 klavirske	 začetnice	 in	 drugih	
zbirk	za	poučevanje	klavirja.	Srečanje	in	
druženje	s	številnimi	kolegi	iz	nekdanje	
skupne	 države	 in	 izmenjava	 mnenj	 je	
bila	v	tistih	časih	nova,	koristna	in	za-
nimiva	izkušnja.	

Kot dolgoletna ravnateljica 
SGBŠ Maribor ste doživeli 
korenite spremembe in 
posege v slovensko šolstvo. 
Nam lahko na kratko 
osvetlite, v kakšnem času 
ste prevzeli vodenje šole?

V	času	enega	najglobljih	posegov	v	
slovensko	šolstvo	–	prehoda	v	usmerje-
no	 izobraževanje	–	 sem	s	1.	 januarjem	
1980	v	zares	 stresnem	času	kot	 vršilka	
dolžnosti	 prevzela	krmilo	največje	 slo-
venske	 glasbene	 šole.	 Programa	 glasba	
in	ples	sta	v	usmerjenem	izobraževanju	
doživela	 vrsto	 sprememb.	 Nekatere	 so	
bile	 dobrodošle,	 druge	 pa	 povsem	 ne-
koristne	in	obremenilne.	Sledilo	je	novo	
ovrednotenje	 programov,	 ki	 je	 srednji	
glasbeni	 šoli	 v	 Ljubljani	 in	 Mariboru	
zmanjšalo	finančna	sredstva.	Po	dolgem	
in	mučnem	dokazovanju	se	je	financira-
nje	vendarle	uredilo.	

Usmerjeno	 izobraževanje	 pa	 ni	
imelo	 samo	 negativnih	 posledic,	 tem-
več	 je	 omogočilo	 tudi	 veliko	 pridobi-
tev.	 Največja	 in	 dobrodošla	 novost	 v	

srednješolskem	 izobraževanju	 je	 bila	
povečanje	obsega	ur	glavnega	predme-
ta	kar	za	tretjino.	Po	tej	reformi	je	imel	
vsak	učenec	inštrumenta	ali	petja	tri	ure	
pouka	na	teden.	Leta	1981	pa	nama	je	s	
tedanjim	vodjo	baletne	šole	Ikom	Otri-
nom	 kljub	 popolnoma	 neprimernim	
prostorskim	 pogojem	 uspelo	 izpeljati	
ustanovitev	Srednje	baletne	šole.

Bilo	 je	veliko	zelo	 raznolikega	dela	
in	težav,	ki	so	se	skozi	12	let	–	do	1992	
–	reševale,	nekatere	pa	tudi	uspešno	re-
šile.	Mednje	štejem	izboljšanje	delovnih	
pogojev	 za	 SGŠ,	 ureditev	 najbolj	 pro-
blematičnih	pogojev	za	delo	v	centralni	
stavbi	 in	 tudi	 v	 nekaterih	 dislociranih	
oddelkih.

Pri	 vsem	 naštetem	 ne	 gre	 pozabiti	
na	delo	z	učenci	in	dijaki.	Prizadevati	si	
je	 bilo	 treba	 za	 ohranjanje	 in	 podporo	
tistih	delov	pedagoškega	procesa,	ki	so	
bili	kljub	zares	slabim	pogojem	za	delo	
na	visoki	ravni	in	zelo	uspešni.

Kakšni so bili vaši občutki 
ob ponovni vrnitvi v razred? 

Veselila	 sem	 se	 dela	 z	 učenci.	 Po-
novno	sem	obiskovala	 seminarje,	pole-
tne	šole	in	(pasivno)	mojstrske	tečaje.	S	
poučevanjem	nisem	imela	težav,	pač	pa	
s	 številnimi	 novimi	 notnimi	 izdajami,	

predvsem	 pa	 z	 razporejanjem	 časa	 –	
vedno	 je	 bilo	 30	 minut	 prekratkih.	
Ponovno	sem	za	eno	leto	nadomeščala	
svoji	 nekdanji	 učenki,	 tedaj	 učiteljici	
na	porodniškem	dopustu	v	GŠ	Lenart.	
Septembra	1995	sem	se	upokojila	in	do	
leta	1999	še	dvakrat	tedensko	poučevala	
v	dislociranem	oddelku	GŠ	Ruše.	

Bilo	je	čudovito	ponovno	vzpostavi-
ti	neposreden	stik	z	otroki	in	mladimi.	
Poleg	tega	mi	je	v	teh	nekaj	zadnjih	le-
tih	še	uspelo	motivirati	tri	učence,	da	so	
nadaljevali	 glasbeno	 šolanje	 na	 srednji	
stopnji	–	umetniški	gimnaziji	–	in	se	ka-
sneje	poklicno	usmerili.	Vsi	trije	danes	
poučujejo	na	glasbenih	šolah.

Ste ena od pobudnic 
ustanovitve slovenske 
EPTE. Kje ste prvič dobili 
vpogled v delovanje EPTE 
v ostalih državah Evrope? 

Oktobra	1988	sva	se	s	prof.	Renato	
Neuvirt	 udeležili	 štiridnevnega	 usta-
novnega	kongresa	jugoslovanske	EPTE	
v	 Rovinju.	 Vodila	 ga	 je	 ustanoviteljica	
Carola	Grindea,	pianistka	 romunskega	
rodu,	 pedagoginja	 in	 avtorica	 številnih	
knjig	o	klavirski	didaktiki,	predavali	so	
nam	 nekateri	 svetovno	 znani	 pianisti,	
s	kratkimi	 recitali	 so	 se	predstavili	na-
darjeni	mladi	pianisti	iz	različnih	držav	
članic	mednarodnega	združenja	EPTA.	

Nepozabne	vtise	je	zapustila	Carola	
Grindea,	 ki	 je	 na	 praktičnih	 primerih	
pri	 pouku	prikazala	metodo	 sproščanja	
nesproščenih	in	krčevitih	delov	telesa,	ki	
so	posledica	stresa	med	nastopom	ali	pa	
prešibke	kontrole	sproščenosti	med	vajo.	

Izjemni	 pianist	 Kendall	 Taylor	 je	
predstavil	 svojo	 novo	 izdajo	 komple-
tnih	 Beethovnovih	 klavirskih	 sonat	 s	
komentarji,	obenem	pa	je	demonstriral	
svojo	metodo	in	poglede	na	sonato	op.	
110	pri	pouku	študentke.

Prisotni	pianisti	so	se	tedaj	dogovar-
jali,	 da	 bi	 vsaka	 od	nekdanjih	 jugoslo-
vanskih	 republik	 ustanovila	 republiško	

Majda jecelj pri pouku
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društvo	 klavirskih	 pedagogov,	 vendar	
ideja	 v	 praksi	 ni	 zaživela	 zaradi	 bliža-
jočega	 se	 razpada	 skupne	 države.	 V	
Sloveniji	je	bila	ideja	udejanjena	šele	po	
desetih	letih.	Bila	sem	ena	od	pobudnic	
za	ustanovitev.

Več kot 10 let ste bili 
podpredsednica EPTE, 
kasneje imenovani tudi 
za častno članico, in 
ste k delovanju društva 
veliko pripomogli. V čem 
vidite pomen delovanja 
takih stanovskih 
društev, kot je EPTA? 

Že	 prvo	 leto	 ustanovitve	 je	 teda-
nja	 predsednica	 društva,	 prof.	 Tatjana	
Ognjanović,	 na	 odmevnem	 recitalu	 na	
tradicionalni	 letni	 konferenci	 evrop-
skega	 združenja	 klavirskih	 pedagogov	
EPTA	predstavila	klavirske	skladbe	Lu-
cijana	Marije	Škerjanca	in	vzbudila	ve-
liko	zanimanja	za	njegov	klavirski	opus.	
Konferenca	je	bila	tisto	leto	v	Tromsőju	
na	 Norveškem.	 Sledili	 so	 domači	 pro-
jekti:	vsakoletni	klavirski	dnevi,	ISSTIP,	
izdajanje	biltena	dvakrat	letno	od	2000–
2007,	koncertni	cikel	Pianissimo.

Vsakoletna	 udeležba	 na	 mednaro-
dnih	konferencah	evropskega	združenja	
je	ponujala	možnost	za	odmevno	pred-
stavitev	naših	članic	in	članov	in	je	eden	

od	dragocenih	prispevkov	k	prepoznav-
nosti	naše	države	na	področju	pedago-
ških	in	umetniških	dosežkov.

V času, ko ste bili 
organizatorica cikla 
Pianissimo, ste spoznali 
veliko mladih pianistk 
in pianistov. Kaj jim je 
ta cikel omogočal?

Projekt	Pianissimo	je	zelo	pomem-
ben	 in	 tudi	 odmeven,	 saj	 je	 v	 majhni	
državi	premalo	možnosti	za	koncertira-
nje,	potem	ko	študentje	diplomirajo	 in	
zapustijo	Akademijo	za	glasbo.	Ponudil	
je	možnosti	nastopanja	z	namenom	pri-
dobivanja	 odrskih	 izkušenj	 pianistom,	
ki	 so	 že	 diplomirali.	 Kasneje	 smo	 po-
nudili	možnost	nastopov	in	s	tem	pro-
mocije	 tudi	 prvonagrajenim	 pianistom	
–	solistom	in	klavirskim	duom	–	II.	 in	
III.	 starostne	 skupine	 državnega	 tek-
movanja	TEMSIG.	

Projekt	 je	 nastal	 po	 zamisli	 prof.	
Hinka	Haasa,	organizatorji	pa	smo	bili	
Nevenka	 Leban	 Orešič,	 prof.	 (2000–
2004),	jaz	(2004–2011)	in	Dejan	Jakšič,	
prof.	(od	2011).	Od	začetka	do	danes	je	
bilo	 s	 pomočjo	RTV	 Slovenija	 –	 pro-
grama	 ARS	 uresničenih	 nekaj	 manj	
kot	140	koncertov.	RTV	Slovenija	 je	v	
Studiu	14	posnel	vse	nastopajoče	v	ciklu	
Pianissimo	in	na	3.	radijskem	programu	
mnogokrat	 lepo	 in	 vzpodbudno	ocenil	
raven	 koncertov,	 jih	 objavil	 v	 oddaji	
Utrip,	 posnetke	 pa	 redno	 predvajal	 v	
ciklu	oddaj	Mladi koncertant.	

 Kako ste spremljali razvoj 
mladih slovenskih pianistov?

V	 sedmih	 letih	 dela	 z	 organizira-
njem	 cikla	 sem	 imela	 privilegij	 spre-
mljati	številne	nastope	izbranih	mladih	
in	 nadarjenih	 pianistov.	 Izvajali	 so	 za-
nimive,	zahtevne	programe	in	jih	uspe-
šno	 predstavljali	 na	 različnih	 odrih	 po	

slovenskih	glasbenih	šolah.	V	posebnem	
spominu	so	mi	ostali	koncerti	prvona-
grajencev	državnih	tekmovanj.	Nekateri	
izmed	nagrajencev	so	imeli	od	8	do	10	
koncertov	 v	 različnih	 časovnih	 obdo-
bjih	(Tadej	Horvat,	Miha	Haas,	Danijel	
Brecelj,	Ivan	Ferčič).	

Nastopajoči	v	ciklu	so	v	večini	kon-
čali	 študij	 in/ali	 specializacijo	 na	 lju-
bljanski	AG,	bili	pa	so	med	njimi	tudi	
koncertanti,	ki	so	študirali	v	Parizu,	na	

Dunaju,	v	Zagrebu	in	Baslu.	Razlikova-
li	so	se	po	pristopih	k	izbiri	programov	
in	interpretaciji.	Prav	vsi	pa	so	z	veliko	
resnostjo	 in	odgovornostjo	 izpolnjevali	
dogovorjene	 obveznosti,	 čeprav	 so	 do-
slej	vsi	nastopali	brez	honorarja.	

Pred	 šestimi	 leti	 smo	 cikel	 prvič	
predstavili	 na	 Klavirskih	 dnevih,	 ob	
mednarodni	 konferenci	 EPTA	 v	 Lju-
bljani	 leta	 2010	 pa	 je	 bil	 razpisan	 in	
izpeljan	 celo	 izbor	 in	 so	 se	 v	 rednem	
programu	 konference	 s	 polurnim	 reci-
talom	predstavili	izbrani	štirje	pianisti.

	 Z	 veseljem	 sem	 na	 lanski	 Noči	
klavirjev	–	pravilno	bi	bilo	koncert	ime-
novati	Noč	pianistov	–	 s	Simfoničnim	
orkestrom	 RTV	 Slovenija	 od	 izbranih	
petih	 nastopajočih	 solistov	 slišala	 kar	
tri,	ki	so	pred	tem	sodelovali	v	koncer-
tnem	ciklu	Pianissimo.		Carola Grindea in Kendall Taylor v Rovinju
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T ežko	 je	 tudi	 definirati,	 kaj	
je	 »igranje	 klavirja«.	 Lah-
ko	 predpostavimo,	 da	 gre	 za	

umetniško	 glasbo,	 ki	 jo	 javno	 izvajajo	
profesionalci.	Igranja	klavirja	prav	tako	
ne	bi	bilo,	če	ne	bi	bilo	skladb,	napisanih	
zanj,	 inštrumenta,	 ki	 se	 je	 dolgo	 izpo-
polnjeval,	klavirskega	pouka,	publike	in	
prostora,	kjer	se	ta	zbira,	tiskanja	in	pro-
daje	skladb	itd.	Tako	raznobarven	krog	
problemov	vendarle	vodi	do	zgodovine	
glasbe,	 oz.	 bolje,	 do	 sociologije	 glas-
be.	 Šele	 ko	 uvidimo,	 kakšen	 pomen	 je	
imelo	igranje	klavirja	v	zgodovini,	lahko	
spoznamo,	kaj	in	kako	se	je	spremenilo	
ter	kakšen	je	njegov	pomen	danes.	Izva-
janje	glasbe	je	nerazdružljivo	od	družbe,	
v	kateri	se	odvija,	in	tako	se	bomo	v	pre-
gledu	vloge	glasbe	v	preteklosti	najprej	
na	 kratko	 obrnili	 k	 aktivnosti	 glasbe-
nika	 v	 različnih	 družbenih	 dogajanjih,	

njegovemu	 položaju	 v	 družbi,	 tiskanju	
skladb,	 zgodovini	 inštrumenta,	 glasbe-
nemu	izobraževanju	in	snemanju	glasbe.

S	tem	uvodom	želim	nakazati	kom-
pleksnost	 teme,	 osredotočil	 pa	 se	 bom	
na	tezo,	da	se	danes	klavir	ne	uči,	zato	
da	bi	se	igral,	kar	je	veljalo	v	preteklosti.

POMEN GLASBE NEKOČ
Zdi	 se,	 da	 je	 glasba	 včasih	 pome-

nila	več	kot	danes.	V	antiki	 je	bila	ena	
od	 sedmih	 svobodnih	umetnosti,	 ki	 so	
tvorile	znanja,	potrebna	svobodnim	lju-
dem,	in	ki	so	se	poučevale	še	v	srednjem	
veku.	Razdeljene	 so	bile	na	 trivij	 (gra-
matika,	 logika	 in	 retorika)	 in	 kvadrilij	
(aritmetika,	 geometrija,	 astronomija	
in	 glasba).	 Glasba	 je	 bila	 na	 isti	 ravni	
z	 naravoslovnimi	 znanostmi	 in	 takšno	
mesto	je	zavzemala	do	18.	stoletja,	ko	je	

prišlo	 do	 vse	 večjega	 razločevanja	 poj-
mov	musicus	(teorija,	znanost)	in	kanto	
(praksa,	 obrt).	Od	 takrat	 naprej	 glasba	
počasi	postaja	podcenjena	 in	glasbenik	
v	 18.	 stoletju	 postane	 musicus	 le,	 če	 je	
tudi	dober	 skladatelj	 in	poleg	 tega	na-
piše	še	traktat	o	igranju.	Zaradi	tega	je	
Bach	svoje	sinove	vpisal	na	pravo.2	

Prisotnost	glasbe	na	raznih	priredi-
tvah	je	bila	v	zgodnejših	obdobjih	zgo-
dovine	pomembnejša	kot	danes.	V	sre-
dnjem	veku	je	bila	glasba	nerazdružljiv	

2  Ker je Bach želel, da bi bil njegovim sinovom 
prihranjen status »navadnega sluge«, je 
Carlu Philippu privoščil študij prava, ki je 
takrat predstavljal liberalno izobraževanje 
in ni nujno vodil do pravniške prakse. iz 
istega razloga so pravo vpisali tudi nekateri 
drugi znani skladatelji tistega časa, kot npr. 
njegov brat Wilhelm, Kuhnau, Händel, Schütz, 
Agricola …

   Besedilo: Jakša Zlatar, Hrvaška      Prevedla: Nina Mole   

Glasbeno-sociološko 
razmišljanje o pomenu 
glasbe nekoč in danes
Če želimo pisati o pomenu igranja klavirja v sodobni družbi, že na 
začetku naletimo na problem pri definiranju pojmov »igranje klavirja« in 
»sodobna družba«. Če je sodobna družba tista, v kateri živimo, potem se 
to nanaša predvsem na čas in ne na prostor. Danes se klavir igra po vsem 
svetu,1 saj so ga sprejele tudi civilizacije, ki z njim nimajo skupnih točk, 
predvsem zaradi glasbe, ki je zanj napisana in ki je postala univerzalna 
vrednost. Vseeno pa klavir nima vsepovsod istega pomena, še posebej danes!
1  Društvo klavirskih pedagogov Japonske (JPTA) danes šteje 30.000 članov. 
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del	družabnega	in	družinskega	življenja.	
V	Franciji	se	je	v	16.	stoletju	skozi	leto	
zvrstilo	okrog	100	praznikov,	kjer	je	bila	
prisotna	glasba.	Zato	ni	čudno,	da	je	bilo	
v	takratnem	Parizu	s	300.000	prebivalci	
500	delujočih	glasbenikov	(brez	organi-
stov)	 in	70	 izdelovalcev	 inštrumentov.3	
Igralo	se	je	na	vseh	pomembnih	družin-
skih	 dogodkih:	 zaroka,	 poroka,	 prihod	
novorojenčka,	 obletnica,	 pogreb;	 prav	
tako	 tudi	 ob	 raznih	 dogodkih	 profe-
sionalnega	 življenja:	 na	 korporativnih	
svečanostih	 in	 ob	 praznikih,	 dnevih,	
ko	 se	 je	 slavilo	 zaščitnika	 bratovščine;	
v	javnem	življenju	in	pri	vsakodnevnem	
dogajanju,	 ob	 potovanju,	 kupovanju	 in	
prodajah,	 uspešni	 izpeljavi	 kakšne	 raz-
prave	 ali	 stave	 ipd.4	Zaradi	 toliko	dela	
lahko	 sklepamo,	 da	 so	 bili	 glasbeniki	
veliko	 bolj	 iskani	 in	 zaposleni	 kot	 da-
nes	 (mogoče	 še	najbolj	 v	18.	 stoletju!).	
V	službi	kakšnega	veljaka	so	bili	plačani	
z	denarjem	in	v	naturi,	in	to	včasih	zelo	
dobro.	Tako	 je	Luca	Marenzio	 (1553–
1599)	za	prehod	na	dvor	h	grofu	Man-
tove,	 zahteval	 200	 kron	 na	 leto,	 slugo,	
konje	in	doživljenjsko	pogodbo.

Zaradi	 zaščite	 svojih	 pravic	 so	 se	
glasbeniki	dovolj	zgodaj	začeli	združe-
vati	v	cehe.	»Njihovi	statuti	v	srednjem	
veku	prinašajo	odredbe	o	delitvi	dobič-
ka,	pogojih	članstva,	prepovedi	igranja	v	

3  François Lesure: Reflexions sur les origines 
du concert parisien, Polyphonie, Pariz, 1949, 
št. 5, str. 48.

4  I. Supičić: Sociologija muzike, JAZU, Zagreb, 
1964, str. 41.

konkurenčnih	sestavih,	 skupnem	vade-
nju,	zaščiti	v	času	bolezni,	pogrebu	ipd.	
Na	začetku	17.	stoletja	je	združenje	12	
glasbenikov	 v	 Parizu	 določilo	 trajanje	
pogodbe	40	let,	s	tem,	da	jo	lahko	nasle-
dijo	sinovi,	ko	napolnijo	20	let.	To	je	bil	
čas,	ko	 so	 se	 službe	ne	 samo	dedovale,	
temveč	tudi	prodajale;	s	položaji	se	je	tr-
govalo	kot	z	blagom	(danes	bi	to	pome-
nilo	 korupcijo!).	 Oboist	 Jan	 Perrichon	
(začetek	 17.	 stoletja)	 je	 svoj	 položaj	 v	
kraljevem	orkestru	prodal,	dvorski	skla-
datelji	pa	so	sami	izbirali	naslednika.«5

Ekonomska	pogojenost	 glasbe	 vse-
kakor	ni	bila	direktno	vezana	na	ume-
tniško	 vrednost,	 vendar	 daje	 zanimiv	
odgovor	o	 tem,	kakšen	 je	bil	material-
ni	 položaj	 glasbenika.	Dejstvo	 je,	 da	 v	
današnji	 družbeni	 stratifikaciji	 njegovo	
mesto	(ne	glede	na	to,	da	so	se	pojavili	
številni	 drugi	 poklici)	 ni	 tako	 visoko,	
kot	 je	 bilo	 nekoč.6	 Haydn	 in	 Mozart	
sta	bila	sicer	slugi,	a	genialni,	česar	so	se	
njuni	delodajalci	zavedali.	Za	mizo	salz-
burškega	nadškofa	Colloreda	je	Mozart	
sedel	 med	 komornikom	 in	 kuharjem,	
Haydn	 pa	 je	 nosil	 livrejo,	 tudi	 ko	 je	
komponiral.7	 V	 Haydnovi	 pogodbi	 z	
Esterhazyjem	je	pisalo,	da	se	mora	vsa-
ko	jutro	in	popoldan	javiti	v	predsobi	in	
se	pozanimati,	 ali	 je	Njegova	Visokost	
razpoložena	za	poslušanje	glasbe.

»Že	 proti	 koncu	 18.	 stoletja	 se	 je	
glasba	 iz	 zunanjega	 kozmičnega	 sveta	
(kvadrivij)	 preselila	 v	 subjektivni	 no-
tranji	 svet	 glasbenega	 genija.	Od	Bee-
thovna	dalje	 skladatelja	 obkroža	neka-
kšna	skoraj	religiozna	'avra',	ki	izhaja	iz	

5 I. Supičić: ibid., str. 81.
6  Prijatelj, zdravnik, me je prosil, naj mu 

pomagam pri vpisu njegovih otrok v glasbeno 
šolo, na klavir, vendar s pripombo, da ne želi, 
da postanejo glasbeniki. Težave so nastale, 
ko so otroci skozi šolanje vzljubili glasbo in 
klavir. 

7.  vojnim kapelnikom pruske in avstrijske 
vojske se je v 19. stoletju priznaval samo 
rang narednika (Feldwebel), slabo plačanega 
četnega čina.

8  K. H. Ehrenforth: Zahteve umetnosti v 
glasbeni pedagogiji, 2007. Krems.

skrivnosti	njegovega	ustvarjanja.	Takrat	
se	je	glasba	odcepila	s	trga	in	prenehala	
biti	blago.«8	Razvoj	meščanstva	in	nove	
oblike	glasbenega	življenja	proti	koncu	
18.	 stoletja	 so	 profesionalnim	 glas-
benikom	 omogočili	 večjo	 svobodo	 in	
širše	pogoje	delovanja.	Na	začetku	 leta	
1809	so	nadvojvoda	Rudolf,	brat	cesarja	
Leopolda	II.,	ter	kneza	F.	J.	Lobkovitz	
in	F.	Kinsky	Beethovnu	zajamčili	4000	
forintov	 letne	 rente,	 pod	 pogojem,	 da	
živi	 in	komponira	na	Dunaju.	Z	 izpo-
polnjevanjem	 prevoznih	 sredstev	 v	 19.	
stoletju	pride	do	vse	večjega	pojava	po-
tujočih	virtuozov9	(največji	od	njih,	npr.	
Mozart	 in	 Liszt,	 so	 začeli	 potovati	 že	
kot	otroci).

Družbeni	 položaj	 aristokratom	 ni	
dopuščal	 profesionalnega	 ukvarjanja	 z	
glasbo;	lahko	so	bili	poslušalci,	amaterji	
ali	meceni.	V	 renesansi	 je	 na	 kraljevih	
in	 aristokratskih	dvorih	obstajal	 iskren	
interes.	Mnogi	vladarji10	so	bili	zelo	do-
bri	 glasbeniki,	 kot	 npr.	 Ferdinand	 III.,	
Leopold	I.	in	Jožef	II.	na	Dunaju,	ki	ga	
je	 violino	učil	Salieri.	Najboljši	 primer	
je	Friderik	Veliki,	odličen	flavtist,	za	ka-
terega	 je	Quantz	napisal	 številne	 kon-
certe	 (izvajati	 jih	 je	 smel	 samo	 kralj!).	
Koncertiral	 naj	 bi	 vsak	 dan,	 na	 dvoru	
v	 Rheinsbergu	 (pozneje	 tudi	 na	 dvo-
ru	 Sanssouci)	 pa	 je	 zbiral	 najslavnejše	
glasbenike	svojega	časa.	Že	kot	mlade-
nič	 je,	 skrivaje	 se	 pred	 svojim	 očetom,	
kraljem,	igral	flavto	pod	pretvezo,	da	je	
bil	 na	 jahanju.	 Njegovo	 koncertiranje	
je	odlično	naslikal	A.	 von	Menzel	 leta	
1852	in	prikazal	psihološke	nianse,	kot	
pravi	Rummenhollör	(slika	je	shranjena	
v	Nacionalni	galeriji	v	Berlinu).

Prikazan	je	trenutek	izvedbe	kraljeve	

9  Njihovi predniki so srednjeveški žonglerji in 
minstreli.

10  Obstajal je izrek: »Če je muzikalen vladar, 
so muzikalni tudi njegovi podložniki.« V 
20. stoletju ga je zamenjal moto, ki velja še 
danes: »Ko topovi streljajo, muze utihnejo!«

Edmund Blair Leighton, The Piano Lesson 
(1896), olje na platnu
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solo	kadence,	medtem	ko	ostali	glasbe-
niki	 čakajo	na	 svoj	nastop.	S	 spuščeno	
violino	stoji	koncertni	mojster	F.	Benda,	
glasbenik	 iz	 znane	 češke	 družine;	 za	
čembalom,	 z	 otopelim	 in	 naveličanim	
izrazom	 sedi	 C.	 Ph.	 E.	 Bach;	 povsem	
desno,	na	videz	ponižno	posluša	kraljev	
učitelj	flavte	J.	Quantz,	ki	je	smel	obča-
sno	zavpiti:	 »Bravo!«	Friderik	Veliki	 je	
bil	 njegov	 zvesti	 občudovalec,	medtem	
ko	ni	maral	Emanuelove	glasbe,	ta	pa	je	
bil	 ljubosumen	na	Quanza,	ki	je	preje-
mal	2000	talirjev	mesečno,	medtem	ko	
je	sam	dobil	samo	300.11

Skladatelji	 18.	 stoletja	 se	 poleg	
dvora	 in	 cerkve	 kot	 glavnih	 deloda-
jalcev	 obračajo	 tudi	 k	 meščanskemu	
razredu.	Njihovi	 delodajalci	 postanejo	
mesta,	kot	so	nemška	hanzeatska	me-
sta12	 ali	 Benetke.	 Poleg	 organistov	 v	
cerkvah,	kar	je	bil	najbolj	gotov	poklic,	
so	 bili	 glasbeniki	 povečini	 nekaj	 časa	
tudi	organizatorji	mestne	glasbe.	Tako	
je	bil	že	S.	Scheidt	dirigent	in	glasbeni	
direktor	(bil	je	na	nivoju	komunalnega	
uslužbenca),	 prav	 tako	 kot	 tudi	 Ba-
chov	oče,	Johann	Ambrosius,	in	sin	W.	

11  Peter Rummenhollör: Glazbena pretklasika, 
HDM. Zagreb, 2004., str. 47–48. 

12 Mesta srednjeveške trgovske in politične 
zveze severnonemških mest Hanse. 

Friedman.	Skozi	to	stoletje	se	 je	glas-
beno	 življenje	 meščanstva	 odvijalo	 v	
okviru	raznih	amaterskih	društev.	Tako	
so	organizirani	Collegium Musicum	(in-
štrumentalisti)	 in	 Kantoreigesellsvhaft	
(pevci).13	 Takrat	 so	 začeli	 skladatelji	
pisati	tudi	za	»poznavalce	in	ljubitelje«,	
tako	je	C.	Ph.	E.	Bach	napisal	Sechs so-
naten für Kenner und Liebhaber.	14

Pogosto	so	skladatelji	opravljali	tudi	
drug	poklic,	od	katerega	so	živeli.	Naj-
pogosteje	so	bili	tudi	sami	izvajalci,	saj	
se	v	18.	stoletju	vloga	skladatelja	ni	loče-
vala	od	vloge	izvajalca,	kar	pomeni,	da	je	
»skladatelj	interpretiral	samega	sebe«.15	
Tudi	pozneje	so	mnogi	skladatelji	 tudi	
javno	nastopali	(med	najbolj	znanimi	so	
Chopin,	 Liszt,	 Brahms,	 Rahmaninov,	
Bartok,	Šostakovič).16	S	poučevanjem	so	

13 V tem času profesionalizem in amaterizem 
nista bila nujno povezana s klasično glasbo, 
tako je tudi klasična glasba imela svoje 
amaterje in tudi narodna svoje profesionalce. 

14 Tudi današnji amaterski glasbeniki (kot 
so Amici della musica v italiji) organizirajo 
koncerte za svoje člane, kar je zelo 
pomembno za življenje malih sredin.

15 Konec 18. stoletja naj bi Cramer prvi izvajal ne 
samo svojo, ampak tudi tujo glasbo.

16 Chopin je zelo redko nastopal – vse skupaj 
štirikrat na recitalih in dvanajstkrat na 
koncertih z drugimi glasbeniki. Živel je 
izključno od poučevanja in od svojih skladb.

se	 ukvarjali	 Bach,	 Mozart,	 Beethoven,	
Schubert,	 Chopin,	 Liszt,	 Franck	 itd.	
Kantor	(učitelj)	se	je	nahajal	v	središču	
življenja	nemških	mest	17.	in	18.	stole-
tja	 (Telemann	 v	Hamburgu,	Buxtehu-
de	 v	 Luebecku,	 Bach	 v	 Leipzigu).	 Bil	
je	 šolan	 (katolik	 je	 študiral	 teologijo	 v	
Halleju	 ali	 Goettingemu,	 protestant	 v	
Wittenburgu),	dober	zborovodja,	orga-
nist,	improvizator,	korepetitor,	predaval	
pa	 je	 tudi	 nekatere	 druge	 predmete.	
Mnogi	 ruski	 skladatelji	 so	 imeli	 še	 en	
zunajglasbeni	poklic	(Rimski-Korsakov	
in	 Musorgski	 sta	 bila	 častnika,	 Boro-
din	 zdravnik	 in	 kemik),	 medtem	 ko	
so	 bili	 Schumann,	 Weber	 in	 Debussy	
tudi	 glasbeni	 kritiki.	 Clementi	 je	 bil	
založnik	 in	ustanovitelj	 tovarne	klavir-
jev	 (Clementi&Collard).	 J.	Ch.	Bach	 je	
v	Londonu	 zgradil	 koncertno	dvorano	
(zaradi	česar	je	pozneje	bankrotiral).	Že	
v	16.	stoletju	sta	imela	Thomas	Tallis	in	
William	 Byrd	 v	 Angliji	 monopol	 nad	
izdajanjem	in	prodajo	not.

Tiskanje glasbenih del	 je	 še	bolj	po-
pulariziralo	 glasbo.	 Založnik	 je	 bil	 na	
začetku	prosti	trgovec	in	ne	skladateljev	
zastopnik.	Kljub	temu	je	izbira	založni-
ka	skladatelju	nudila	večjo	neodvisnost	
od	 službe	 na	 dvoru	 ali	 v	 cerkvi,	 kar	 je	
v	 popolnosti	 uresničil	 Beethoven.	 Že	
Mozart	 je	 od	 združenja	 Concerts des 
Amateurs	 v	 Parizu	 dobival	 5	 zlatnikov	
za	simfonijo,	medtem	ko	 je	Beethoven	
od	založnika	Ignaca	Pleyela	za	6	skladb	
(simfonija,	 koncert,	 3	 kvarteti	 in	 uver-
tura	 Coriolan)	 zahteval	 1200	 florinov,	
9.	 simfonijo	 pa	 je	 napisal	 po	 naročilu	
London Philharmonic Society.	Vse	do	20.	
stoletja	so	se	naklade	gibale	od	200	do	
1500	primerkov.	Vseeno	 je	Mattheson	
zaradi	 strahu	 pred	 bankrotom	 izdal	
Bachovo	 »Umetnost	 fuge«	 samo	 v	 30	
primerkih,	 kar	 ni	 pokrilo	 niti	 stroškov	
tiskanja,	zato	ni	čudno,	da	Bach	ni	tiskal	
svojih	remek	del,	kot	je	WTK	(mimo-
grede,	živel	je	v	glavnem	od	prihodkov,	
ki	 jih	 je	 prejemal	 kot	 kantor).	 Zaradi	
takšnih	 težav	 okrog	 tiskanja	 je	morala	

Adolph von Menzel, Das Flotenkonzert
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preteči	stotina	let,	da	so	se	Bachova	dela	
razširila	in	znatno	vplivala	na	zgodovi-
no	glasbe.

V	 stoletjih	 pred	 tem	 je	 bilo	 videti,	
kot	da	skladbe	pripadajo	publiki,	zaradi	
česar	se	pri	izvajanju	dostikrat	ni	ome-
njalo	avtorja.	V	splošni	praksi	je	veljalo,	
da	se	dela,	brez	vedenja	skladatelja,	pri-
rejajo	 po	 navdihu	 izvajalca.	 Skladatelji	
niso	imeli	pogodb,	temveč	so	preprosto	
dobivali	določeno	število	izvodov	in	vse	
do	sredine	19.	stoletja	avtorske	pravice	
niso	 bile	 priznane.	 Kako	 nezaščiten	 je	
bil	 skladatelj	pri	objavljanju	 svojih	del,	
prikazuje	primer	 sonate	Hammerklavi-
er,	ki	 jo	 je	Beethoven	objavil	 leta	1819	
istočasno	na	Dunaju	pri	Art	in	v	Lon-
donu	pri	Regent's Harmonic Institutions,	
da	bi	se	zaščitil	pred	t.	i.	piratskimi	iz-
dajami.	Podobno	 je	delal	 tudi	Chopin.	
Da	je	bila	založniška	dejavnost	glasbe	še	
kako	pomemben	izvor	prihodkov,	priča	
dejstvo,	 da	 je	 bilo	 konec	 18.	 stoletja	 v	
Parizu	44	založb,	ki	so	oskrbovale	okrog	
20	dvoran	in	salonov,	kjer	so	se	odvijali	
koncerti.	Zanimivo	je,	da	je	Schumann	
največ	 zaslužil	 s	 prodajo	 Mladinskega 
albuma,	ker	so	ga	 lahko	 igrali	 tudi	 lju-
bitelji	glasbe	(amaterji),	teh	pa	je	bilo	v	
19.	stoletju	vse	več.

»Popularnost	 'glasbenih	 salonov'	
ni	 temeljila	 le	 na	 poslušanju	 glasbe,	
temveč	tudi	na	druženju.	Velik	del	pu-
blike	je	prihajal	zato,	da	so	se	zabavali,	
pogovarjali	 ali	 se	 le	 prikazali	 v	 družbi,	
dame	pa	so	bile	'okras	in	razlog,	zaradi	
katerih	 umetniki	 tekmujejo'.	 Tako	 je	
bilo	v	Parizu	v	18.	stoletju	med	publiko	
salonskih	koncertov	 le	malo	poznaval-
cev.	Še	v	sredini	19.	stoletja	je	precejšen	
del	široke	meščanske	publike	v	Nemčiji	
imel	glasbo	bolj	 za	 sredstvo	 srečevanja	
dobrih	prijateljev	in	znancev,	kot	pa	da	
bi	bila	glasba	cilj	sam	po	sebi.«17	Glas-
ba	 takrat	 ni	 bila	 samo	 predmet	 javnih	
koncertov	(kot	danes),	ampak	tudi	»do-
mačih	izvedb,	kjer	je	dobivala	vlogo	jav-
nega	 izstopanja.	 Postopno	 je	 postajala	

17 Supičić, ibid. str. 70.

del	 javnega	 življenja	 v	 družinskem	 in	
prijateljskem	krogu	meščanskega	doma,	
kakor	 je	 že	 prej	 obstajala	 v	 aristokrat-
skem	 salonu.	Tako	 je	 nastal	 tudi	 glas-
beni	 amaterizem	 meščanskega	 kroga,	
kar	je	bilo	prej	rezervirano	izključno	za	
aristokracijo.«18	Danes	 je	 takšna	oblika	
druženja,	 kjer	 je	 klavir	 igral	 zelo	 po-
membno	vlogo,	popolnoma	izginila!

V	19.	stoletju	vsi	igrajo	klavir!	Verdi	
je	rekel,	da	med	srednjeveške	naprave	za	
mučenje	spada	tudi	klavir,	saj	so	v	zgrad-
bi	v	Milanu,	kjer	je	stanoval,	v	vseh	šti-
rih	sosednjih	stanovanjih	mlada	dekleta	
od	jutra	do	mraka	igrala	na	klavir.	Če	so	
včasih	hoteli	 slišati	kakšno	novo	opero	
ali	simfonijo,	to	ni	bilo	vedno	izvedljivo,	
še	posebej	v	manjših	in	oddaljenih	kra-
jih	 ali	 osamljenih	 dvorcih,	 kjer	 ni	 bilo	
lahko	zbrati	glasbenike,	ki	bi	to	realizi-
rali.	Da	bi	te	skladbe	postale	dostopne,	
so	jih	aranžirali	za	klavir,	kar	je	bila	tudi	
njegova	 pomembna	 vloga.	 Danes	 ni	
potrebe	 po	 poslušanju	 Lisztovih	 tran-
skripcij	 Beethovnovih	 simfonij,	 saj	 jih	
lahko	v	najboljših	 izvedbah	poslušamo	
kar	preko	prenosnega	telefona.	S	tem	je	
izgubljena	še	ena	zelo	pomembna	vloga	
klavirja.

Kar	 zadeva	 sam	 inštrument,	 se	 je	
stara	 glasba	 za	 inštrumente	 s	 tipkami	
dolgo	lahko	izvajala	na	vseh	treh	takra-
tnih	inštrumentih:	klavikordu,	čembalu	
in	 orglah.	 Izum	 klavirja	 je	 pogojeval	
drugačno	 interpretacijo,	 navsezadnje	
že	 zaradi	 možnosti	 dinamičnega	 ni-
ansiranja.	 Izpopolnjevanje	 klavirja	 kot	
inštrumenta	 je	povzročilo	 vse	 večjo	 ši-
ritev	med	 izvajalce	 in	 vse	 večji	 interes	
publike.	Postal	je	priljubljen	inštrument	
romantikov	 (poslušal	 ga	 je	 meščanski	
razred,	 ki	 je	 tudi	 sam	 igral),	 predvsem	
pa	je	doprinesel	k	pisanju	velikih	oblik	
(sonate),	ki	so	jih	mnogi	skladatelji	(npr.	
Beethoven)	največ	pisali	prav	za	klavir.	
V	 romantiki	 se	 je	 klavirska	 tehnika	

18 Supičić, ibid. str. 66.

razvila	 do	 vrhunca,	 s	 težnjo	 po	 simfo-
ničnem	zvoku	(Liszt).	Na	popularizaci-
jo	in	širjenje	klavirja	so	vplivali	tudi	novi	
akustični	 pogoji	 vse	 večjih	 koncertnih	
dvoran,	pri	čemer	so	se	z	njegovo	zvoč-
no	močjo	lahko	merile	samo	orgle.	

K	 popularizaciji	 klavirja	 so	 pripo-
mogla	 tudi	 glasbena	 tekmovanja,	 ka-
terih	 začetki	 segajo	 daleč	 v	 preteklost.	
Kralji,	 visoka	 aristokracija	 in	 kardinali	
so	 nemalokrat	 organizirali	 glasbene	
dvoboje,	ki	so	se	odvijali	v	ozkem	krogu	
izbranih	poslušalcev,	da	bi	uživali	v	igra-
nju	največjih.	Tako	je	kardinal	Ottobone	
v	Rimu	organiziral	tekmovanje	Händla	
in	Scarlattija,	ki	se	je	končalo	neodloče-
no	(Händel	 je	zmagal	na	orglah,	Scar-
latti	na	čembalu).	Mozart	 in	Clementi	
sta	tekmovala	na	Dunaju.	Takrat	 je	bil	
Clementi	 znan	 virtuoz,	 Mozart	 pa	 se	
je	 šele	 začel	 uveljavljati;	 vseeno	 mu	 je	
Clementi	 poklonil	 priznanje,	 medtem	
ko	 je	Mozart	zanj	 rekel,	da	dobro	 igra	
samo	oktave.	Tekmovali	so	tudi	Mozart	
in	Hummel,	Beethoven	in	Steibelt,	ne-
odločen	duel	Liszta	in	Thalberga	pa	se	
je	končal	s	komentarjem,	da	je	Thalberg	
največji	pianist,	a	Liszt	edini.	Pozneje	so	
bila	pianistična	tekmovanja	(med	kate-
rimi	 je	Chopinovo	postalo	»pianistični	
oskar«)	 pogoj	 za	 začetek	 mednarodne	
kariere,	 zaradi	 česar	 so	 privlačila	 velik	
del	publike.	Zgodbo	o	»heroju«	so	po-
trebovali	tudi	v	industriji	posnetkov,	da	
bi	 obnovili	 interpretiranja	 slavnih	 del	
klavirske	literature.	

Izum	 zapisovanja zvoka	 je	 odigral	
veliko	vlogo	pri	popularizaciji	in	demo-
kratizaciji	glasbe	in	povzročil	velik	pre-
obrat	v	njenem	poslušanju	ter	drugačen	
odnos	 do	 igranja.	T.	A.	 Edison	 je	 leta	
1878	opazil	pomanjkljivosti	mehanskih	
valjev,	preko	katerih	se	je	takrat	snemala	
glasba,	in	začel	razmišljati	o	izdelovanju	
plošč.	Tako	 je	 bil	 v	Ameriki	 leta	 1888	
narejen	 prvi	 gramofon.	 Leta	 1924	 so	
bili	 izumljeni	 mikrofon,	 ozvočenje	 in	
zvočniki,	leta	1935	pa	tudi	magnetofon.	
Po	2.	svetovni	vojni	se	je	začela	poplava	
gramofonov,	 še	posebej	od	 izuma	hi-fi	
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sistema	 dalje.	Do	 danes	 je	 razvoj	 sne-
manja	 in	 reprodukcije	 tona	 prišel	 do	
stopnje,	ki	se	je	pred	desetletjem	ali	dve-
ma	zdela	znanstvena	 fantastika.	Danes	
lahko	s	pomočjo	prenosnega	računalni-
ka,	iPada,	iPoda	in	pametnih	telefonov	
vsakdo	zelo	hitro	 in	praktično	kjerkoli	
najde	skladbo,	skladatelja	in	izvajalca,	ki	
ga	želi.	Istočasno	internetne	strani	nu-
dijo	 izvajanje	 zgodovinskih	 posnetkov	
(Historical Pianists,	 Amici di pianoforte	
ipd.).	 Ob	 tako	 obširni	 bazi	 vrhunskih	
posnetkov	se	postavlja	vprašanje,	čemu	
sploh	živa	reprodukcija?!

POMEN GLASBE DANES
Če	danes	govorimo	o	do	zdaj	nave-

deni	problematiki	glasbe	in	glasbenika,	
lahko	zaključimo,	da	gre	v	mnogih	po-
gledih	veliko	bolj	za	institucionaliziran	
in	 demokratiziran	 položaj,	 predvsem	
zaradi	 vloge	 države	 v	 izobraževanju	
in	 novih	 zvočnih	 medijev.	 Obstajajo	
mreže	 glasbenih	 šol,	 ki	 preko	 osnov-
nega	vodijo	v	visoko	šolstvo,	koncertne	
dvorane,	 menedžerji,	 zaščita	 avtorskih	
pravic,	 pianistična	 tekmovanja,	 speci-
alizirani	 glasbeni	 časopisi,	 združenja	
glasbenikov,	festivali,	produkcija	not	 in	

posnetega	materiala	itd.	
Poleg	tega	je	očitno,	da	se	je	klavir	v	

preteklosti	učil	za	to,	da	bi	se	nanj	igra-
lo.	Danes	ni	več	tako,	na	kar	vpliva	tudi	
način	 šolanja	 z	 učnimi	načrti	 in	 obsto-
ječimi	programi!	Kot	razlog,	zakaj	hodi	
otrok	 danes	 v	 glasbeno	 šolo	 (odrasli	 se	
tako	 in	 tako	ne	 učijo	 igranja),	 pa	 starši	
pogosto	 navajajo	 sekundarne	 cilje,	 kot	
so	 pridobivanje	 delovnih	 in	 kulturnih	
navad,	 ukvarjanje	 z	 družbeno	 priznano	
aktivnostjo,	 razvoj	 psihomotoričnih	 ve-
ščin,	vzgoja	koncertne	publike	(uvajanje	
v	koncertno	kulturo),	navajanje	na	javni	
nastop	itd.	Zadnje	čase	se	govori	o	soci-
alno-terapevtski	glasbeni	vzgoji,	ki	služi	
vzpodbujanju	 razvoja	 telesno,	 duhovno	
in	 socialno	 šibkih.19	Na	Hrvaškem	 tre-
nutno	 poteka	 javna	 razprava	 o	 ukinitvi	
dveh	točk,	ki	jih	učenci	s	končano	glas-
beno	šolo	pridobijo	na	sprejemnih	izpi-
tih	za	srednje	šole	(vključno	z	gimnazijo).	
Obstaja	strah,	da	bi	ob	ukinitvi	teh	točk	
upadlo	število	učencev	v	glasbenih	šolah.

Tudi	 država	 sodeluje	 pri	 glasbe-
ni	 vzgoji	 svojih	 državljanov,	 s	 tem	 da	

19  Kordić Ivanka in Kolak Minja: veselo 
putovanje, Klavirska početnica za 1. razred 
osnovne glazbene škole (Priručnik za 
nastavnike), Profil, Zagreb, 2012.

financira	glasbene	šole,	 saj	pri	nas	pri-
vatne	ne	obstajajo	oz.	je	njihovo	število	
zanemarljivo.	S	tem	se	dviguje	glasbena	
kultura	 državljanov	 na	 splošno	 in	 ne	
samo	 tistih,	 ki	 se	 umerjajo	 h	 glasbeni	
stroki.	To	je	potrebno,	saj	je	za	razume-
vanje	klasične	glasbe	potrebnega	največ	
predznanja	in	»stalnega	izobraževanja«.	
Na	žalost	zelo	malo	učencev	glasbenih	
šol	 in	njihovih	 staršev	v	učenju	klavir-
ja	 vidi	 pridobivanje	 same	 sposobnosti	
igranja,	 s	katero	bi	se	pozneje,	kot	od-
rasel,	zdajšnji	učenec	ukvarjal	v	prostem	
času,	bodisi	da	igra	zase	ali	v	družbi.

V	eni	od	raziskav	so	učenci	zagreb-
ških	 glasbenih	 šol	 (od	 6.	 razreda	 nižje	
do	2.	razreda	srednje	šole)	takole	našteli	
prednosti	obiskovanja	glasbene	šole:	
	Ü širši	pogled	na	svet,	splošna	kultura,	
boljše	poznavanje	sebe	in	drugih;

	Ü intenzivnejše	doživljanje	sveta	okoli	
sebe;

	Ü boljša	koncentracija,	delovne	navade,	
memoriranje,	organizacija	časa;

	Ü več	prijateljev.20

Nihče	ni	kot	prednost	navedel	zna-
nja	 igranja	 inštrumenta,	 kar	 ni	 prese-
netljivo,	 saj	 se	 na	 sprejemnih	 izpitih	 v	
nižjo	glasbeno	šolo	pokaže,	da	nekateri	
otroci	ne	znajo	odpeti	niti	ene	pesmice.	
Doma	 jim	 starši	 več	 ne	 pojejo	 niti	 ne	
igrajo.

Paradoks	je	še	večji,	ker	so	naše	glas-
bene	šole	na	neki	način	profesionalne.21	
S	strani	ministrstva	za	šolstvo	 je	dolo-
čen	učni	načrt	in	učenci	opravljajo	izpi-
te	 ter	 obiskujejo	 predmete	 po	 sistemu,	
ki	 jih	 vodi	 do	 študija	 glasbe.	Velik	 del	

20 R. Sućeska Ligutić: Tonovi, Zagreb, 56, 2010. 
str. 45.

21 To se ne nanaša na države, kot so Anglija 
in ZDA, kjer glasbene šole kot samostojne 
ustanove ne obstajajo, ampak je ta segment 
izobraževanja prepuščen predvsem privatni 
iniciativi. Pravo kapitalistično razmišljanje 
privede do zaključka, da je učenje igranja 
inštrumenta, pred odločitvijo za profesionalno 
ukvarjanje z njim, zasebna stvar vsakega 
posameznika.

Andrew Carrick Gow, A musical story by Chopin (1879), olje na platnu
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otrok,	ki	se	po	tem	sistemu	ne	vzpne	do	
vrha	(Akademija	za	glasbo),	v	glavnem	
preneha	z	igranjem	inštrumenta.	Nega-
tivna	stran	tega	drugače	dobrega	siste-
ma	je	v	tem,	da	ne	obstaja	možnost	(kot	
v	Skandinaviji),	da	se	z	učenjem	klavirja	
nadaljuje	po	končani	osnovni	ali	srednji	
šoli,	 in	to	toliko	dolgo,	kot	bi	posame-
znik	želel	(s	plačilom,	seveda!).	Na	Hr-
vaškem	(podatki	iz	2012)	se	v	93	nižjih,	
28	 srednjih	 in	 20	 zasebnih	 glasbenih	
šolah	uči	klavirja	6000	otrok,	ki	jih	uči	
okrog	 520	 učiteljev	 klavirja	 (na	 enega	
v	 povprečju	 pride	 12	 učencev).	V	 prvi	
razred	se	vpiše	okrog	1200	otrok,	od	ka-
terih	jih	osnovno	šolanje	zaključi	600.	V	
prvi	 letnik	srednje	 šole	 se	 jih	vpiše	90,	
medtem	ko	jih	70	zaključi	četrti	letnik	
in	od	katerih	se	jih	25	vpiše	v	1.	letnik	

na	treh	akademijah	na	Hrvaškem,	kar	je	
2	%	od	vpisanih	v	1.	razred	nižje.	(Od-
stotek	vseh	otrok,	ki	obiskujejo	glasbe-
no	šolo,	je	okrog	3,	medtem	ko	je	v	EU	
4	 %.)V	 Sloveniji	 je	 obstajala	 možnost	
takšnega	 učenja	 še	 štiri	 leta,	 na	Hrva-
škem	nikoli.	To	bi	vsekakor	vzpodbudi-
lo	mnoge	mlade	pianiste	k	nadaljnjemu	
igranju	 in	 napredovanju	 po	 končanem	
formalnem	šolanju.	Ti	se	praktično	šele	
naučijo	 igrati	 prav	 takrat,	 ko	 se	 zaradi	
prekinitve	 šolanja	 končata	 njihov	 na-
daljnji	razvoj	in	uporaba	naučenega.	Na	
zahodu	 je	 takšna	 oblika	 nadaljevanja	
(zasebnega)	 šolanja	 in	 permanentnega	
muziciranja	 že	 tradicionalno	 prisotna,	
saj	celo	organizirajo	pianistična	tekmo-
vanja	za	amaterje.

Lahko	 se	 vprašamo:	 če	 je	 z	

glasbenega	 prizorišča	 kot	 inštrument	
izginil	 čembalo,	 kdaj	 se	 je	 zanj	 prene-
halo	pisati22	in	nanj	igrati	v	vsakodnev-
nem	življenju?	Se	bo	podobno	zgodilo	
tudi	s	klavirjem?23	Takšna	bojazen	vse-
eno	ne	obstaja,	 saj	dela,	ki	 so	napisana	
zanj,	 predstavljajo	 vrhunec	 človeškega	
ustvarjanja.	

Danes	klavir	nima	takšne	družbene	
vloge,	kot	jo	je	imel	vse	do	sredine	20.	sto-
letja.	Ni	več	inštrument	hišnega	muzici-
ranja	in	znak	družbenega	statusa.	Glasba	
se	večinoma	posluša	preko	posnetkov,24	
za	 izvajalce	pa	ni	 lahko	zadovoljiti	 vse	
večje	 zahteve	 publike.	 Kljub	 temu	 je	
tudi	 danes	 pomen	 igranja	 klavirja,	 ko	
govorimo	o	profesionalnih	glasbenikih,	
zelo	 velik,	 na	 kar	 kaže	 tudi	 skica.	 	

22 Čembalo je izginil v 19. stoletju, v 20. pa je 
doživel renesanso, predvsem zahvaljujoč 
W. Landowski. Kljub temu nikoli ni obnovil 
stare slave! Glede na zgodovinske okoliščine 
je bil čembalo inštrument aristokracije in 
visoke družbe, medtem ko je klavir glasbo 
populariziral in demokratiziral, še posebej ko 
so se začeli graditi cenejši pianini.

23 Seveda se za klavir piše tudi danes, vendar 
današnji skladatelji ne dosegajo takšne 
popularnosti kot nekoč, pa tudi težko se 
napiše nova skladba, ki s svojim stilom 
ne bi spominjala na nekaj že napisanega. 
Avantgarda je zaradi tega iskala nov zvok 
(clustri, brenkanje po strunah, preparirani 
klavir, elektronska glasba ipd.), a je ta 
eksperiment ostal rezerviran samo za festivale 
sodobne glasbe, svojevrstne rezervate, in 
nikoli ni osvojil široke publike in izvajalcev.

24 Kot organizator koncertov sem naletel na 
razmišljanja vodilnih ljudi manjših mest, 
da bodo tistim, ki jih zanima glasba, kupili 
aparature za reprodukcijo glasbe, da bodo 
lahko poslušali vrhunske izvedbe, in da naj 
jih preneham nadlegovati glede stroškov 
organiziranja koncertov. 

25 Naziva korepetitor in spremljevalec nista 
povsod po svetu jasno definirana. V Sloveniji 
praktično ni razlike med nazivom:
- korepetitor, ki s pevci oz. inštrumentalisti 

sodeluje na način, da izjemno dobro pozna 
njihovo specifiko, in jih na ta način tudi 
usmerja;

- korepetitor, ki spremlja plesalce oz. pevce le 
na vajah (igra iz izvlečkov) in jih ne spremlja 
na nastopih;

- korepetitor-spremljevalec, ki kot pomemben 
del, predvsem na nastopih, spremlja 
inštrumentaliste, pevce, zbor ali ples.

Pianist

učiteljkoncertni pianist

pianist v ansamblu
(komornem, orkestru)

korepetitor 
(kot inštruktor)25

vokalni inštrumentalni

vokalni inštrumentalni

korepetitor 
(spremljevalec) 

zborovski plesni

OBSEG 
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R ecital	 je	 pravzaprav	 potret	 pi-
anista.	 Če	 prepustimo	 detajle,	
ki	 so	 seveda	 najpomembnejši,	

izvedbi	 sami,	 je	 izbor	 barv,	 s	 katerimi	
bomo	 naslikali	 svoj	 portret,	 ključnega	
pomena.	 Pianisti,	 ki	 so	 danes	 produkt	
marketinga,	 redko	 ponudijo	 več	 kot	
izbor	 že	 prevečkrat	 slišanega	–	 tistega,	
kar	 navsezadnje	 poslušalci	 pričakujejo.	
Skozi	proces	šolanja	pogosto	nismo	va-
jeni	razmišljati	o	povezavah	med	deli,	ki	
jih	 predstavljamo,	 čeprav	 le	malce	 bolj	
angažiran	pogled	v	glasbeno	zgodovino	
pokaže,	 da	 glasbena	 umetnost	 ni	 knji-
ga	 nepovezanih	 poglavij.	 Vrednotenje	
skladb	 prepuščamo	 muzikologom,	 od-
govornosti	za	izbor	kot	tudi	tveganja	za	
izbiro	novega	pa	večinoma	nočemo	pre-
vzeti.	Tako	se	zdi,	da	je	vloga	pianista	in	
glasbenika	nasploh	skozi	zgodovino	do	
danes	postala	vse	ožja.	Klavirska	glasba	
zaradi	narave	inštrumenta	vseskozi	za-
vzema	pomembno	mesto	v	umetnostni	
zgodovini.	V	 preteklosti,	 s	 poudarkom	
na	 času	 romantike,	 je	 bil	 prav	 klavir	
najboljša	možnost	za	poslušanje	in	pri-
bliževanje	 takratni	 najboljši	 glasbi.	 Za	
razliko	od	takrat	se	sodobne	kompozi-
cije	za	klavir	danes	in	že	dolga	desetletja	
skoraj	 ne	 zapišejo	 v	 programih	 klavir-
skih	recitalov.	

ZAMRZNJENO V ČASU
Stoletja	razvoja	so	klavirsko	tehniko	

prignala	do	takih	razsežnosti,	da	gre	od	
vsakega	pianista,	ki	stopi	na	oder,	priča-
kovati,	da	bo	program	izvedel	tehnično	
brezhibno.	 Skupaj	 s	 tehniko	 pianistov	

se	je	razvil	tudi	inštrument.	Kljub	temu	
pa	 se	 je	 nit,	 ki	 je	 povezovala	 klavir	 z	
avantgardo,	že	davno	pretrgala.	Čemu	je	
pravzaprav	klasična	glasba	še	vedno	po-
membna?	Na	to	vprašanje	v	knjigi	Why 
Classical Music Still Matters	 odgovarja	
muzikolog	Lawrence	Kramer.	Klasično	
glasbo	izpostavlja	kot	edino,	ki	je	(z	iz-

jemo	bassa	continua,	solističnih	kadenc	
in	sodobnih	odprtih	form)	skozi	zgodo-
vino	v	celoti	določena	z	zapisom.	Kljub	
natančno	 izpisanim	detajlom	 še	 vedno	
ostaja	 prostor	 za	 svobodo	 interpreta-
cije.	 Premislek	 pianista	 se	 odvija	 med	
lastnim	idealom	zvoka	klavirja,	idealom	
ustrezanja	 zapisu	 ter	 dejanskimi	 zvo-
kovnimi	možnostmi	klavirja.	Čeprav	je	
izbor	skladb	v	večini	zamrznjen	v	času	

in	 se	 vse	 bolj	 ravna	 po	 okusu	 publike,	
se	klasična	glasba	še	vedno	dojema	kot	
izjema	 v	 glasbi,	 kot	 umetnost.	 Vendar	
pa	naloga	umetnosti	ni	ta,	da	bi	za	vsa-
ko	ceno	ustrezala	občinstvu,	niti	 ta,	da	
bi	 se	prodajala.	 Idealizirano	dojemanje	
je	 torej	 odveč.	 Kramer	 v	 svojih	 spisih	
posebno	 mesto	 daje	 klavirju,	 ki	 ga	 po	

filozofu	Gilbertu	Rylu	opiše	kot	stroj,	v	
katerem	se	skriva	duh	pianista.	Klavirju	
pripisuje	osrednji	samostojni	mikrokoz-
mos	v	zgodovini	glasbe	zaradi	izjemnih	
interpretativnih	 možnosti	 klavirja	 kot	
inštrumenta.	 Izpostavlja,	 da	 se	 na	 kla-
virju	 vedno	 sliši	 pianista,	 njegov	 duh.	
Čisto	kompozicijo	 je	nemogoče	 slišati.	
Tako	 poudari	 pomen	 pianista	 in	 tudi	
pomen	njegovih	programskih	izbir.

   Besedilo: Ingrid Mačus      

Klavirski recitali – 
čas za živost

Vsem znani portret Liszta je naslikal Josef Danhauser leta 1840. Upodobljen je Liszt, 
ki strmi v kip Beethovna, v družbi Victorja Hugoja, Paganinija, Rossinija, Dumasa, 
George Sand in grofice d‘Agoult.
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PROGRAMSKE IZBIRE 
FRANZA LiSZTA 

Liszt,	ki	si	ga	v	večini	predstavljamo	
kot	samovšečnega	virtuoza,	je	v	manjša	
mesta	 prinesel	 velika	 simfonična	 dela,	
ki	 jih	občinstvo	ni	 imelo	možnosti	sli-
šati	v	orkestrski	izvedbi.	Tako	so	nastale	
številne	priredbe	orkestrskih	in	opernih	
del.	Primer	programa,	ki	ga	je	predstavil	
v	Marseillu	leta	1844,	se	močno	razliku-
je	od	programa	večjih	mest.	V	Marseillu	
je	 predstavil	 Beethovnovo	 Peto simfo-
nijo	(najverjetneje	prvi	in	drugi	stavek)	
ter	Uverturo	 iz	Viljema Tella.	Sledila	 je	
Halveyjeva	Romanca,	ki	jo	je	z	Lisztom	
odpela	pevka.	Nato	 se	 je	 vrnil	 zopet	k	
Beethovnu	s	 tretjim	stavkom	Pete sim-
fonije.	V	nadaljevanju	je	predstavil	svoja	
dela,	med	katerimi	je	zaigral	še	Webro-
vo	Uverturo	iz	Oberona,	Chopinovo	ma-
zurko,	pevka	se	mu	je	pridružila	v	Do-
nizettijevi	 in	 Rossinijevi	 ariji,	 koncert	
pa	 je	 zaključil	 s	 svojim	 Romantičnim 
galopom.	Liszt,	 s	katerim	najbolj	pove-
zujemo	 utemeljitev	 recitalov,	 je	 svoje	
programe	pripravljal	glede	na	kulturno	
podobo	mesta,	v	katerem	je	nastopal.	V	
večjih	 mestih	 je	 predstavljal	 predvsem	
lastna	 dela,	 čeprav	 je	 prav	 on	 spreme-
nil	pojmovanje	koncertnega	pianista,	ki	
naenkrat	ni	bil	več	samo	skladatelj,	ki	je	
izvajal	svoje	skladbe.	

USTALJENI PROGRAM
Pogled	v	preteklost	koncertnih	listov	

nam	pokaže	različne	okuse	glasbenikov	

in	občinstva.	Pojav	recitalov	povezujemo	
z	romantiko.	Pred	tem	so	solisti	zavze-
mali	 osrednje	mesto	 le	na	 akademijah,	
ki	 so	 bile	 javne	 glasbene	manifestacije	
z	zelo	barvitim	programom	in	bogatim	
naborom	 nastopajočih.	 Lisztov	 učenec	
Carl	Tausig	pa	je	leta	1870	že	predsta-
vil	enega	še	danes	klasičnih	programov,	
vključujoč	 dela,	 kot	 so:	 Beethovnova	
Sonata,	 op.	 53;	Chopinova	Balada,	 op.	
47;	Schumannova	Kreisleriana;	Bachov	
Bourree	 BWV966.	 Anton	 Rubinstein	
je	v	letih	1885	in	1886	predstavljal	Be-
ethovnove	 in	 Schumannove	 večere,	 še	
kasneje	 pa	 je	 organiziral	 cikle	 sedmih	
večerov,	na	katerih	je	igral	dela	sklada-
teljev	od	Byrda	do	Balakireva.	Zarisani	
lok	je	Rubinstein	začel	s	klavicenisti,	v	
drugem	 večeru	 nadaljeval	 z	 Beethov-
nom,	 tretji	 je	 bil	 posvečen	 Schuber-
tu	 in	 Webru,	 četrti	 Schumannu,	 peti	
takratnim	 virtuoznim	 delom	 Liszta,	
Clementija,	 Talberga,	 Hummla,	 šesti	
Chopinu,	zaključil	ga	je	z	Rusi	(Glinka,	
Liadov,	 Balakirev,	 Rimski-Korsakov).	

S	 tem	 programom	 je	 nekako	 poudaril	
to,	da	je	Rus,	ali	pa	morda	tudi	namer-
no	 nakazal,	 da	 je	 vrhunec	 takratnega	
ustvarjanja	po	njegovem	mnenju	pripa-
dal	ruskim	skladateljem.

Kasneje,	 ob	 koncu	19.	 stoletja,	 je	 v	
pianističnih	 repertoarjih	 razbrati	 po-
novno	odkrivanje	stare	glasbe.	Pianisti,	
kot	so	Wanda	Landowska,	Ernst	Pauer	
ali	 Louis	 Diemer,	 so	 ponovno	 izva-
jali	 glasbo	 tudi	na	 čembalu	 ali	 celo	na	
klavikordu.

Preskok	v	20.	stoletje	nas	ustavi	pri	
vrsti	pianistov,	ki	so	ustoličili	nekakšen	
klasični	 programski	 potek	 od	 Bacha	
do	 romantike.	 Med	 njimi	 je	 tako	 Pa-
derewski	 kot	 tudi	 Joseph	 Hoffman.	
Rahmaninov	tudi	začenja	pri	Bachu	in	
med	 svoja	 dela	 pogosto	 postavi	 Schu-
manna	in	Chopina.	Že	omenjeni	Liszt	
je	poleg	Mozarta,	Beethovna	in	Chopi-
na	 tudi	 danes	 nosilni	 steber	 program-
skih	listov	slavnih	pianistov	–	večinoma	

Lisztov programski list s koncerta leta 1840 v Stamfordu

Vendar pa naloga 
umetnosti ni ta, da bi 
za vsako ceno ustrezala 
občinstvu, niti ta, 
da bi se prodajala.
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tistih,	 od	 katerih	 si	 ne	 obetamo	 pro-
gramskih	presenečenj.

DANAšNji PiANiSTi S 
šiRšiM REPERTOARjEM

Tvegati	 z	 Bergom,	 Schonbergom,	
Boulezom	in	Webernom	si	upa	Mitsuko	
Uchida.	Na	drugačen	način,	z	estetiko,	
ki	 temelji	 na	 zgodovinsko	 avtentičnih	
stilnih	 premisah,	 ter	 z	 izpostavljanjem	
vezi	 med	 posameznimi	 skladatelji	 nas	
v	 programih	 preseneti	 Andras	 Schiff.	
Piotr	Anderszewski	 je	 v	 zadnjem	 času	
za	klavir	priredil	Schumannova	dela	za	
pedalni	klavir.	Ameriški	pianist	Richar	
Goode	ne	posega	po	modernem,	 tem-
več	 išče	 v	 romantičnem	 repertoarju	 še	
tisto	manj	znano.		Kanadčan	Marc-An-
dré	 Hamelin	 se	 posveča	 tako	 spregle-
danemu	Alkanu	kot	 tudi	 sodobnejšim,	
kot	 so	 Kapustin,	 Roslavetz,	 Ornstein.	
Hkrati	predstavlja	tudi	svoja	dela.

Če	se	torej	zavemo	širine	pianistič-
ne	 literature,	 imamo	 zagotovo	 dovolj	
možnosti	za	zanimive	recitale	za	več	ži-
vljenj.	Če	se	odpovemo	tistemu	izpete-
mu	prehodu	od	Bacha	do	romantike	ali	
takemu,	ki	nujno	 izpostavlja	 samo	vir-
tuoznost	 pianistov	 tekmovalcev,	 lahko	
takoj	pomislimo	na	različne	monograf-
sko	izbrane	repertoarje.	Najbolj	značilni	
in	že	omenjeni	so	programi	s	skladbami	
enega	 samega	 skladatelja.	 Povezovalni	
element	monografskih	koncertov	pa	 je	
lahko	tudi	še	kaj	drugega	kot	avtor.	

Italijanski	 pianist	 Roberto	 Prosse-
da,	 ki	 je	 med	 drugim	 ponovno	 oživil	
pedalni	 klavir	 in	 ponovno	 odkril	 še	
neizdana	 Mendelssohnova	 klavirska	
dela,	 v	 svojem	 repertoarju	 izpostavlja	
različne	 možnosti.	 Programe	 sestavlja	
na	 podlagi	 zgodovinskega	 dogajanja	 v	
določenem	 letu,	 spet	 druge	 povezuje	 s	
poezijo.	 Skoraj	 vsem	 pa	 je	 skupno	 to,	
da	z	njimi	išče	povezave	med	starim	in	
novim.	Tako	na	enem	izmed	programov	

predstavlja	 vpliv	 Liszta	 na	 sodobne	
skladatelje,	 kot	 so	 Berg,	 Scelsi,	 Ligeti.	
Na	 podlagi	 žanrske	 povezave	 prepleta	
Bacha	in	Petrassija.	

IZGUBLJENA 
SPROŠČENOST

Novosti	v	pianistični	kulturi	morda	
ne	 bi	 smele	 biti	 nujno	 resne.	 Antipod	
vsej	tej	resnosti	so	v	glasbeni	zgodovini	
predstavljale	improvizacije	in	zabavnej-
ša	glasba.	Po	mnenju	pianista	Kennetha	
Hamiltona	 so	 današnji	 pianisti	 pred-
vsem	preveč	 resnobni.	Zanimiv	pogled	
na	 izbor	 programa	 ponudi	 na	 podlagi	
primerjav	z	Lisztovimi	recitali,	ki	imajo	
še	danes	nekakšno	arhetipsko	vlogo.	V	
Lisztovem	času	so	se	stroge	ločnice	med	
visoko	umetnostjo	in	popularnostjo	ter	
zabavo	 šele	 izpostavljale.	 Liszt	 je	 bil	
vendarle	nekdo,	ki	 je	znal	tudi	zabava-
ti.	 Hamilton	 v	 knjigi	 After the Golden 
Age	poudarja	 tudi,	da	se	danes	 izvajajo	
Bachove	 fuge,	 ki	 pravzaprav	 niso	 bile	
pisane	za	izvedbe	v	velikih	dvoranah.	Po	

drugi	 strani	 pa	 se	 zabavnejšo	Lisztovo	
Madžarsko rapsodijo	izvaja	z	isto	resno-
stjo,	 kar	 je	 po	 Hamiltonovem	 mnenju	
čisto	 zgrešeno,	 saj	 so	 jo	 v	 Lisztovem	
času	 poslušalci	 poslušali	 na	 veliko	 bolj	
sproščen	način,	z	vmesnim	ploskanjem	
in	 vzkliki.	 Med	 stavki	 posameznega	
dela	se	 je	ploskalo	še	vse	do	leta	1940.	
Še	v	začetku	20.	stoletja	so	bili	med	pi-
anisti	 skoraj	 nuja	 prosto	 improvizirani	
preludiji	pred	deli.	Med	za	poslušalstvo	
zahtevnejšo	 glasbo	 so	 nemalokrat	 iz-
vajali	 kaj	 lahkotnejšega.	 Za	 razliko	 od	
današnje	pričakovane	tišine,	ki	jo	zmoti	
počasno	odvijanje	bombončka	ali	stalni	

Pianist Roberto Prosseda nastopa skupaj z robotom pianistom Teom Tronicom. 
Na zanimiv način Prosseda prikazuje pomen interpretacije in kljub tehnični 
izpopolnjenosti robota (zaenkrat) še nenadomestljiv človeški občutek za grajenje 
glasbenih misli. 

Morda je življenje  
tisto, ki bi moralo 
prodreti v pianizem, 
v programske liste, 
v glasbo, v ljudi.
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napadi	 kašljanja,	 so	 bili	 v	 Lisztovem	
času	 koncerti	 veliko	 bolj	 interaktivni.	
Liszt	naj	bi	na	koncertih	pogosto	zbiral	
listke	z	vprašanji,	na	katera	je	odgovar-
jal	z	odra.	Nemalokrat	je	občinstvo	med	
koncertom	z	glasnimi	vzkliki	zahtevalo	
določeno	skladbo.	

Tako	kot	repertoarji	sta	danes	ome-
jeni	 reakcija	 občinstva	 in	 tudi	 njena	
odprtost	 za	novosti.	Klavirska	glasba	v	
predstavah	večine	ni	nekaj	živega.	Kla-
virski	 recital,	 v	 nasprotju	 z	 literarnim	
večerom,	v	veliki	večini	ne	odseva	zares	
današnjega	časa.	To	bi	lahko	rekli	prav-
zaprav	za	večino	današnjih	koncertov	z	
umetniško	glasbo.	Lahko	na	vse	to	od-
govorimo	 samo	 s	 preprostim	 pomisle-
kom,	da	danes	nastajajoča	glasba	morda	
ni	vredna	izvedbe,	da	še	ni	prestala	pre-
izkusa	časa?	

Ozka	 usmerjenost	 nas	 prikrajša	
za	 doživljanje	 glasbe	 preko	 ustaljenih	
okvirjev	nenapisanih	pravil,	mimo	usta-
ljenih	interpretacij.	Vse	to	lahko	pripi-
šemo	 kapitalističnemu	 času,	 ki	 strogo	
določa	 kontekste.	 Morda	 je	 kontekst	

koncerta	 danes	 pomembnejši	 od	 kon-
certa	samega.	Zdi	se,	da	je	pomembneje	
biti	 na	 koncertu	 kot	 doživeti	 njegovo	
vsebino.	 Srečujemo	 se	 potemtakem	 z	
dvojnim	problemom:	na	 eni	 strani	pi-
anisti	igrajo	brez	presenečenj,	na	drugi	
strani	 občinstvo	 ne	 želi	 presenečenj.	

Tako	dobimo	vrsto	tehnično	dovršenih	
koncertov	brez	aktualnih	idej	pred	apa-
tičnim	občinstvom,	ki	ni	ravno	številno	
in	še	zdaleč	ne	zajema	vseh	generacij.	

PIANIZEM NA PRELOMU?
Italijanski	 pianist	 in	 kritik	 Piero	

Rattalino	 trdi,	 da	 vse	 manjše	 število	
recitalov	 ni	 naključno.	 Malce	 provo-
kativno	naznanja	 nekakšen	 konec	 tega	
pianističnega	 obdobja.	 Pianizem	 po	
Rattalinu	potrebuje	nov	začetek.	Neza-
nimivost	koncertov	povezuje	 s	 tem,	da	
današnjim	 pianistom	 primanjkuje	 člo-
večnosti,	zavedanja	o	bolečini	in	veselju.	
Izbira	 koncertnega	 programa	 in	 inter-
pretacija	sta	po	njegovem	mnenju	stvar	
vesti.	Podobno	lahko	beremo	v	besedah	
Alfreda	Brendla,	ki	poudarja	enostavna	

pravila:	»Ne	oziraj	 se	preveč	na	kritike	
v	časopisih.	Ne	preklinjaj,	ko	se	zmotiš.	
Živi	 ponosno.	 Zavzemaj	 se	 za	 to,	 da	
si	 pogosto	 v	 samoti.	 Ozri	 se	 naokrog.	
Ljubi.«	

Preproste	misli	modrega	 in	 izkuše-
nega	 Brendla	 lahko	 posplošimo	 in	 jih	
dojamemo	kot	preproste	življenjske	re-
snice.	Morda	je	življenje	tisto,	ki	bi	mo-
ralo	prodreti	v	pianizem,	v	programske	
liste,	v	glasbo,	v	ljudi.	Da	bi	se	izognili	
iskanju	objektivnih	tekmovalnih	meril	v	
glasbi	in	pridobili	nazaj	občutek	za	lepo,	
si	sploh	dovolili	čutiti.	Šele	potem	bi	se	
lahko	 približali	 transcendentalni	 moči	
glasbe.		

Kaj imata skupnega klavir in prstan? Roke. Brez človeka, ki da predmetoma pomen, je 
vsak predmet le predmet. 
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U čitelji	klavirja	smo	odgovorni,	
da	 učencem	 nudimo	 bistve-
na	 orodja	 za	 njihov	 glasbeni	

razvoj,	 jih	 vodimo	 k	 razumevanju	 in	
jasnemu	 izražanju	glasbenih	 idej	 in	da	
jih	 pripravimo	 na	 soočanje	 s	 pritiski	
glasbene	 kariere.	 Tradicionalni	 učni	
načrt	 nas	 dobro	 seznani	 s	 potrebnimi	
elementi	(začetnice,	repertoar,	literatura	
različnih	glasbenih	stilov,	tehnika),	stro-
kovnjaki	delovanja	zgornjih	okončin	pa	
postajamo	 z	 izkušnjami.	Razen	 redkih	
izjem,	ki	jih	motivira	radovednost	ali	pa	
na	žalost	neprijetna	poškodba	pri	igra-
nju,	smo	učitelji	inštrumentov	redko	iz-
postavljeni	pravilnim	navodilom	o	tem,	
kako	preprečevati	poškodbe.	Kljub	temu	
da	je	»wellness«	za	glasbenike	aktualna	
tema	današnjih	konferenc	in	podobnih	
srečanj,	 večina	 aktivnih	 učiteljev	 skozi	
svoj	glasbeni	razvoj	ni	bila	deležna	na-
potkov	 te	vrste.	Očitno	 jim	predstavlja	
vključevanje	 takih	vsebin	v	poučevanje	
na	začetku	novost	in	zato	najverjetneje	
neprijeten	 izziv.	Vsi	vemo,	kako	 je	po-
učevati	o	temah,	ki	so	nam	nepoznane.	

ZAKAj Bi ZAPUSTiLi 
DOMAČE UDOBJE?

Skrb	 vzbujajoči	 izsledki	 raziskav	
so	 pokazali,	 da	 se	 dve	 tretjini	 profe-
sionalnih	 glasbenikov	 ter	 polovica	
glasbenikov	 skozi	 izobraževanje	 (pre-
den	 postanejo	 profesionalci)	 ukvarja	 s	

fizičnimi	neprijetnostmi	ali	bolečinami	
ob	 igranju	na	 inštrument.	Te	alarman-
tne	 številke	 bi	 nas	morale	 prepričati	 o	
pomembnosti	 te	 teme.1	 Poleg	 tega	 vsi	
vemo,	da	stroge	zahteve	glasbenega	iz-
vajanja	prispevajo	ne	samo	k	fizičnemu,	
ampak	tudi	k	emocionalnemu	stresu,	ki	
je	pogost	že	med	samim	učenjem.

Ali	 ne	 bi	 bilo	 smiselno,	 da	 bi	 kot	
učitelji	 lahko	 obogatili	 svoj	 doprinos	 s	
tem,	 da	 pomagamo	 učencem	 razumeti	
pomembnost	vključevanja	preventivnih	
ukrepov	v	njihovo	vsakodnevno	 rutino	
vadenja?	Odgovorni	smo	za	»prtljago«,	
ki	jo	naši	učenci	odnesejo	z	učnih	ur	v	
svoja	življenja,	ne	glede	na	to,	s	katerim	
poklicem	 se	 bodo	 na	 koncu	 ukvarjali.	
Če	nam	je	zelo	mar	za	zdravo	pozicijo	
rok	naših	začetnikov	oz.	da	»fiksiramo«	
roko	bodisi	s	pomočjo	palete	domišljije	
(npr.	 mehurčki,	 školjke,	 božanje	 otro-
kove	 glave)	 ali	 z	 dejanskimi	 prstnimi	
vajami,	si	gotovo	tudi	želimo,	da	bi	naši	
učenci	 nekega	 dne	 zapustili	 učilnico	
opremljeni	z	vsem	orodjem,	potrebnim	
za	uživanje	v	zdravem,	glasbeno	boga-
tem	življenju.	Vedno	se	 lahko	spomni-
mo	 primarnega	 razloga,	 zakaj	 smo	 si	
izbrali	poklic	glasbenega	učitelja:	»Želi-
mo	deliti	vse	pozitivne	aspekte,	ki	jih	je	
glasba	prinesla	v	naše	življenje.«

1  Claudia Spahn, Horst Hildebrandt in Karin 
Seidenglanz, “Effectiveness of a Prophylactic 
Course to Prevent Playing-related Health 
Problems of Music Students,” Medical Problems 
of Performing Artists, 16/1 (2001): 24.

KAKO ZAČETI?

Prvi	učinkoviti	korak,	ki	bo	zapolnil	
vrzel	v	našem	znanju	poučevanja	inštru-
menta,	je	vsekakor	ta,	da	sami	občutimo	
stabilizacijo,	 držo	 in	 večje	 zavedanje	
svojega	 telesa.	Ta	 proces	 vključuje	 po-
glabljanje	 v	 naše	 telo,	 zahteva	 čas	 in	
predanost.	Koristi	 nam	 lahko	 tudi	 na-
svet	strokovnjaka	naše	najljubše	telesne	
terapije,	ki	nas	 lahko	opozori	na	vidna	
neravnovesja	pri	drži	med	igranjem	ter	
nam	predlaga	vaje	za	izboljšanje.	Inter-
net	je	še	en	brezmejen	vir	tem,	poveza-
nih	s	stabilizacijo	telesa	in	razvojem	je-
drnih	mišic2	(notranjih	mišic	trupa).	Ne	
glede	 na	 to,	 katero	 terapijo	 izberemo,	
bomo	vključeni	v	proces	opazovanja	in	
iskanja	novih	tendenc	svoje	drže,	zača-
snega	 osredotočenja	 na	 izolirane	 dele	
telesa	 in	 opazovanja	 lastnih	 rezultatov	
pri	 dobrem	 počutju	 med	 igranjem.	 S	
tem	si	bomo	pridobili	ustrezno	znanje,	
ki	 ga	 bomo	 kasneje	 spontano	 delili	 s	
svojimi	učenci	–	da	koristi	za	naše	lastno	
glasbeno	življenje	sploh	ne	omenjam!

Bistveno	 v	 tem	 procesu	 je,	 da	 se	

2  Naše telo ima 29 jedrnih mišic, ki se 
večinoma nahajajo ob hrbtu, v trebuhu 
in predelu medenice. So manj očitne kot 
recimo kvadriceps, prsne mišice ali trebušne 
mišice, ki se pogosteje omenjajo. A ravno te 
skrite notranje mišice trupa uravnovešajo in 
stabilizirajo prej naštete vidnejše skupine. 
Ta skupina mišic je naša opora pri gibanju 
celotnega telesa in osnova za optimalno 
delovanje okončin (op. ur.). 

   Besedilo: Carina w, Brazilija, Švica      Prevedla: Nina Mole   

Novi horizonti pri 
poučevanju klavirja
Pragmatična obravnava drže in stabilizacije telesa
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opazujemo	pred	začetkom	eksperimen-
ta	 in	 po	njem.	Edini	 način,	 da	 opazu-
jemo	 in	 primerjamo	 spremembe	 drže,	
je	skozi	gledanje	videoposnetkov	in	fo-
tografij	 ter	 poslušanje	 avdioposnetkov.	
Naši	 možgani	 bodo	 zelo	 obremenjeni	
z	mehanizmi,	potrebnimi	za	novo	držo,	
kar	utegne	ovirati	naše	slušno	dojema-
nje.	Za	 tiste,	ki	bi	 se	 želeli	poglobiti	 v	
zvočne	analize,	obstaja	veliko	brezplač-
nih	programov	za	analizo	zvoka.3

OD SPODAJ NAVZGOR 
(EKSPERiMENTi iN vAjE)

Kje	 začeti?	 Z	 večletnim	 igranjem	
inštrumenta	smo	se	vsi	že	nekaj	naučili	
o	svojih	šibkih	točkah	in	osredotočenje	
na	 njih	 je	 odličen	 začetek.	 Sama	 sem	
skozi	 izpeljan	 program	 za	 srednješolce	
in	delavnice	preventivnih	ukrepov	(tre-
niranje	mišic,	odgovornih	za	stabilno	in	
vzravnano	 držo,	 zavedanje	 telesa	 med	
vadenjem	 in	 nastopanjem)	 prišla	 do	
zaključka,	da	je	najučinkoviteje	začeti	z	
vajami	od	spodaj	in	postopoma	nadalje-
vati	navzgor	(ne	glede	na	to,	ali	glasbe-
niki	igrajo	oz.	pojejo	sede	ali	stoje).4

MEDENiCA
Začeti	od	spodaj	pomeni	za	pianiste	

okrepiti	zavedanje	stika	stopal	s	tlemi	in	
pedali.	Med	 igranjem	prehaja	 velik	del	
teže	našega	telesa	skozi	medenico	in	je	
z	njo	podprt,	zato	 je	opazovanje	gibal-
nega	razpona	svoje	medenice	lahko	raz-
svetljujoče	–	eksperimentiranje	z	višino	
klopi	 in	položajem	sedenja	na	njej	 je	v	
tem	procesu	lahko	odločilnega	pomena!	
Z	nagibanjem	medenice	naprej	in	nazaj	

3  www.prisma-music.ch.
4  Avtorica se naslanja na svoj podiplomski 

študij glasbene fiziologije na Univerzi za 
umetnost v Zürichu (2009–2011) in na svoje 
izkušnje z več kot 25 delavnic, izpeljanih 
med majem 2011 in decembrom 2013 v 
ZDA, Evropi in Braziliji. Vseh vaj, omenjenih 
v članku, se je naučila med podiplomskim 
študijem.

ter	vstran	(spreminjanje	težišča	z	ene	na	
drugo	sedalno	kost	–	 ischial tuberosites),	
z	 iskanjem	 bolj	 centralne	 (nevtralne)	
pozicije	s	sukanjem	medenice	okrog	osi	
bomo	spoznali,	da	zgornji	del	telesa	ve-
rižno	vpliva	na	položaj	ramen,	vratu	ter	
glave.	Naravna	tendenca	naše	drže	nam	
narekuje,	kje	začeti	(kje	iskati	izboljšave	
gibljivosti	medenice):	če	je	naše	telo	na-
ravnano	k	temu,	da	se	medenica	nagiba	
nazaj	 (in	 posledično	 k	 sključeni	 drži),	
pomeni,	da	moramo	okrepiti	jedrne	mi-
šice	ter	raztegniti	mišice	upogibalke	kol-
kov	(iliopsoas);	če	 je	naša	medenica	na-
ravnana	k	nagibanju	naprej	 (rezultat	 je	
preveč	iztegnjena	hrbtenica,	prepoznav-
na	kot	»vojaška	drža«),	moramo	povrniti	
kontrolo	 sproščenosti	 mišic	 ledvenega	
predela.	Ne	glede	na	težnjo	našega	tele-
sa	bosta	povečanje	gibljivosti	medenice	
in	okrepitev	 jedrnih	mišic	 vsekakor	 iz-
boljšala	stabilnost	in	preprečila	škodljive	
reakcije	zgornjega	dela	telesa,	ki	bi	lahko	
omejevale	našo	finomotoriko.	

Delo	 na	 krepitvi	 jedrnih	 mišic	 se	
lahko	začne	z	enostavno	vajo	stopal,	ki	
jo	 lahko	 izvajamo	 sede	 na	 stolu,	 malo	
bolj	odmaknjenem	od	klavirja	kot	sicer,	
s	pravilno	vzravnano	držo	hrbtenice	na	
naravno	 sedeči	 medenici	 in	 s	 stopali	
ravno	 na	 tleh:	 predstavljamo	 si,	 kako	
želi	eno	stopalo	doseči	oddaljeni	pedal;	
nato	stopalo	(vključno	s	peto)	dvignemo	
v	zrak	in	z	golenjo	zazibamo	naprej	 in	
nazaj	 ter	 se	vrnemo	v	začetno	pozicijo	

na	tleh.	Enako	vajo	ponovimo	z	drugo	
nogo.	Po	izmeničnih	vajah	s	stopali,	ki	
skušajo	 doseči	 pedal,	 lahko	 pozornost	
osredotočimo	h	kakršnimkoli	reakcijam	
v	medenici.	Če	opazimo,	da	medenica	ni	
stabilna	in	se	težišče	seli	z	ene	na	drugo	
sedalno	kost,	skušajmo	stabilizirati	me-
denico	 in	 se	 izogniti	 majanju.	Takšno	
delo	na	 stabilizaciji	 bo	 vzpodbudilo	 in	
okrepilo	jedrne	mišice.	

Če	imamo	težave	s	stabilizacijo	me-
denice,	skušajmo	vstati	v	polsedeči	po-
ložaj	za	pet	sekund,	kot	je	prikazano	na	
sliki	1,	in	se	nato	usesti	za	eno	sekundo.	
Vajo	 ponovimo	 tri-	 do	 petkrat.	 Če	 se	
zatem	vrnemo	na	 vajo	 s	 stopali,	 bomo	
lažje	nadzorovali	stabilnost	medenice.	

Obe	 vaji	 sta	 zelo	 priporočljivi	 za	
glasbenike,	ki	prebijejo	veliko	ur	v	sede-
čem	položaju.	

V	razmislek:	pri	pianistih	se	težnja	k	
majanju	medenice	pojavi	vsakič,	ko	mo-
rajo	doseči	pedal,	za	kar	bodo	nekateri	
rekli,	da	 temu	sledi	verižna	 reakcija,	ki	
gotovo	vpliva	na	pozicijo	ramen	in	rok.

Struktura mišic medenice

Slika 1
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Naslednja	 zanimiva	 vaja	 vključuje	
vzpodbujanje	določene	stopnje	napeto-
sti	medeničnih	mišic	(predstavljamo	si,	
kako	z	mišicami	potegnemo	sedalni	ko-
sti	drugo	k	drugi)	in	opazovanje	reakcij	
med	igranjem.	Najprej	jo	uporabimo	pri	
tehnično	zapleteni	pasaži,	pozneje	pa	jo	
lahko	uporabimo	pri	igranju	cele	sklad-
be.	V	eksperiment	lahko	vključimo	tudi	
analizo	zvoka,	glede	na	različno	mišično	
napetost	 oz.	 brez	 nje.	 Ideal	 je	 poiskati	
najbolj	 udobno	 intenzivnost	 mišične-
ga	 tonusa,	ki	pripomore	k	najboljšemu	
zvoku	 in	 dovoljuje	 svobodo	 naravnega	
dihanja.	Nedavne	raziskave	so	pokazale,	
da	stabilizacija	telesa	in	pomoč	jedrnih	
mišic	med	 igranjem	 izboljšata	 zvok	 in	
olajšata	njegovo	nadzorovanje.5

ZGORNJI DEL TELESA
V	 vaje	 zgornjega	 dela	 telesa	 lah-

ko	 vključimo	 iskanje	 pravilne	 pozicije	

5  Heinrich Mätzener et al. “Klarinettenklang: 
Versuch einer physiologischen Analyse.” 
Dissonance 118. 
Heinrich Mätzener et al. “Klarinettenklang: 
Versuch einer physiologischen Analyse.” 
Dissonance 118 (2012). 
Dostopno na: http://www.dissonance.
ch/upload/pdf/diss118_43_hsm_hma_
klarinettenklang.pdf., 10. 11, 2013.

ramen	 in	 glave,	 krepitev	 vratnih	 mišic	
in	 raztezanje.	 Med	 iskanjem	 pravilne	
pozicije	 ramen	 so	 zelo	 učinkovite	 raz-
lične	 rotacije	v	 treh	korakih,	prikazane	
na	slikah	2,	3	in	4.

S	 pomikanjem	 glave	 naprej	 in	 po-
časnim	 vračanjem	 v	 center	 lahko	 pri-
pomoremo	k	zavedanju	bolj	 vzravnane	
pozicije	glave	(sliki	5	in	6).

Lajšanje	bolečin	v	vratu	lahko	dose-
žemo	z	vajo	krepitve	mišic,	kjer	z	roka-
mi	 objamemo	 zatilje,	 glavo	 potiskamo	
nazaj	 ter	 jo	 z	 rokami	 vlečemo	 v	 na-
sprotno	 smer	 (glej	 nasprotujoče	 si	 sile,	
prikazane	z	rdečima	puščicama),	kot	je	
prikazano	na	sliki	7.

Po	večurnem	vadenju	nam	lahko	pri	
dolgotrajno	skrčenem	položaju	pomaga	
raztezanje	čez	klop	(slika	8).

Slika 2 (nepravilno) Slika 3 (nepravilno) Slika 4 (pravilno)

Tkiva na hrbtni strani dlani Tkiva na spodnji strani dlani



 Strokovno-pianistični članki

www.epta.si   <<   31

ZAKLJUČEK
Širitev	 tradicionalnega	načina	pou-

čevanja	 izvajalske	 prakse	 z	 vključitvijo	
celostnega	pristopa	k	telesu		(whole-bo-
dy approach)	 narašča,	 saj	 učitelji	 glasbe	
in	 učenci	 spoznavajo	 koristi,	 ki	 jih	 ta	
prinaša.	Poleg	tega,	da	koristi	zdravju,	je	
nova	 generacija	mladih	 glasbenikov,	 ki	
so	bili	vključeni	v	fiziološko	orientirani	
trening,	potrdila	izboljšave	pri	drži,	di-
hanju,	svobodi	gibanja	med	igranjem	in	
zanesljivosti	na	odru.6	Poleg	tega	je	ve-
čje	telesno	zavedanje,	združeno	z	izva-
jalskim	 treningom,	pomagalo	učencem	
pri	premagovanju	treme.

Predlagani	 eksperimenti	 oz.	 vaje	
so	 le	 nekateri	 izmed	 številnih.	Najbolj	
pomembno	 je	 najprej	 pridobiti	 znanje	
oz.	izkušnje,	preden	preventivni	pristop	
uporabimo	v	učilnici.	

Po	 določenem	 času	 te	 principe	
spontano	vključujemo	v	učenje.		

Brazilska pianistka Carina Joly deluje 
kot izvajalka, učiteljica, predavateljica in 

6  Claudia Spahn, Horst Hildebrandt in Karin 
Seidenglanz, “Effectiveness of a Prophylactic 
Course to Prevent Playing-related Health 
Problems of Music Students,” Medical Problems 
of Performing Artists, 16/1 (2001): 30.

svetovalka za telesno držo v Braziliji, na 
Portugalskem, v ZDA, na Danskem, v 
Srbiji in Švici. Na univerzi v Oklahomi 
je doktorirala iz izvajalske prakse in po-
učevanja klavirja z disertacijo »Selections 
from Almeida Prado's Jardim Sonoro: A 
Critical Edition for Pianists and Tea-
chers«. Trenutno živi v Švici, redno nasto-
pa in privatno poučuje. 

Je avtorica študija glasbene fiziologije 
na Zürcher Hochschule der Künste. So-
delovala je pri znanstvenem projektu za 
optimizacijo nastopanja na šoli Collegium 
Helveticum (ETH Zürich).

Slika 5 (nepravilno) Slika 6 (pravilno) Slika 7

Slika 8

Nedavne raziskave 
so pokazale, da 
stabilizacija telesa in 
pomoč jedrnih mišic 
med igranjem izboljšata 
zvok in olajšata njegovo 
nadzorovanje.
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P otek	vadenja	klavirja	 je	nekako	
uveljavljeno	 razdeljen	 na	 dolo-
čene	dele.	Učenec	vsakodnevno	

vadenje	 običajno	 začne	 s	 tehničnimi	
vajami,	čemur	sledijo	lestvice	in	akordi,	
morda	etude	 in	šele	nato	se	 spopade	z	
osrednjim	delom	–	vadenjem	skladb.	A	
vista	igra	je	ponavadi	prihranjena	za	ko-
nec.	Zgradba,	slušni	trening	in	improvi-
zacija	so	ali	popolnoma	zapostavljeni	ali	
pa	stisnjeni	v	preostanek	časa	na	koncu	
delovnega	tedna.	To	se	zdi	velika	škoda,	
saj	je	povsem	mogoče	in	večinoma	zelo	
zaželeno,	 da	 se	 slušne	 in	 »kreativne«	
spretnosti	 (vadenje)	 spojijo	 in	 zedinijo	
s	tehničnim	razvojem.

Najpreprostejši	 način,	 da	 začnemo	
»kreativno«	 delati	 na	 tehniki,	 je	 tran-
sponiranje	 vaj	 oz.	 problemov.	 Tran-
sponiranje	 ne	 samo	 da	 spodbuja	 in	
neguje	 spretno	 obvladovanje	 tehnike,	
temveč	tudi	zagotavlja	jasno	razumeva-
nje	 intervalnih	 in	tonalitetnih	razmerij	
in	 tako	 pripelje	 do	 močnejših	 slušnih	
in	 spominskih	 veščin.	 Resnično	 veliko	
spominskih	 napak	 izhaja	 iz	 pomanj-
kanja	 zavedanja	 osnovnih	 akordnih	
sosledij.	Močno	priporočam,	da	se	teh-
nični	problemi	v	eni	 roki	vadijo	 tudi	z	
drugo	roko,	prav	tako	skozi	modulacijo,	

zavedajoč	se	dejstva,	da	pianistična	igra	
sloni	na	 simetričnem	prstnem	 redu,	 in	
sicer	 zato,	 ker	 smo	 ljudje	 anatomsko	
narejeni	po	zakonih	simetrije.	Tako	bo	
torej	vzorec	navzgor	razloženega	akorda	
v	desni	roki	najbolje	usvojen,	če	ga	va-
dimo	z	istim	prstnim	redom	v	levi	roki,	
razloženega	 navzdol	 in	 ne	 dobesedno	
»kopiranega«,	za	kar	bi	uporabili	popol-
noma	drugačen	prstni	red.

Seveda	je	smiselno	dograditi	obvla-
dovanje	 tehničnih	 težav	 s	 simetričnim	
igranjem	 obeh	 rok	 hkrati.	 To	 bo	 ne-
izogibno	 vodilo	 k	 odkrivanju	 zgradbe	
skladbe.	 (Harmonski	 pridih,	 ki	 izhaja	
iz	 simetrije,	 običajno	 ustvari	 zvočno	
sliko	očarljivih	barv	20.	in	21.	stoletja.)	
Znana	 dela,	 kot	 sta	 Bartokova	 Glasba 
za tolkala, godala in čelesto	in	Busonijeva	
Fantasia Contrappuntistica,	 bazirajo	 na	
tehniki	 simetrične	 inverzije.	 Kdo	 ve,	
kam	 nas	 torej	 lahko	 privede	 odkriva-
nje	 tehničnih	zmožnosti!	S	 tehničnimi	
izzivi	vsekakor	nikoli	ne	moremo	najti	
izgovora	za	dolgočasenje.

Če	pa	se	že	moramo	držati	»petpr-
stnih«	tehničnih	vaj	preizkušenih	avtor-
jev,	kot	so	Schmit	ter	Tankard	in	Har-
rison,	potem	poskusimo	igrati	akorde	in	
figuracije	 v	 roki,	 v	 kateri	 to	 ne	 gre	 oz.	
gre	težje.	Zelo	zanimivo	in	navdihujoče	
je	lahko	igrati	petprstne	vaje	z	eno	roko,	
medtem	ko	z	drugo	roko	dodajamo	npr.	
celotonske	akorde.	Pri	tem	prizadevanju	
ne	smemo	biti	omejeni	na	enolične	bar-
ve	–	upoštevati	 in	uporabljati	moramo	
celoten	spekter	udarca	in	zvoka.	

Sistematičen	 tehničen	 napredek	
lahko	 dosežemo	 tako,	 da	 vzamemo	

določen	 tehnični	problem	 in	ga	zvadi-
mo	skozi	»transkripcijo«.	Busoni	je	me-
lodije	 iz	Vesele vdove	 slovito	uporabil	v	
oktavah.	Na	podoben	način	lahko	znane	
melodije	vadimo	v	trilčkih,	dvojnih	ter-
cah	in	sekstah,	akordih	in	oktavah.	Mo-
tivacija	za	izboljšanje	postaja	močnejša,	
ko	 si	 lahko	učenec	 lasti	pravico	do	vaj	
ali	 etud	 enostavno	zato,	 ker	 jih	 je	 sam	
skomponiral.

Za	 kreativnost	 v	 tehniki	 igranja	 so	
od	 obstoječega	 repertoarja	 mogoče	 še	
najbolj	 stimulativna	 Bachova	 znana	
dela	za	inštrumente	s	tipkami.	Busoni-
jeva	že	dolgo	razprodana	izdaja	prvega	
dela	WTK-ja	(Schirmer)	je	do	roba	za-
polnjena	z	idejami	in	možnostmi	za	va-
denje.	Kot	takšno	jo	lahko	imamo	bolj	
za	tehnični	testament	za	pianiste	kot	pa	
za	zgolj	redakcijo.

Ideje	 iz	Bachovih	del	 so	pomemb-
ne	 v	 čudoviti	 »Practising	 the	 Piano«	
Franka	 Merricka	 (Barrie	 and	 Jenkins,	
1960),	 eni	od	najbolj	 kreativnih	 teore-
tičnih	knjig	o	klavirski	tehniki.	Merrick	
predlaga	 vadenje	 Bachovih	 dvoglasnih	
invencij	samo	z	enim	prstom	v	obeh	ro-
kah,	lahko	pa	nastanejo	tudi	odlične	ok-
tavne	etude.	Prav	tako	se	lahko	vadijo	v	
dvojnih	tercah	in	sekstah	ter	v	različnih	
tonalitetah,	kjer	pa	naj	se	ohrani	prvo-
ten	prstni	red.	Takšno	vadenje	se	lahko	
sprva	 pokaže	 kot	 prezahtevno,	 vendar	
pa	 z	 vztrajnostjo	 zagotovo	 pripelje	 do	
izredne	spretnosti,	fleksibilnosti	in	moč-
nejšega	zavedanja	geografije	klaviature.	
Merrick	 poudarja,	 kako	 pomembno	 je	
v	 troglasnih	 fugah	 peti	 en	 glas,	 med-
tem	ko	se	druga	dva	igra	(ta	izziv	prav	
tako	predlaga	Nadia	Boulanger),	 kar	 v	

   Besedilo: Murray McLachlan, Velika Britanija      Prevedla: Nina Mole   

Kreativnost v klavirski tehniki

Najpreprostejši način, 
da začnemo »kreativno« 
delati na tehniki, je 
transponiranje vaj 
oz. problemov. 
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glavnem	 prinese	 živost	 in	 žar	 vsakega	
aspekta	tehnike,	o	kateri	govori.

Velik	napredek	lahko	dosežemo,	ko	
najdemo	ključno	oviro,	ki	onemogoča,	
da	bi	določena	pasaža	 zvenela	prepri-
čljivo.	 Z	 izolacijo	 problema	 in	 delom	
na	celotnem	obsegu	vaj,	ki	se	navezu-
jejo	nanj,	se	bo	pianistu	razprostrla	ce-
lotna	 širina	 pregleda	 nad	 pianizmom.	
Zelo	 spodbujajoče	 je	 tudi	 »povezati«	
pasaže	 iz	 raznolikega	 repertoarja	 in	
jih	 vaditi	 drugo	 za	 drugo.	 Tako	 lah-
ko	 okraske	 iz	 Goldbergovih	 variacij	

vadimo	 poleg	 podobnih	 figuracij	 iz	
poznih	Beethovnovih,	Chopinovih	 in	
Lisztovih	 del.	Najbolj	 radovedni	 štu-
dentje	 bodo	 vsak	 primer	 razširili,	 ga	
transponirali	 in	 predelali	 za	 obe	 roki	
ter	 ugotovili,	 kako	 najbolje	 koordini-
rati	mišice	in	prste.

Navsezadnje	kreativen	pristop	k	ur-
jenju	tehnike	prihrani	čas,	pripomore	k	
boljšemu	 glasbenemu	 razumevanju	 in	
spretnosti,	 tako	 da	 vse	 več	 izzivov	 po-
stane	izvedljivih,	ne	da	bi	na	začetku	o	
njih	sploh	razmišljali	kot	o	izzivih.

Ko	se	soočamo	z	izzivi	dela	na	pa-
sažah,	ki	zahtevajo	delikatnost,	bleščečo	
svežino,	 živahno	 lahkotnost	 udarca	 in	
razločnost,	se	učitelji	pogosto	razdelimo	
v	dva	tabora.

Po	eni	strani	lahko	učencem	naroči-
mo,	naj	vadijo	izometrično	(istočasno	z	
obema	rokama),	ritmično	in	glasno,	ne	
glede	na	muzikalni	kontekst,	pomen	ali	
celó	dinamiko.	Rečemo	 jim,	da	bodo	s	
takšnim	načinom	dela	dosegli	zaupanje	
in	gotovost,	pa	čeprav	končni	rezultat	ni	
povezan	 s	 tistim,	 kar	 bi	 skušali	 doseči	
muzikalno.	Gre	za	mehansko	urjenje,	ki	
ga	lahko	vidimo	kot	antitezo	kreativne-
mu	vadenju.	

V	popolnem	nasprotju	je	drug	sce-
narij,	 kjer	 se	 učence	 spodbudi,	 naj	 va-
dijo	usmerjeni	na	muzikalni	rezultat,	z	
zvokom	 notranjega	 sluha.	 Prizadevajo	
si	 za	 čarobno	 in	 umetniško	 vizijo.	 Pri	
vadenju	 se	 še	 vedno	 lahko	uporabljajo	
izometrični	 ritmi,	 še	 vedno	 smo	 lah-
ko	 skoncentrirani	 na	 majhne	 skupine	
not,	 ki	 se	 vadijo	 s	 presledki	 do	 konč-
nega	 tempa,	 in	delo	 je	 še	vedno	 lahko	
natančno.

Težave	 pri	 mehanskem	 vadenju	 so	
očitne,	medtem	ko	lahko	težave	pri	kre-
ativnem	 vadenju	 hitro	 postanejo	 jasne	
vsakomur,	 ki	 je	 učil	 mlade	 učence,	 ki	
preprosto	 nimajo	 zadostnih	 tehničnih	
spretnosti,	 da	 bi	 se	 soočili	 z	 izposta-
vljenimi	pianističnimi	problemi.	Precej	
jasno	 je,	 da	 je	 brezsmiselno	mehansko	
vadenje	napačno,	a	prav	tako	kreativno	
vadenje	ne	bo	 rodilo	 rezultatov,	dokler	
ne	bodo	pretekla	 leta	 in	 leta.	Za	 to	 so	
potrebne	 podzavestne	motorične	 spre-
tnosti	 in	pa	koordinacija	vseh	učitelje-
vih	informacij,	da	prodrejo	v	dimenzijo,	
kjer	bodo	vedno	verodostojne.

Rešitev	leži	v	tem,	da	že	v	zgodnjem	
stadiju	 tehničnega	 razvoja	 najdemo	
navdih	in	veselje	v	vadenju	tehnike	kot	
»športnem	 treningu«,	 medtem	 ko	 ne	

Busonijevi primeri vadenja iz WTK1
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smemo	 pozabiti,	 da	 mora	 poslušanje	
vedno	ostati	vitalno	in	da	je	glasba	ve-
liko	bolj	zanimiva	in	vredna	kot	karkoli	
zgolj	 atletskega.	Velja	 napačno	 prepri-
čanje,	 da	 morajo	 biti	 prsti	 »nabildani«	
skozi	vadenje	x	 števila	ur	dnevno,	brez	
vklopljenih	ušes.	Resnično	produktiven	
tehnični	napredek	je	prav	tako	intelek-
tualno	 zahteven	 (in	 potencialno	 tudi	
čustveno	 izčrpavajoč),	 kot	 kakršnokoli	
drugo	 delo	 za	 klavirjem.	 Pri	 rednem	
tehničnem	 vadenju	 klavirja	 dosežemo	
pozitivne	rezultate	z	budnimi	ušesi,	te-
lesno	 sproščenostjo,	 dobrim	 počutjem	
in	 domiselno,	 čustveno	 dovzetnostjo.	
Predstavljam	 nekaj	 napotkov,	 kjer	 je	
lahko	 idealna	 kombinacija	 senzorične	
in	ustvarjalne	občutljivosti	stimulirana	z	
namenom,	da	med	spopadanjem	s	teh-
ničnimi	 problemi	 in	 vajami	 ostanemo	
popolnoma	osredotočeni,	angažirani	 in	
v	odlični	kondiciji.

Kadarkoli	 vadimo,	 je	 zagotovo	 po-
membno,	da	ne	»forsiramo«	tona	–	niti	
ne	 igramo	 z	 optimalno	 hitrostjo.	 Če	
bomo	imeli	vedno	nekaj	v	rezervi,	bomo	
povečali	svojo	dovzetnost	za	kreativnost	
in	 omejili	 tveganje	 za	 napetost,	 nestr-
pnost	in	banalnost.	Nič	ne	bomo	zgre-
šili,	če	bomo	lestvični	postop,	etudo	ali	
celo	kratko	skladbo	enostavno	preigrali	
v	 pianissimo	 dinamiki	 in	 v	 počasnem	
tempu.	 Zapomnimo	 si	 besede	Tobiasa	
Matthaya	 »Ne	 igraj	 hitreje,	 kot	 lahko	
misliš«	 in	 Busonija	 »Nikoli	 ne	 igram	
glasno«.	To	nam	narekuje,	 da	moramo	
vedno	čutiti,	da	lahko	igramo	še	glasne-
je	in	hitreje	od	dejansko	izbranega.	Tako	
lažje	dosežemo	»nadzor«,	»zbranost«	in	
»aristokratsko	eleganco«.

»RACiONALNi PRiNCiPi 
KLAviRSKE TEHNiKE« 
ALFREDA CORTOTA

Glede	 na	 tukaj	 opisan	 način	 je	
znamenita	 zbirka	 vaj	 Alfreda	 Corto-
ta	 od	 vseh	 standardnih	 antologij	 vaj	

domnevno	ena	najbolj	kreativnih.	Ob-
širna	narava	in	pristop	sta	lahko	zastra-
šujoča,	saj	je	zbirka	opremljena	s	tabelo	
transpozicij,	ki	obenem	ponuja	ritmič-
ne	 variante,	 za	 katere	 se	 pričakuje,	 da	
jih	učenec	uporabi	pri	vsaki	vaji.	A	če	se	
naravnamo	 na	 njen	 brezkompromisen	
in	enciklopedičen	stil,	kaj	kmalu	posta-
ne	 jasno,	 da	 brez	 izostrenega	 ušesa	 in	
fleksibilnosti,	pomešane	s	koordinacijo	
ter	 stalno	 prisotno	 željo	 po	 neperku-
sionističnem	 in	 odmevnem	 zvoku,	 ni	
mogoče	izvajati	teh	vaj	brez	obsojanja.	
Posebej	so	mi	všeč	vaje	iz	poglavij,	ki	se	

nanašajo	 na	 polifono	 tehniko	 in	 pod-
stavljanje	palca,	saj	vzpodbujajo	lepoto	
zvoka	in	napredno	prstno	koordinacijo	
oz.	natančnost	do	razsežnosti,	ki	jih	ne	
zasledimo	v	drugih	podobnih	zbirkah.	
Je	tudi	čudovit	trening	za	to,	da	se	pi-
anistu	 razvije	 potreba,	 da	 ohrani	 pro-
žno	 in	 sproščeno	 zapestje,	 komolec	 in	
ramena.	

LATERALNO RAZMišLjANjE
Veliko	 frustracij	pri	 tehničnih	ome-

jitvah	 lahko	 premagamo	 tako,	 da	 k	

Busonijevi primeri vadenja iz WTK1
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težavam	pristopimo	na	popolnoma	dru-
gačen	način.	Študentom	vedno	svetujem,	
naj	 na	 problem	 pogledajo	 od	 daleč	 in	
se	 vzdržijo	 nesmiselnega	 in	 neskonč-
nega	 ponavljanja	 težavnih	 delov.	 Svežo	
perspektivo	 lahko	 velikokrat	 dosežemo	
s	 tem,	 da	 že	 naučen	 vzorec	 prikrojimo,	
tako	da	osredotočenje	na	določeno	linijo	
ali	glas	v	gosti	strukturi	odpravi	napetost	
pri	»težavnem	skoku«.	Vredno	je	razmi-
sliti	tudi	o	asociaciji	na	določen	predmet	
oz.	sliko	skupaj	z	uspešno	realizacijo	tve-
gane	pasaže	oz.	skoka.	Pred	nekaj	leti	sem	
delal	s	študentom,	ki	je	mislil	na	jabolko,	

medtem	ko	je	z	levo	roko	igral	okrutno	
pasažo	–	prisegel	je,	da	mu	je	to	vizualno	
sidro	omogočalo	uspešno	izvedbo!

NADALjNjA KREATivNOST 
SKOZI SIMETRIČNO 
iNvERZijO iN 
KONTRAPUNKT

Ni	 nam	 treba	 trditi,	 da	 so	 Chopi-
nove	 etude	 ključnega	 pomena,	 a	 se	 jih	
večina	ukvarja	še	posebej	z	razvojem	ene	
roke.	Čeprav	 se	večina	od	nas	ne	more	

približati	 genialnosti	 Leopolda	 Godo-
vskega,	 kar	 zadeva	 prekomponiranje	
skladb,	mi	 je	moja	 simetrična	 inverzija	
Ges-dur	etude	op.	25,	št.	9	osebno	veliko	
pomagala.	 Z	 »zrcaljenjem«	 desne	 roke	
leva	 roka	 postane	 pianistična	 in	 »zno-
traj«	 klavirja.	 Novembra	 2012	 so	 izšli	
trije	 CD-ji	 transkripcij	 Ronalda	 Ste-
vensona,	ki	 sem	 jih	posnel	pred	dvema	
letoma.	 Stevensonove	 »Tri kontrapunk-
tične etude na Chopinove valčke«	 so	 raz-
veseljiv	 koktajl,	 kjer	 sta	 dva	 znamenita	
Chopinova	valčka	v	As-duru	zmešana	v	
eno	celoto.	Kontrapunktična	genialnost	
in	globoko	razumevanje,	kako	lahko	dve	
roki	delujeta	 v	dopolnjujočem	fizičnem	
premikanju,	vodita	v	svež	pogled.	Lahko	
si	dobro	predstavljamo	izvor	»komentar-
ja«	o	Chopinu,	ki	je	nastal,	ko	je	škotski	
skladatelj	–	pianist	vadil	originalne	valč-
ke.		

Angleški pianist Murray McLachlan, 
tajnik EPTE Velike Britanije, poučuje na 
Royal Northern College of Music in na 
Chetham's School of Music v Manchestru, 
v Angliji, kjer je tudi predstojnik oddelka 
inštrumentov s tipkami. Posnel je okrog 
40 zgoščenk (med drugim vse sonate Be-
ethovna, Prokofjeva in Mjaskovskega), ki 
stalno prejemajo izjemne kritike, vključno 
s statusoma »key recording« in »rosette« 
v vodiču zgoščenk Penguin. Koncertiral 
je po vsem svetu in je reden član žirij 
mednarodnih pianističnih tekmovanj. Je 
ustanovitelj Mednarodnega koncertnega 
tekmovanja za mlade pianiste v Man-
chestru ter poletne šole in pianističnega 
festivala Chetham, ene največjih poletnih 
pianističnih šol v Evropi. Je urednik revije 
Piano Proffesional in tudi zelo znan pi-
sec člankov o pianistični tehniki ter glasbi 
(med drugim tudi za International Piano 
in BBC Music Magazine). Univerza v 
Dundeeju mu je junija 2012 podelila ča-
stni doktorat za izjemne dosežke s področja 
glasbe in izobraževanja.



36   >>  junij_2014

Virkla >> Društvo klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA

V	članku,	ki	je	izšel	v	prvi	številki	
Virkle,	smo	govorili	o	pomenu	
vsebine	 skladbe	–	ozadju,	do-

mišljiji,	 asociacijah,	 zgodbi,	 čustvih	 –,	
o	njenem	vplivu	na	večjo	motivacijo	za	
vadenje	in	posledično	na	boljše	igranje.	
Ta	članek	 je	nadaljevanje	prej	omenje-
nega,	 v	 njem	 pa	 bo	 podrobneje	 razlo-
ženo,	 kako	 lahko	 sprožimo	 postopek	
asociiranja	 pri	 nas	 samih	 in	 pri	 naših	
učencih.	

Obstaja	 več	 nivojev	 asociiranja.	
Lahko	 si	 izmislimo	eno	 samo	sliko	ali	
pa	 si	 za	 celo	 skladbo	 izmislimo	 pove-
zano	zgodbo.	Če	primerjamo	s	filmom:	
posnamemo	 lahko	 samo	 eno	 sceno	 ali	
pa	 cel	film.	V	procesu	 izmišljanja	 aso-
ciacije	 vplivajo	 na	 slike,	 iz	 slik	 raste	
zgodba,	ki	povratno	ustvarja	nove	slike	
in	asociacije.	Več	o	tem	v	nadaljevanju.	

Slika 1: Soodvisnost asociacij in vsebine

Vedno	 začnemo	 z	 eno	 asociacijo,	
ustvarjanjem	ene	same	slike	za	eno	fra-
zo	skladbe.

V	ta	namen	nam	najbolje	pomagajo	
besede.	 Močne	 in	 čarobne	 besede,	 ki	
v	nas	 sprožajo	 slike.	Poimenovanja	 teh	
besed	 smo	 se	 vsi	 naučili	 že	 v	 osnovni	
šoli,	torej	ponovimo	besedne	vrste:	pri-
devnik,	samostalnik,	glagol.

Slikati	začnemo	najlažje	s	pridevniki	
oz.	z	vprašanjem	učencu:	»Kakšna	se	ti	
zdi	ta	skladba?«	Na	to	vprašanje	bomo	
od	 učencev	 v	 večini	 primerov	 dobili	
enega	 od	 dveh	 »standardnih«	 odgovo-
rov:	»hitra«	ali	»počasna«,	potem	pa	se	
pri	večini	tok	asociacij	ustavi.	

Zato	moramo	vsaj	v	začetku	poma-
gati	 s	 postavljanjem	 vprašanj	 in	 podv-
prašanj.	Še	posebej	današnjim	otrokom,	
ki	so	navajeni	odgovore	dobiti	takoj	–	s	
pomočjo	 enega	 klika	miške	 –,	 je	 treba	
pomagati	 razvijati	 domišljijo,	 širiti	 be-
sedni	zaklad	in	jim	enostavno	pokazati,	
da	 lahko	 ustvarijo	 razkošje	 in	 neverje-
tno	zanimivo	dogajanje	že	v	svoji	glavi;	
da	sta	lahko	njihova	glava	in	domišljija	
najboljši	 računalnik	 in	 da	 za	 igranje	
iger	ne	potrebujejo	vedno	playstationa,	
xboxa	ali	nintendo	wiija.	

Na	začetku	je	otrokom	to	precej	na-
porno,	če	pa	smo	vztrajni,	lahko	počasi	
pridemo	do	točke,	ko	bomo	nekatere	od	
njih	težko	ustavili.

Ponavadi	je	najlažje	začeti	asociirati	
s	 pridevniki	 iz	 čustev.	 Fraza	 je	 lahko:	
vesela,	 žalostna,	 mirna,	 vznemirjena,	
melanholična,	 sramežljiva,	 jezna,	zado-
voljna,	upajoča,	 ravnodušna,	osamljena,	
zavistna,	grozljiva,	zaljubljena,	užaljena,	
svečana,	 ponosna,	 ohola,	 hrepeneča,	
preteča,	objokana,	prebrisana,	obupana,	
srečna	...

Nadaljujemo	s	pridevniki	iz	čutil:
Vid	–	svetlo,	barvito,	veliko,	okroglo,	

megleno,	kristalno	čisto,	oddaljeno,	pri-
bližujoče	se,	jasno	…

Tip	–	ostro,	zaobljeno,	mehko,	trdo,	
toplo,	hladno	…

Sluh	 –	 tiho,	 glasno,	 oddaljujoče	 se,	
pojoče,	pojemajoče,	zveneče	…

Nato	sledijo	glagoli.	Kaj	se	dogaja?	
Nekdo	 ali	 nekaj	 se	 smeje,	 skače,	 tiho-
tapi,	kaže	osle,	raste,	se	skriva,	se	baha,	
pleše,	vozi	kolo,	 joka,	prevrača	kozolce,	
grozi,	se	jezi,	kriči,	spi,	odhaja,	cveti,	se	
vzpenja,	ziba,	pojenja,	se	razvija,	preki-
nja,	teče,	se	igra	…

Na	koncu	poskusimo	še	s	samostal-
niki,	to	je	z	vsako	živo	ali	neživo	stvarjo,	
ki	se	je	domislimo.	Za	lepo	barvo	tona,	
za	katero	 se	moramo	pianisti	 zelo	po-
truditi,	so	vedno	dobrodošle	primerjave	
z	drugimi	 inštrumenti.	Kot	pravi	 stara	
modrost:	Klavir	 je	edini	 inštrument,	ki	
nima	 svoje	 barve	 tona,	 ampak	 mu	 jo	
mora	 vedno	 znova	 vdihniti	 pianistova	
domišljija.

Slika 2: Besedne vrste kot spodbuda 
asociiranju

Vse	besede,	ki	smo	jih	našteli,	lahko	
služijo	kot	 samostojne	asociacije	ali	pa	

   Besedilo: mag. Primož Mavrič      

V iskanju izgubljene glasbe
Glasba je za dušo tisto, kar so besede za um. (M. Mouse) 

asociacije

zgodba / filmslika / scena

besede

pridevniki
Kakšen?

iz čustev
iz čutil

vid, otip, sluh

glagoli
Kaj se dogaja?

samostalniki
Kdo, kaj, kje?

ljudje, pravljični 
junaki, živali, 

predmeti - 
inštrumenti, rastine, 

kraji, pojmi, ideje
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v	logični	povezavi	z	ostalimi	besedami,	
npr.:	 ples	 navihanih	 bodečih	 ježkov,	
pregovarjanje	 jeznega	 očeta	 in	 trmaste	
hčerke,	veselje	svetlih	flavt,	vznemirjeno	
vzpenjanje	 v	 temni	 noči	…	Kombina-
cij	 besed	 je	 neskončno,	 enako	 kot	 je	
neskončno	 mnogo	 kombinacij	 zvokov.	
Samo	domišljiji	moramo	pustiti	prosto	
pot.	

Kot	 smo	 že	 omenili,	 otrokom	 pri	
razvijanju	 idej	 najbolj	 pomagamo	 s	
postavljanjem	vprašanj,	 ki	 so	nekakšen	
katalizator	 domišljije.	 Pri	 tem	 lahko	
uporabimo	 dva	 principa.	 Če	 otroka	
vprašamo:	 »Kakšno	 je	 to	 mesto?«	 ali	
»Kaj	 si	 predstavljaš,	 da	 se	 dogaja	 v	 tej	
frazi,	 kdo	 te	 gleda	 iz	 not?«	 in	 po	 pol	
minute	ne	dobimo	nobenega	odgovora	
(ali	pa	v	odgovor	dobimo	samo	začuden	
pogled),	otroku	pomagamo	tako,	da	mu	
ponudimo	dva	protipomenska	odgovo-
ra,	izmed	katerih	naj	izbere	enega.	Pri-
meri:	mirno	–	vznemirjeno,	veselo	–	ža-
lostno,	svetlo	–	temno,	velikan	–	palček,	
joče	–	se	smeje,	sije	sonce	–	dežuje,	voda	
teče	–	ogenj	gori,	jezno	–	umirjeno,	ne-
zadovoljen	–	srečen,	mama	–	oče,	 sne-
žinke	–	sončni	žarki,	starček	–	punčka,	
cerkev	 –	 igrišče,	 hladno	 –	 toplo,	 navi-
hano	–	ubogljivo.	Ta	način	postavljanja	
vprašanj	 lahko	poimenujemo	 tudi	me-
toda	ali – ali.

Lahko	 se	 zgodi	 tudi,	 da	od	učenca	
dobimo	odgovor,	ki	je	presplošen	in	sli-
ke	ne	opiše	dovolj	podrobno,	da	bi	lah-
ko	 resnično	 zaživela	 v	 njegovi	 glavi	 in	
tako	pomembno	vplivala	na	izvajanje.	V	
tem	 primeru	 uporabimo	 podvprašanja.	
Na	 vsak	 otrokov	 odgovor	 postavimo	
novo	podvprašanje,	ki	se	veže	na	njegov	
prvotni	odgovor.	S	tem	ga	spodbudimo	
k	dodajanju	podrobnosti	prvotni	asoci-
aciji.	 Obraz	 glasbe	 tako	 počasi	 dobiva	
vse	večjo	resolucijo.

Na	začetku	je	bila	beseda.	Ena	sama.	
Prva	 asociacija,	 prva	 opeka,	 iz	 katere	
počasi	 raste	 galerija	 lepih	 slik	 in	 zani-
mive	glasbe.	Poglejmo	primer,	 kako	 to	
poteka	v	praksi.	

Chopinov	valček	v	a-molu	zelo	do-
bro	poznamo	vsi	učitelji	klavirja	(morda	
si	nekateri	celo	želimo,	da	bi	ga	poznali	
malo	manj).	Začnemo	z	vprašanji	ali	–	
ali,	nadaljujemo	pa	s	podvprašanji.

Slika 4: F. Chopin: Valček v a-molu, 
KKIVb, št. 11

	Ü Je	ta	melodija	mirna	ali	vznemirjena?	
Mirna.	

	Ü Je	razigrana	ali	zamišljena?	
Zamišljena.	

	Ü Je	zadovoljna	ali	nezadovoljna?	
Zadovoljna. 

	Ü Kdo	ali	kaj	je	miren,	zamišljen	in	
zadovoljen?	Babica. 

	Ü Katera	babica	pa	je	to?	Kako	je	
videti?	Larina babica, ki ima že sive 
lase in nosi očala.	

	Ü Kje	pa	živi?	Na kmetiji.	
	Ü O	čem	premišljuje	Larina	babica?	O 

tem, kako lepo bo pozimi, ko bo za toplo 
pečjo opazovala otroke, ki se bodo igrali 
na snegu. 

	Ü Kaj	pa	bo	medtem	počela	ona?	
Predla bo volno.	

	Ü Kakšna	je	ta	volna?	Kakšne	barve	in	
kakšna	na	otip?	Svetla, skoraj bela, 

mehka in topla. Pred kratkim so jo 
ostrigli z ovce. 

	Ü Kaj	pa	se	dogaja	v	levi	roki?	Babica 
poganja kolovrat z nogo.	

	Ü Kako	pa	je	to	videti	(kako	babica	
poganja	kolovrat)?	Najprej ga požene 
bolj močno in potem še dvakrat malo 
manj, ker se vrti že od prej. Zraven 
babice je v sobi tudi Lara, ki pleše na 
ritem kolovrata. Na prvo se usede, na 
drugo vstane, na tretjo pa želi kar pole-
teti v zrak.	(Na	ta	način	dobimo	tudi	
gib	in	tonski/jakostni	potek	leve	roke	
–	prva	doba	težja,	drugi	dve	lažji.)

	Ü Kako	pa	se	odvija	melodija?	Najprej 
se odvija navzgor, nato pa se zaustavi. 
Potem malo skoči in se na koncu spusti 
do okraska. 

	Ü Kaj	pa	se	dogaja	z	babico	v	tej	melo-
diji?	Kaj	počne?	Navija volno. Ko se 
nit prede navzgor, mora volno prijeti 
močneje, da ostane napeta, da ne pade, 
tudi kolovrat zveni glasneje. Potem se 
malo spočije in znova prede naprej. Na 
koncu se že malo utrudi in popusti nit. 
(Crescendiranje	in	decrescendiranje	
fraze.)	

	Ü Kaj	pa	se	zgodi	na	okrasku?	Babica 
je spredla že kar precej volne, zato jo 
zdaj zavije v klobčič in ga okrasi z lepo 
pentljo. Potem nadaljuje predenje.	

	Ü Kakšno	pa	bi	lahko	bilo	besedilo	za	
to	melodijo?	Ko prede volno babica, 
mala Lara pleše, se igra.

V	 srednjem	 delu	 se	 babici	 lahko	
pridruži	maček	in	še	marsikaj	drugega.	
Na	podoben	način	 je	z	učenci	mogoče	
ustvarjati	asociacije	za	vsako	skladbo,	od	
najlažje	do	najtežje.

Na	tem	primeru	smo	pokazali,	kako	
ustvarimo	sliko	ene	fraze.	Opisi	določe-
nih	mest	in	fraz	v	skladbi	so	lahko	pov-
sem	 samostojni,	 vsebinsko	nepovezani,	
lahko	pa	za	celo	skladbo	izdelamo	tudi	
logično	povezano	zgodbo	oz.	scenarij.	

Do	scenarija	lahko	pridemo	po	dveh	
poteh.	Prva	je	ta,	da	posamezne	slike	in	
asociacije,	ki	jih	že	imamo	ob	določenih	

vprašanja

ali — ali podvprašanja

mirno - vznemirjeno, veselo - žalostno, svetlo - 
temno,  velikan - palček, joče - se smeje, sije sonce 

- dežuje, voda teče - ogenj gori, jezno - umirjeno, 
nezadovoljen - srečen, mama - oče, snežinke - 
sončni žarki, starček - punčka, cerkev - igrišče, 

hladno - toplo, navihano - ubogljivo

Slika 3: vprašanja kot katalizator 
domišljije
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mestih	 oz.	 so	 razpršene	 po	 skladbi,	 s	
pomočjo	 nekakšnih	 »asociativnih	 mo-
stičkov«	 logično	 povežemo	 v	 zgodbo.	
Lahko	 pa	 uberemo	 tudi	 obratno	 pot.	
Začnemo	iz	ene	splošne	 ideje,	 iz	kate-
re	postopoma	 luščimo	podrobnosti.	Ta	
pristop	se	sam	po	sebi	ponudi	pri	sklad-
bah	s	programskimi	naslovi.

Slika 5: induktivni in deduktivni pristop k 
izmišljanju zgodbe oz. scenarija

Poglejmo	 najprej	 primer	 prvega	
pristopa.

Slika 6: D. Kabalevski: Rondo-Ples, op. 
60, št. 2

Tjaša	 se	 je	 v	 drugem	delu	 skladbe,	
kjer	se	na	prvo	dobo	pojavijo	poudarki,	
najprej	spomnila	na	triole.	Na	debelega,	
lenega	 trola	 in	 zraven	 njega	 dva	 lažja	

mala	trolčka,	ki	ga	jezita.	Iz	te	prve	aso-
ciacije,	ki	ji	je	Tjaša	potem	dodala	nove	
slike	in	junake,	je	nastala	tale	zgodba.

»Palčki se igrajo na jasi. Nato pride-
jo mali trolčki. Palčki se poskrijejo, toda 
ko ugotovijo, da so to le mali trolčki, se 
začnejo skupaj igrati. Spet je vse mirno. 
Nato pridejo veliki troli, in ko vidijo, da 
se njihovi otroci igrajo s palčki, se razjezijo 
in začnejo loviti palčke. A ker jim ne uspe, 
pograbijo male trolčke in odidejo domov. 
Ko je nevarnost mimo, palčki prilezejo iz 
skrivališč in igra se nadaljuje. Mali trolček 
se izmuzne od doma in se gre igrat s palčki. 
Nekaj časa se igrajo, nato pa palčki svetu-
jejo trolčku, naj gre raje domov. Trolček 
odide in palčki se igrajo do večera, nato pa 
odidejo spat.«

Naslov	skladbe	se	je	iz	Rondo-Ples	
spremenil	 v	 Palčkotrolje	 dogodivščine.	
Če	bi	 vzeli	Tjašino	 zgodbo	pod	drob-
nogled,	 bi	 opazili,	 da	 stavki	 ustrezajo	
glasbenemu	dogajanju	in	dinamiki.

In	 še	 primer	 dedukcije,	 ustvarjanja	
posameznih	slik	iz	naslova	skladbe.

Slika 8: D. Kabalevski: Jezdec, op. 27, 
št. 29

Avtor	 zgodbe	 in	 slik	 je	 Vito,	 ki	 je	
kot	del	domače	naloge	skladbo	»napisal	

in	narisal«.	Prva	asociacija	 je	bila	zgolj	
naslov	skladbe	–	Jezdec.	Skladbo	je	imel	
zaradi	lažjega	pomnjenja	razdeljeno	na	
dele	s	številkami,	zato	je	k	vsakemu	delu	
(številki)	 napisal	 svoj	 stavek	 in	 narisal	
sliko.	 Tudi	 on	 je	 dogajanje	 uskladil	 z	
dinamiko	skladbe.

1. Nekoč so se kavboji in Indijanci 
skregali. 

2. Začeli so se bojevati. 
3. Med bojevanjem je neki mladenič, ki 

se ni bojeval, našel zaklad. 
4. Dva sta ga začela loviti. 
5. Ušel jima je. 
6. Zakopal ga je. 
7. Začel se je skrivati pred vaščani. 
8. Šel je preblizu kavboju g. Kabiju. 
9. Ujel ga je. 
10. Vprašal ga je, kje je zaklad. 
11. Ta mu ni povedal. 
12. Dal ga je v zapor. 
13. Dal ga je obesiti. 
14. Ko je sprožil laso, da bi ga ujel za 

vrat … 
15. ...  je skočila kavbojka, si ga oprtala na 

ramena in zbežala. 

Slika 9: ilustracije k skladbi jezdec (v. j. 
Zagode)

2 POTI DO ZGODBE

1. INDUKCIJA - 
od posameznega k splošnemu
- slika + slika + slika + slika --> ZGODBA
- scena + scena + scena ---> FILM

2. DEDUKCIJA - 
od splošnega k posameznemu
- NASLOV ---> slika + slika + slika + slika 
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In	še	en	primer.	D.	Kabalevski:	Vari-
acije	na	ukrajinsko	ljudsko	pesem.

Slika 10: ilustracije k skladbi variacije na 
ukrajinsko ljudsko pesem, op. 51, št. 4 
(v. j. Zagode)

Če	 nam	 kdaj	 zmanjka	 navdiha	 za	
pisanje	 scenarija,	ga	 lahko	najdemo	na	
več	področjih.	

Glede	na	 to,	da	otroci	najbolje	po-
znajo	risanke	in	filme,	najprej	poskusi-
mo	z	njimi.	Postavimo	vprašanje:	»Če	bi	
bila	ta	skladba	podlaga	za	filmsko	sceno,	
kaj	bi	se	dogajalo	v	tej	sceni?«	Odgovor,	
da	 se	 »dogaja	 nekaj	 žalostnega«,	 seve-
da	 ni	 dovolj.	 Poskusimo	 biti	 čim	 bolj	
specifični.	 Kdo	 je	 žalosten?	 Zakaj?	 Je	
to	 žalost	 zaradi	 izgube?	Osamljenosti?	
Nostalgično	hrepenenje?	Bolj	ko	bo	po-
doba	živa	 in	 jasna,	večji	vpliv	bo	 imela	
na	prepričljivost	igranja.	

Potem	 lahko	uporabimo	zgodbe	 in	
like	iz	književnosti:	dobre	vile,	poredne	
škrate,	nesrečne	sirote,	hudobne	mače-
he,	ponosne	kralje,	nerodne	viteze,	hu-
domušne	klovne,	važne	vampirke,	juna-
ške	prijatelje.	Harry	Potter	in	Gospodar	
prstanov	sta	zelo	hvaležni	temi,	saj	so	v	
njiju	»zmešani«	prav	vsi	pravljični	juna-
ki	in	značaji,	ki	si	jih	lahko	želimo.

Motive	 lahko	 fraziramo	 (oblikuje-
mo)	tudi	tako,	kot	da	se	odvija	pogovor	
med	 dvema	 osebama	 ali	 inštrumento-
ma.	 Še	 posebej	 Mozart	 je	 v	 klavirsko	
glasbo	vnašal	precej	opernih	elementov	
(dialogov).	Npr.	v	Sonati	v	C-duru,	KV	
545	 –	 »Facile«,	 si	 lahko	most,	 ki	 sledi	
drugi	temi	prvega	stavka	zamislimo	kot	
pogovor,	v	katerem	ena	prijateljica	neu-
trudno	sprašuje,	druga	pa	ji	potrpežljivo	
odgovarja,	nato	pa	se	druga	prijateljica	
tega	naveliča	in	jo	ošteje.	S	tem	se	pri-
bližujemo	vlogi	režiserja	in	dirigenta.

Navdih	je	lahko	tudi	življenje	skla-
datelja	 (biografija)	 ali	 pa	 preprosto	 iz-
koristimo	moč	domišljije,	ki	je	brezmej-
na.	Za	devetimi	gorami	in	vodami	in	za	
iskrivimi	očmi	se	lahko	rodi	prav	vse,	še	
posebej	pri	najmlajših,	katerih	domišlji-
ja	še	nima	prirezanih	peruti.	

In	na	koncu	še	najmočnejša	tehnika,	
o	kateri	 je	govoril	 že	 ruski	 režiser	Sta-
nislavski	(o	tem	je	bilo	govora	v	prvem	
delu	tega	članka,	v	prvi	številki	Virkle).	
Lastna	čustva	in	čustveni	spomini,	ki	so	
jih	sprožili	resnični	dogodki	v	življenju,	
pustijo	na	nas	najmočnejši	pečat,	za	raz-
liko	od	spremljanja	zgodb	drugih	 ljudi,	
pri	 čemer	 čustva	 doživljamo	 posredno,	
preko	vživljanja	v	duševnost	druge	osebe.	

Izvedba	bo	dobila	povsem	novo	raz-
sežnost,	če:
	Ü »žalostni«	del	skladbe	interpretiramo	
s	spominom	na	lastni	neuspeh	ali	
težko	izgubo;

	Ü lirični	del	z	mislijo	na	doživeto	
nežno	ljubezensko	bližino;

	Ü »veseli«	del	s	spominom	na	kakšen	
velik	uspeh	ali	doživetje,	npr.	rojstvo	
lastnega	otroka,	pogled	na	mogočen	

gorski	vrh	ali	pa	samo	gasilsko	
veselico.

Umetnost	 nastaja	 prav	 zaradi	 po-
trebe	po	izražanju	najglobljih	čustev	in	
doživetij.	 Če	 interpretacijo	 ločimo	 od	
sebe,	naše	vsebine,	lastnega	doživljanja,	
ostane	samo	zaporedje	 tonov,	 različnih	
po	 jakosti	 in	 dolžini,	 ki	 bi	 jih	 lahko	
odtipkal	tudi	računalniško	vodeni	avto-
mat.	Da	takšni	roboti	vsaj	na	področju	
umetnosti	še	dolgo	ne	bodo	prevladali,	
gre	 zahvala	 prav	 zapletenemu	 ustroju	
človekove	 duševnosti,	 ki	 glasbo	 vedno	
znova	predrugači	skozi	kalejdoskop	la-
stnih	 življenjskih	 izkušenj	 in	 čustev,	ki	
dajo	 poseben	 in	 edinstven	 pečat	 prav	
vsaki	interpretaciji.

Glasba	je	vrh	človekove	ustvarjalno-
sti.	Višje	ne	gre.	Je	arhitektura,	ki	teče,	
je	matematika,	 ki	 se	 sliši,	 je	 čustvo,	 ki	
pulzira,	in	je	čas,	ujet	posebej	za	človeka.	

Upamo,	da	smo	s	tem	zapisom	vsaj	
malo	 pripomogli	 k	 temu,	 da	 bomo	 vsi	
mi	 kot	 vedno	 popravljajoči	 učitelji	
lahko	 vsaj	 tu	 in	 tam	malo	 bolj	 uživali	
v	 neverjetni	 lepotici	 glasbi,	 v	 njenem	
pravem	smislu	…	krizi	navkljub.

In	za	konec	še	misel:

Um je kot padalo … 
Deluje samo, kadar je 
odprto. (Frank Zappa)		

NAVDIH

- FILM, RISANKA
- KNJIŽEVNOST - liki in zgodbe
- DIALOG med dvema osebama
- ŽIVLJENJE SKLADATELJA - kaj se mu je ob   
  pisanju skladbe dogajalo, kako je živel, ...
- MOČ DOMIŠLJIJE 
- MOJE ŽIVLJENJE - spomini, dogodki, 
  doživetja (mentalno čustvene podobe)

Slika 11: Zunaj glasbene spodbude za 
asociiranje
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S pominjam	se,	kako	je	moja	mami	
kot	 učiteljica	 klavirja	 velikokrat	
komentirala	 svoje	 učence:	 »Saj	

nima	talenta	za	igranje	klavirja,	a	mu	bo	
to	vsaj	pri	matematiki	v	pomoč.«	Ali	pa:	
»Brat	 bo	 hodil	 h	 klavirju,	 da	mu	 bo	 v	
šoli	 šlo	 lažje.«	Vedno	sem	mislila,	da	 s	
temi	izjavami	le	opravičuje	svoja	ravna-
nja	in	da	se	za	tem	skriva	njeno	posta-
vljanje	igranja	klavirja	in	glasbenikov	na	
sploh	na	piedestal.	In	danes	vidim,	da	je	
imela	prav,	 saj	 če	pogledam	odnos	nas	
učiteljev	do	zavedanja	koristnosti	naše-
ga	dela,	se	mi	zdi,	da	smo	daleč	preskro-
mni.	 Po	 zaključku	 študija,	 egoistično	
orientiranega	in	ovitega	v	nejasno	sanja-
ve	ideje	o	prihodnosti,	smo	bili	»vrženi«	
iz	izoliranega	vadenja	v	pedagoški	pro-
ces.	O	marsičem	nismo	imeli	pojma	in	o	
marsičem	se	tudi	nismo	znali	spraševati.	
Mislim,	da	 se	 s	polnimi	 rokami	dela	v	
novi	situaciji	vsekakor	nismo	spraševa-
li	 o	 tem,	 kako	 bo	 učenje	 inštrumenta	
vplivalo	na	razvoj	posameznega	učenca.	
Če	temu	pridamo	še	skromnost	našega	
naroda,	 bomo	 res	 redko	na	kakšni	 šoli	
zasledili	povabilo	učencem	za	vpis,	ki	bi	
bilo	podkrepljeno	z	naštetimi	koristmi	
učenja	inštrumenta.	Ali	bi	to	res	preveč	
dišalo	po	samohvali	in	reklamiranju,	kar	
npr.	Američani	zelo	obvladajo	 in	česar	
se	 poslužujejo	 predvsem	 zasebne	 šole	
ter	proizvajalci	inštrumentov?

Učenje	inštrumenta	vsekakor	doka-
zano	vpliva	na	več	področij	razvoja	po-
sameznika.	V	 grobem	pa	 lahko	 koristi	
razdelimo	na	naslednja	področja.

VPLIV UČENJA KLAVIRJA NA 
RAZvOj iNTELEKTUALNiH 
SPOSOBNOSTi

Aktivno	ukvarjanje	 z	glasbo	vseka-
kor	 vpliva	 na	 spremembe	 možganske	
skorje	 in	 debla,1	 torej	 na	 funkcionalne	
spremembe	 oz.	 na	 to,	 kako	 možgani	
procesirajo	 informacijo.	 Zaradi	 odziva	
na	 določeno	 učenje	 se	 možgani	 raz-
vijajo	 v	določeno	 smer,	na	kar	 vplivata	
predvsem	količina	in	dolžina	ukvarjanja	
z	 glasbo,	 od	 česar	 pa	 je	 odvisen	 tudi	
transfer	razvitih	sposobnosti	na	neglas-
bene	aktivnosti.	Dokazano	je,	da	se	pri	
glasbenikih	bolj	razvije	določen	predel	v	
možganih	 (precentralni	 girus	 –	 brazda	
je	bolj	izrazita),	in	sicer	pri	violinistih	v	
desni	ter	pri	pianistih	v	levi	hemisferi.2	
Fredrik	Ullen,	profesor	na	Karolinskem	
inštitutu,	 je	 glede	 na	 svoje	 raziskave	
prepričan,	da	 je	pozitiven	učinek	vsake	
ure	vadenja	klavirja	na	belo	možganovi-
no	(živčno	nitje)	zelo	velik	v	zgodnjem	
otroštvu.

Vpliv na učenje jezika, 
govor in branje

Učni	 transfer	 z	 enega	 področja	 na	
drugo	 je	 predvsem	odvisen	 od	 podob-
nosti	 med	 vpletenimi	 procesi,	 zato	 se	
najlažje	prenesejo	glasbene	sposobnosti,	

1  G. Musacchia idr., 2007.
2  M. Bangert in G. Schlaug, 2006.

ki	 zadevajo	 zaznavanje	 zvoka	 (jakost,	
intonacija,	 barva),	 finomotorične	 spre-
tnosti,	čustvena	občutljivost,	zaznavanje	
relacij	med	napisanim	 in	 izgovorjenim	
(branje	 teksta	 in	 not)	 in	 memorira-
nje	 kompleksnih	 informacij	 (glasba	 in	
tekst).3	Glasbeniki	imajo	krajši	odzivni	
čas	na	zlog	z	možganskega	debla.	Tisti,	
ki	igrajo	vsaj	od	petega	leta	dalje,	hitreje	
reagirajo	in	imajo	v	možganih	aktivnej-
še	nevrone	na	zvok	melodije	ali	govora.	
Imajo	visoko	razvit	funkcionalni	slušni	
sistem,	 kar	 je	 seveda	 odvisno	 od	 koli-
čine	glasbenega	 treninga.	Raziskave	 so	
potrdile,	 da	 igranje	 inštrumenta	 pozi-
tivno	 vpliva	 na	 jezikovne	 sposobnosti	
pri	 otrocih4	 ter	 da	 glasbene	 spretnosti	
omogočajo	lažje	zaznavanje	in	proizva-
janje	 najmanjših	 fonemskih	 razlik	 pri	
tujem	jeziku5	ter	izboljšanje	branja	ma-
ternega	jezika.6	Že	pri	predšolskih	otro-
cih	 so	 našli	 povezave	 med	 glasbenimi	
spretnostmi,	 upravljanjem	 govorjenih	
zvokov7	 ter	 fonemskim	 zavedanjem	 in	
razvojem	branja.8

M.	F.	Gardiner	 idr.	 (1996)	 so	 otro-
kom	priskrbeli	sedemmesečno	učenje	po	
metodi	Kodaly.9	V	primerjavi	s	kontrolno	

3  E. G. Schellenberg, 2003.
4  C. Magne idr., 2006.
5  L. R. Slevc in A. Miyake, 2006.
6  S. H. Anvari idr., 2002.
7  Z. F. Peynircioglu idr., 2002.
8  S. H. Anvari idr., 2002.
9  Metodo je sredi prejšnjega stoletja na 

Madžarskem razvil Zoltán Kodály. Začetno 
učenje temelji na poslušanju, petju in gibanju.

   Besedilo: Nina Mole       

Učim se (ne samo!) klavir
Vpliv učenja klavirja na intelektualni,  
socialni in osebnostni razvoj učenca
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skupino	 so	 ti	 otroci	dosegli	 veliko	 večji	
napredek.

Nekatere	 študije	 so	 se	 osredotočile	
na	otroke	s	težavami	pri	branju.	S.	Ni-
cholson	(1972)	je	vzel	za	primer	učence,	
stare	med	6	in	8	leti,	ki	so	bili	kategori-
zirani	kot	počasni	bralci.	Po	določenem	
glasbenem	 treningu	 je	 eksperimen-
talna	 skupina	 dosegala	 boljši	 rezultat	
pri	 bralnih	 sposobnostih	 v	 primerjavi	
s	kontrolno	skupino	(88	%	:	72	%).	Po	
nadaljnjem	 enem	 letu	 glasbenega	 uče-
nja	je	eksperimentalna	skupina	še	vedno	
dosegala	boljše	rezultate.

Igranje	 in	 poslušanje	 –	 ustvarjanje	
zvoka	 (inštrumenta)	 –	 torej	 vpliva	 na	
dojemanje	jezika,	ki	dalje	vpliva	na	bra-
nje,	 izostri	 zgodnje	 šifriranje	 jezikov-
nega	zvoka	(izostreno	uho),	to	pomeni	
lažje	 zaznavanje	 spremembe	 barv	med	
fonemi,	 skratka	 vpliva	 na	 boljšo	 izgo-
vorjavo	in	boljše	bralne	sposobnosti.10	

Proces	 govora	 je	 podoben	 procesu	
poteka	 melodije.	 Omogoča	 pomnjenje	
besed	skozi	levo	hemisfero	zato	učenje	
in	 igranje	 inštrumenta	 vplivata	 na	 po-
mnjenje	besed.11	

Pri	 odraslih	 glasbenikih	 je	 opazen	
povečan	 senčni	 predel	 možganov	 na	
levi	 strani,	 ki	 je	 vpleten	 v	 procesiranje	

10  J. E. Gromko, 2005. Učenje razlik med 
ritmičnimi in melodičnimi vzorci v povezavi z 
vizualnimi simboli.

11  A. S. Chan idr., 1998.

slišanih	informacij.	Sodelujoči	v	progra-
mu	glasbenega	treninga	so	si	zapomnili	
17	%	več	verbalnih	informacij	kot	tisti,	
ki	vanj	niso	bili	vključeni.	

Veliko	 manj	 raziskav	 je	 preučevalo	
vpliv	 igranja	 inštrumenta	 na	 pisanje,	 a	
so	bile	 tudi	pri	 tem	dokazane	bistvene	
povezave.12

vpliv na znanje matematike 
(na logično-matematično 
inteligenco)

Raziskave	o	tem,	kako	glasbene	ak-
tivnosti	vplivajo	na	znanje	matematike,	
so	si	različne	predvsem	zato,	ker	je	učni	
transfer	 odvisen	 od	 dolžine	 aktivnega	
ukvarjanja	 z	 glasbo	 in	 pa	 vrste	 inštru-
menta	oz.	aktivnosti.	Potrebne	bodo	še	
nadaljnje	 raziskave,	 da	 se	 bo	 dokazala	
močnejša	korelacija.	 J.	M.	Cheek	 in	L.	
R.	Smith	(1999)	sta	raziskala,	ali	je	uče-
nje	inštrumenta	povezano	z	matematič-
nimi	 dosežki	 učencev	 osmega	 razreda,	
in	prišla	do	spoznanja,	da	so	imeli	boljše	
ocene	 tisti,	 ki	 so	 se	 vsaj	 dve	 leti	 učili	
inštrumenta,	med	 temi	pa	 so	najboljše	
rezultate	dosegali	pianisti. 

Vpliv na inteligenčni 
kvocient, predvsem na 
prostorsko zaznavanje

V	 tipični	 raziskavi	 so	 F.	 H.	 Rau-
scher	 idr.	 (1997)	 razdelili	 predšolske	
otroke	v	skupine:	glasbeno	aktivna	(dve	
skupini),	računalniško	aktivna	in	neak-
tivna.	Prva	skupina	je	bila	deležna	po-
uka	klavirja	in	skupinskega	petja,	druga	
samo	skupinskega	petja	in	tretja	pouka	
računalništva.	Otroci	v	klavirski	skupi-
ni	 so	 dosegli	 bistveno	 boljše	 rezultate	
pri	 testu	 prostorskega	 zaznavanja.	 Od	
takrat	 je	 bilo	 izpeljanih	 več	 študij,	 ki	
so	potrdile,	da	ima	aktivno	ukvarjanje	z	

12  J. M. Standley in J. Hughes, 1997 in D. 
Register, 2001.

glasbo	velik	vpliv	na	vizualno-prostor-
sko	 inteligenco.13	 L.	 Hetland	 (2000)	
je	 na	 tem	področju	 dokazal	močno	 in	
zanesljivo	 povezavo	 ter	 zaključil,	 da	
igranje	 inštrumenta	 dramatično	 iz-
boljša	 prostorsko-časovno	 zaznavanje.	
Pogostost	 takšnih	 ugotovitev	 kaže	 na	
bližino	 transferja,	 ki	 ga	 najbrž	 pogo-
jujejo	spretnosti,	potrebne	za	učenje	in	
branje	glasbe.			

E.	 G.	 Schellenberg	 (2004)	 je	 na-
ključno	 izbral	 velik	vzorec	otrok	 in	 jih	
razdelil	v	štiri	skupine,	od	katerih	sta	bili	
dve	vse	leto	prisotni	pri	glasbenih	urah	
(klavir,	 metoda	 Kodaly),	 tretja	 (kon-
trolna)	 skupina	 je	 prejemala	 inštrukci-
je	 iz	 neglasbene	 umetniške	 aktivnosti	
(dramska	igra),	medtem	ko	četrta	(kon-
trolna)	ni	bila	deležna	nobenih	lekcij.	V	
vseh	skupinah	se	je,	kot	pričakovano,	po	
letu	dni	prikazal	povečan	IQ,	vendar	je	
bil	 znatno	povečan	pri	 obeh	glasbenih	
skupinah.

Rauscher	 idr.	 (2007)	 so	 raziskovali	
vpliv	 določene	 glasbene	 aktivnosti	 pri	
predšolskih	otrocih.	Od	petih	skupin	je	
ena	prejemala	lekcije	klavirja,	druga	lek-
cije	petja,	tretja	ritmičnih	vaj,	četrta	ra-
čunalništva,	zadnja	je	bila	brez	dodatnih	
lekcij.	V	 vseh	 treh	 glasbenih	 skupinah	
se	je	pokazal	boljši	rezultat	pri	miselno-
metaforičnih	nalogah,	najboljši	rezultat	
pri	časovnem	zaznavanju	in	matematič-
nih	sposobnostih	pa	je	dosegla	ritmična	
skupina.	Ugotovitve	teh	raziskav	so	to-
rej	pokazale,	da	je	ritmični	trening	po-
memben	dejavnik	pri	razvoju	časovnega	
zaznavanja	in	matematičnega	mišljenja,	
medtem	 ko	 razvijanje	 sposobnosti	 do-
jemanja,	 povezanega	 z	 višino	 tona	 in	
melodijo,	 spodbuja	 jezikovni	 razvoj,	
čeprav	so	ritmične	spretnosti	prav	tako	
pomembne	pri	pismenosti.	

13  J. Gromko in A. Poorman, 1998; T. D. Bilhartz 
idr., 2000; A. B. Graziano idr., 1999; G. I. 
Orsmond in L. K. Miller, 1999; F. H. Rauscher 
in M. Zupan, 2000; F. H. Rauscher, 2002; E. 
Costa-Giomi, 1999.
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Iz	 podatkov	 iz	 National Centre for 
Educational Statistics,	 ki	 so	 se	 nanaša-
li	na	13.000	učencev,	 je	S.	 J.	Morrison	
(1994)	zaključil,	da	 imajo	dijaki,	ki	 re-
dno	 sodelujejo	 pri	 glasbenih	 aktivno-
stih,	boljše	ocene	pri	angleščini	(mater-
nem	 jeziku),	 matematiki,	 zgodovini	 in	
znanosti.	Ena	od	težav	pri	tej	raziskavi	
je	 seveda	dejstvo,	da	 je	 sodelovanje	pri	
glasbenih	aktivnostih	lahko	povezano	z	
drugimi	dejavnostmi,	ki	izboljšujejo	do-
sežke	v	šoli,	kot	npr.	podpirajoči	starši	in	
za	študij	spodbudno	okolje.

Prav	 tako	 ima	 ključen	 pomen	 pri	
uspehu	 motivacija,	 ki	 je	 tesno	 pove-
zana	 s	 samozaznavanjem	 sposobnosti,	
samoučinkovitostjo	in	prizadevanjem.14	
Če	 aktivno	ukvarjanje	 z	 glasbo	poveča	
pozitivno	 dojemanje	 sebe,	 se	 to	 lahko	
prenese	na	druga	področja	učenja	in	po-
veča	motivacijo	 za	 učenje	 na	 splošno15	
oz.	jo	ponotranji.		

KREATivNOST
Na	tem	področju	je	bilo	opravljenih	

manj	raziskav16	kot	na	ostalih,	a	vendar-
le	se	je	dokazalo,	da	ukvarjanje	z	glasbo	
krepi	ustvarjalnost,	predvsem	če	je	sama	
dejavnost	kreativna,	npr.	improvizacija.17

SOCiALNi iN 
OSEBNOSTNi RAZvOj

Raziskave	 o	 vlogi	 sodelovanja	 v	
glasbenih	 aktivnostih	 pri	 socialnem	
in	 osebnostnem	 razvoju	 so	 izdelane	
predvsem	na	samoocenah,	bodisi	preko	
vprašalnikov	ali	 intervjujev.	B.	A.	Broh	
(2002)	je	prikazal,	da	so	glasbeno	aktiv-
ni	učenci	bolj	komunikativni	v	odnosu	
do	 staršev	 in	 učiteljev.	 D.	 Whitwell	
(1977)	je	prišel	do	podobnih	zaključk-
ov	in	dodal,	da	kreativno	sodelovanje	v	

14  S. Hallam, 2005.
15  E. Costa-Giomi, 1999.
16  D. J. Simpson, 1969; J. Wolff; 1979; D. B. 

Hamann idr., 1990.
17  T. Koutsoupidou in D. Hargreaves, 2009.

glasbi	izboljšuje	samopodobo	ter	samo-
zavedanje	 in	 ustvarja	 pozitiven	 odnos	
do	samega	sebe,	poveča	samodisciplino	
in	sposobnost	načrtovanja.	Prav	tako	pa	
se	glasbeno	aktivni	otroci	bolje	razume-
jo	s	sošolci	in	imajo	manj	disciplinskih	
težav.18

Podobno	 so	 učitelji	 v	Veliki	 Brita-
niji	 poročali	 o	 znatnih	 koristih	 učenja	
inštrumenta:	 razvoj	 socialnih	 veščin,	
vzpostavljanje	 ljubezni	 in	 radosti	 do	
glasbe,	 razvijanje	 timskega	 dela,	 razvoj	
občutka	 doseganja	 ciljev,	 vztrajanje	 pri	
premagovanju	 ovir,	 zaupanje	 in	 samo-
disciplina,	razvoj	telesne	koordinacije.19	
Študentje	 so	 poročali,	 da	 jim	 aktivna	
glasbena	 udeležba	 pomaga	 razvijati	
disciplino	 in	koncentracijo	 ter	 jim	slu-
ži	 kot	 ventil	 pri	 zahtevnem	 učenju.20	
Znotraj	 majhnih	 glasbenih	 skupin	 so	
socialni	 odnosi,	 spretnosti	 soočanja	 in	
kompromisnega	 ravnanja	 ter	 razvoj	
zaupanja	 in	 spoštovanja	 ključnega	 po-
mena	 za	 njihovo	 delovanje.21	 Manjša	
kot	 je	 skupina,	 bolj	 pomembno	 se	 zdi	
prijateljstvo	(npr.	pri	klavirskem	duu).	

18  A. Harvey, 1997.
19  S. Hallam in V. Prince, 2000.
20  D. Kokotsaki in S. Hallam, 2007.
21  J. W. Davidson in J. M. M. Good, 2002; V. M. 

Young in A. M. Colman, 1979.

J.	E.	Resnicow	idr.	(2004)	so	odkrili	
povezavo	 med	 sposobnostmi	 prepo-
znavanja	čustev	pri	izvedbah	klavirskih	
klasičnih	 skladb,	 kar	 od	 posameznika	
zahteva,	da	razume,	se	identificira,	sooči	
in	upravlja	 s	 čustvi	 v	hipotetičnih	 sce-
narijih,	in	stopnjo	čustvene	inteligence.	
Povezava	je	dokazano	močna,	kar	kaže	
na	 to,	 da	 se	 identifikacija	 s	 čustvi	 pri	
izvajanju	glasbe	napaja	 iz	nekaterih	od	
tistih	sposobnosti,	ki	tvorijo	vsakodnev-
no	čustveno	inteligenco.

Lutz	 Jäncke,	 psiholog	 na	 Univerzi	
v	Švici,	pravi,	da	učenje	inštrumenta	ne	
samo	olajša	učenje	drugega	jezika	in	iz-
boljša	besedni	spomin,	temveč	se	je	po-
kazalo	tudi,	da	so	učenci	 inštrumentov	
na	 osnovi	 intonacije	 govora	 sposobni	
razpoznati	sogovornikovo	razpoloženje	
(empatija,	 razočaranje	 …),	 imajo	 torej	
večji	»posluh«	za	sočloveka.

V	 puberteti	 igra	 glasba	 veliko	 vlo-
go	 v	 razvoju	 lastne	 identitete	 in	 delu-
je	 kot	 podpora	 mladim	 v	 težavah	 ali	
osamljenosti.

Povečanje	ur	glasbene	vzgoje	v	šolah	
poveča	 socialno	 povezanost	 v	 razredu,	
vpliva	 na	 učenčevo	 zanašanje	 nase,	 na	
boljše	 socialne	 prilagoditve	 in	 pozitiv-
nejši	 odnos,	 še	 posebej	 pri	 odtujenih/
izločenih	in	slabših	učencih.	

FIZIČNI RAZVOJ
Igranje	 inštrumenta	 krepi	 finomo-

torične	spretnosti.22	V.	Derri	idr.	(2001)	
so	 preverjali	 učinek	 10-tedenskega	
glasbenega	 in	 gibalnega	 programa	 na	
kvaliteto	 lokomotornih	 spretnosti	 pri	
otrocih	 (4–6)	 let	 in	 ugotovili,	 da	 se	 je	
eksperimentalna	 skupina	 izboljša-
la	 v	 teku,	 skakanju,	 skoku	 v	 daljino	 in	
preskakovanju.

Raziskave	pri	starejših	so	prav	tako	
pokazale	določene	fizične	izboljšave	pri	
ukvarjanju	 z	glasbo,	 saj	 igranje	klavirja	

22  G. N. Schlaug idr., 2005.

Kreativno sodelovanje 
v glasbi izboljšuje 
samopodobo ter 
samozavedanje in 
ustvarja pozitiven 
odnos do samega sebe, 
poveča samodisciplino in 
sposobnost načrtovanja.
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krepi	 srce	 prav	 tako	 kot	 hitra	 hoja.23	
Dokazano	 je	 tudi,	 da	 glasba	 aktivira	
predel	malih	možganov,	ki	vpliva	na	po-
vrnitev	govornih	sposobnosti	pri	obole-
lih	 za	možgansko	 kapjo	 in	 celo	 zavira	
napredovanje	 Alzheimerjeve	 bolezni.	
Zanimive	so	tudi	nedavne	raziskave,	ki	
so	 dokazale,	 da	 imajo	 glasbeniki	manj	
starostno	pogojenih	težav	s	sluhom	kot	
drugi.

Igranje	 inštrumenta	 dokazano	 pri-
pomore	k	boljšemu	zdravju,	kvalitetnej-
šemu	življenju	in	dobremu	mentalnemu	
počutju.24

23  S. M. Parr, 1985.
24  D. D. Coffman in M. Adamek, 1999; S. D. 

Vanderark idr., 1983; G. W. Wise idr., 1992; A. 
P. Kahn, 1998.

ZAKLJUČEK

Igranje	 klavirja	 vsekakor	 pozitivno	
vpliva	na	človeka,	bodisi	na	mentalne	in	
fizične	sposobnosti	bodisi	na	osebnostni	
in	 socialni	 razvoj,	 zato	 je	 dobrodošlo	
v	 vseh	 obdobjih	 človekovega	 življe-
nja.	 Poleg	 tega,	 da	 vpliva	 na	 lateralne	
spretnosti	 ter	 prostorsko	 in	 časovno	
zaznavanje,	 izboljša	 tudi	 očesno-ročno	
koordinacijo,	 finomotorične	 spretnosti,	
koncentracijo,	 spomin	 in	 način	 razmi-
šljanja.	Zaradi	pridobivanja	samozavesti	
in	izkušenj	z	nastopanjem	lahko	vpliva	
na	 zmanjšanje	 socialne	 anksiozno-
sti,	 osamljenosti	 ter	 depresije,	 ki	 pa	 so	
ključni	dejavniki	pri	premagovanju	stre-
sa,	krepitvi	imunskega	sistema	in	s	tem	
splošnega	zdravja.

Igranje	 inštrumenta	 lahko	 izboljša	
samopodobo,	 vendar	 samo	 pri	 drago-
cenih	 pozitivnih	 učnih	 izkušnjah,	 kar	
pomeni,	 da	morajo	 biti	 glasbene	 izku-
šnje	 prijetne	 in	 polne	 dosegljivih	 izzi-
vov.	Učenje	inštrumenta	mora	ustvarjati	
prijetno	 in	 podpirajoče	 okolje,	 dovolj	

fleksibilno,	da	olajša	razvoj	kreativnosti	
in	samouresničenja.		

Za konec naj navedem še nekaj pripe-
tljajev s svojimi učenci. 

Ko sem nekega učenca na eni od učnih 
ur »bombardirala« z napotki za igranje, 
je po nekaj minutah prizadevanja, da bi 
vse upošteval, obupal in rekel: »Pa ne mo-
rem toliko stvari držati v glavi!«

Pri drugem učencu so opazili, da pri 
matematiki počasneje dojema snov oz. da 
za reševanje določenih problemov potre-
buje več časa, in psiholog je svetoval, naj 
vztraja pri učenju klavirja, ki bo pozitiv-
no vplivalo na rezultate pri matematiki. 

In ko sem učenca prvega razreda že-
lela spodbuditi k vadenju (vse drugo ga je 
zanimalo bolj kot klavir) in mu rekla, da 
mu bo vadenje pomagalo pri matematiki, 
je odvrnil: »Saj sem najboljši pri matema-
tiki in ne potrebujem ničesar, da bi bil še 
boljši.«		
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D ruženje	 z	 vrstniki,	 ki	 so	 ga	
učenci	 deležni	 ob	 igranju	 v	
skupini,	 ni	 nepomembno,	

lahko	 je	 odlično	 vodilo	 k	 napredku.	
Pouk	 komorne	 igre	 ima	 poleg	 razvoja	
splošnih	glasbenih	sposobnosti	in	glas-
bene	širine	otroka	važno	vlogo	tudi	pri	
njegovem	pridobivanju	 socialnih	kom-
petenc.	 Te	 so	 v	 današnjem	 okolju,	 ko	
se	 od	nas	 zahteva	hitro	prilagajanje	 in	
odzivnost,	 morda	 bolj	 pomembne	 kot	
kadarkoli	prej.	

Kljub	 vsem	 dobro	 poznanim	 pozi-
tivnim	 učinkom	 tovrstnega	 pouka	 pa	
mladim	 pianistom	 manjka	 priložnosti	
za	 igranje	 v	 večjih	 komornih	 inštru-
mentalnih	 zasedbah.	 Predmetnik	 na	
nižji	 stopnji	 glasbenega	 izobraževanja	
na	 tem	 področju	 ne	 ponuja	 kaj	 dosti;	
ena	 pedagoška	 ura	 pouka	 na	 teden	 se	
deli	med	pet	učencev	klavirja	in	harmo-
nike	od	5.	razreda	dalje	ter	orgel	od	3.	
razreda	dalje.

Kaj	torej	storiti	v	danih	pogojih,	da	
bo	naš	pouk	čim	bolj	učinkovit?	Če	že-
limo	 v	 komorno	 igro	 vključiti	 čim	 več	
učencev,	 je	 smotrno	 delati	 projektno	
in	 med	 letom	 menjavati	 zasedbe.	 To	
zahteva	 dobro	 organizacijo	 in	 ambici-
jo	 učitelja,	 saj	 je	 pri	 tem	 bolj	 ali	manj	
prepuščen	samemu	sebi.	Učni	načrt	je	s	
priporočili	 zelo	 skromen:	našteva	zgolj	
možne	 kombinacije	 zasedb	 in	 vsebuje	
le	nekaj	didaktičnih	nasvetov,	ne	nava-
ja	 pa	 denimo	 predlogov	 za	 literaturo.	
Podrobnejšo	 osvetlitev	 problematike	
pouka	in	tudi	izčrpen	seznam	literature	

za	klavirski	duo,	sicer	višje	težavnostne	
stopnje,	 prinaša	 posodobljeni	 učni	 na-
črt	 za	 pouk	 komorne	 igre	 na	 umetni-
ških	 gimnazijah.	 Seznam	 literature	 za	
komorne	 zasedbe	 s	 klavirjem	 je	 skoraj	
enak	prejšnjemu.

Pri	 sestavljanju	 skupine	 za	 ure	 ko-
mornega	 pouka	 poskusimo	 združiti	
približno	enako	sposobne	učence,	zlasti	
če	načrtujemo	tekmovanje.	Izkušnje	ka-
žejo,	da	boljši	potegnejo	za	sabo	slabše,	
in	ne	 obratno.	Dobro	 si	 je	 seveda	pri-
dobiti	 tudi	 podporo	 učiteljev	 ostalih	
inštrumentalistov	v	skupini,	saj	bo	brez	
njihove	 pomoči	 težje	 doseči	 začrtane	
cilje.	Zastopanost	 inštrumentov	 v	 sku-
pini	 bo	 precej	 odvisna	 od	 ponudbe,	 ki	
jo	imamo	na	šoli.	Možnih	kombinacij	je	
ogromno,	a	ker	so	šolske	knjižnice	zelo	
slabo	 založene	 s	 tovrstno	 literaturo,	 se	
bomo	morali	pogosto	znajti	sami.	Eden	
najboljših	 in	 tudi	 brezplačnih	 virov	 je	
spletna	knjižnica	Petrucci Bibliothek,	ki	
omogoča	iskanje	literature	po	zasedbah.	
Žal	ponuja	le	dela	avtorjev,	ki	so	jim	že	
potekle	avtorske	pravice,	novejših	pa	ne.	
Če	 je	 le	 mogoče,	 poiščimo	 originalna	
dela,	 sicer	pa	obstaja	veliko	 instruktiv-
nih	 transkripcij,	npr.	madžarske	Editio 
Budapest,	ki	so	zaradi	prilagojene	težav-
nosti	odlične	za	začetke	v	komorni	igri.	
Če	bo	le	za	enega	člana	skladba	pretež-
ka,	 skupina	ne	bo	delovala,	kot	 smo	 si	
zamislili.	

Učni	načrt	za	komorno	igro	pri	di-
daktičnih	 priporočilih	 omenja	 tudi	 »a	
vista«	 igranje,	 zato	 morda	 marsikateri	

učitelj	nepianist	pričakuje,	da	bo	lahko	
pianist	novo	skladbo	odigral	kar	na	uri,	
na	prvi	pogled.	Vendar	pri	klavirju	tudi	
boljši	 učenci,	 tako	 na	 nižji	 kot	 srednji	
stopnji,	nobene	resne	skladbe	ne	morejo	
odigrati	 »z	 lista«	 in	 potrebujejo	 včasih	
tudi	 nekaj	 tednov,	 da	 se	 jo	 primerno	
naučijo.	Prav	je,	da	jih	pred	takšnimi	si-
tuacijami	zaščitimo,	saj	se	hitro	počutijo	
manjvredne	 v	 skupini.	 V	 izogib	 temu	
pričnimo	 pouk	 samo	 s	 pianistom,	 po-
tem	pa	preverimo	še	ostale	inštrumen-
taliste	in	združimo	delo.	

RED VZDRŽUJE SVET
Da	se	izognemo	izgubi	časa	pri	va-

denju	posameznih	odsekov	 skladbe,	 že	
na	 prvi	 vaji	 poskrbimo,	 da	 si	 vsak	 so-
delujoči	vpiše	številke	taktov.	Prav	tako	
se	 pogovorimo	 o	 prihajanju	 k	 pouku	
in	 vajam,	 kamor	 pridemo	 uigrani	 vsaj	
deset	minut	prej,	da	si	lahko	v	miru	pri-
pravimo	 inštrumente.	Najdemo	skupni	
termin,	ko	bo	skupina	lahko	vadila	sama	
ali	po	potrebi	z	učiteljem.	Vsakemu	čla-
nu	dodelimo	nalogo:	eden	vodi	skupne	
vaje,	drugi	obvešča	člane,	tretji	skrbi	za	
notni	material.	Ko	vsi	primerno	osvojijo	
svoj	part,	sledi	analiza	partiture.	Vsak	si	
v	svojem	partu	označi,	kdaj	kateri	vodi	
ali	daje	iztočnice	za	posamezne	dele,	kje	
je	solist,	kdo	ga	pri	tem	spremlja	in	po-
dobno.	Vsi	v	zasedbi	naj	partituro	dobro	
poznajo,	pianista,	ki	jo	ima	edini	ves	čas	
pred	 očmi,	 pa	 še	 posebej	 pooblastimo	
za	to,	da	spremlja	dogajanje	v	skladbi	in	

   Besedilo: Jerneja Grebenšek      

Dajem in prejemam
Popestrimo pouk klavirja v glasbeni šoli: dajmo na »glasbeni 
meni« komorno igro v večjih inštrumentalnih skupinah.
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opozarja	na	morebitna	neskladja.	Učen-
ce	 vzpodbujamo	 h	 konstruktivnemu	
izražanju	 želja	 in	 mnenj,	 predvsem	 pa	
poskušamo	ustvariti	prijateljsko	vzdušje	
in	povezanost	tudi	izven	pouka.

»NA ZAČETKU JE BIL RITEM«
Tako	 je	 svetopisemske	 besede	 pa-

rafraziral	 komponist	 in	 dirigent	 Hans	
von	Bülow.	Tudi	pri	komorni	 igri	brez	
skupnega	 ritma	 ne	 gre.	 Ritem	 seveda	
ne	 pomeni	 le	 sposobnosti	 natančnega	
igranja	 z	 metronomom.	 Mnogokrat	
nam	 metronomsko	 igranje	 sploh	 ne	
daje	 občutka	 ritmičnosti,	 saj	 na	 ritem	
vplivajo	 tudi	 harmonija,	 dinamika,	
stil	 itd.	Vedno	pa	 je	 tisti	 iz	 skupine,	ki	
igra	 krajše	 notne	 vrednosti,	 odgovoren	
za	 stabilnost	 tempa	 in	 agogiko,	 osta-
li	 pa	 to	 podpirajo	 in	 dopolnjujejo.	 Če	
pri	 pianistu	 šepa	 občutek	 za	 ritmične	
strukture,	bo	kot	solist	še	nekako	»zvo-
zil«,	 v	 komorni	 skupini	 pa	 je	 navadno	

ravno	 klavir	 glavni	 nosilec	 ritmičnega	
dogajanja.	Razumevanje	ritma	je	nujno,	
da	bi	skupina	doživela	skupni	polet,	da	
bi	glasbeniki	ne	igrali	le	hkrati,	temveč	
skupaj,	drug	z	drugim!

Druga	 zelo	 pomembna	 stvar,	 ki	
se	 pri	 neizkušenem	 ansamblu	 sliši	 kot	
metronomsko	 hitenje	 skozi	 skladbo	
brez	 zaključenih	 fraz,	 v	 skrbi,	 da	bodo	
»igrali	 točno	 skupaj«,	 je	 razdelitev	 na	
periode	 in	 ureditev	 fraziranja:	 kje	 je	
začetek	 in	konec	fraze,	kje	 je	njen	vrh,	
kako	 jo	 bomo	 oblikovali,	 npr.	 razširili,	
da	bo	zvenela	čim	bolj	naravno,	kje	bo	
največja	napetost,	kje	bomo	spremenili	
barvo,	 koliko	 bomo	 dinamično	 nara-
ščali	 ali	 pojemali,	 kolikšni	 bodo	 vdihi	
med	 posameznimi	 frazami	 in	 kakšen	
karakter	 je	 primeren	 zanje.	Kadar	 ima	
klavir	 »spremljevalno	 vlogo«,	 je	 ome-
njeni	 proces	 za	 mlade	 pianiste	 precej	
abstrakten.	 Z	 desno	 roko	 morajo	 ne-
vsiljivo,	a	vendar	aktivno	napolniti	tone	

melodije,	 ki	 jo	 igra	 npr.	 violina,	 z	 levo	
pa	izpostaviti	base,	da	se	postavi	hierar-
hija	 tonov	v	harmoniji.	Od	desne	roke	
želimo	žameten,	»nefokusiran«	ton,	kar	
je	v	nasprotju	s	tem,	kar	sicer	učencem	
ves	čas	dopovedujemo,	naj	npr.	izposta-
vljajo	 zgornji	 ton	 v	 akordičnih	 delih.	
Gre	 predvsem	 za	 podporo,	 ki	 ji	 reče-
mo	 »aktivna	 spremljava«,	 v	 nasprotju	
s	 spremljavo,	 ki	 je	 potisnjena	nekam	 v	
ozadje	 in	pianissimo.	Vsaka	nota	mora	
biti	odigrana	z	žarom	in	srčnostjo	ter	s	
pravo	mero,	da	bo	glasba	zaživela.	Vrh	
skladbe,	 vsaka	 sprememba	 barve,	 vsak	
zaključek	 fraze	 je	 skupna	odgovornost,	
a	še	najbolj	pianistova,	saj	ima	ritmični	
in	 harmonski	 inštrument.	 Želela	 bi	 si,	
da	 bi	 tudi	 drugi	 inštrumentalisti	 upo-
števali	to	vlogo	klavirja	in	nam	dovolili	
igrati	 z	 odprtim	 pokrovom.	 Njihova	
glasbila,	 predvsem	godala,	 bodo	 zaradi	
ojačitve	alikvotov,	ki	jih	ob	pedaliziranju	
proizvede	resonančno	telo	klavirja,	lepše	
zvenela.	Tako	 nam	morda	 uspe	 doseči	
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skupno,	 za	 vsak	 ansambel	 svojstveno,	
komorno	barvo.	Ne	gre	 torej	 za	 to,	 da	
je	 pianist	 preglasen,	 navadno	 le	 barva	
in	diferenciranost	 tonov	nista	 v	 skladu	
s	komorno	strukturo	skladbe.	

Ves	čas	bodimo	pozorni	na	poeno-
tenje	 trajanja	 enakih	notnih	vrednosti	
med	 inštrumenti,	 skupno	odstavljanje,	
hitrost	 in	 širino	 vibrata,	 lokovanje	pri	
godalih	 in	 seveda	 artikulacijo.	 Zvok	
klavirja	 se	 mora	 v	 vseh	 zgodnjih	 de-
lih	 pa	 do	 skladb	 20.	 stoletja	 po	 barvi	
močno	približati	zvoku	godal	kot	naj-
pogostejši	kombinaciji	s	klavirjem.	Pri	
dinamiki	 razlikujmo	 med	 absolutno	
in	 relativno	 dinamiko.	 Slednja	 je	 bolj	
smiselna	in	zato	npr.	kljub	označbi	for-
te	ne	bodo	nujno	vsi	igrali	forte,	pač	pa	
bo	to	zelo	odvisno	od	strukture	teksta	
ali	 registra,	 v	 katerem	 igra	 posamezni	
inštrument.

Kaj	 pa	 intonacija?	 Slaba	 intonacija	
je	nekaj,	kar	tudi	neuki	v	komorni	glasbi	
najprej	 slišijo.	 Imeti	 klavir	 za	 tonalno	
oporo	 drugim	 inštrumentalistom	 pre-
cej	olajša	delo,	vendar	to	še	ne	pomeni,	
da	težav	v	takšnih	ansamblih	ni.	Seve-
da	 lahko	 vsak	 ton	 sproti	 preverjamo	 s	
klavirjem,	 vendar	 je	 vadenje	 dosti	 bolj	
učinkovito,	 če	 skupno	 zaigrani	 akord	
(brez	 vibrata)	 najprej	 vsakdo	 poskusi	
slišati	 z	 »notranjim	 sluhom«	 in	 se	 ob	
tem	 vprašati	 po	 pomembnosti	 svojega	
tona	 v	 skupni	harmoniji.	Takšno	 into-
nančno	 preverjanje	 začnemo	 tako,	 da	
najprej	 postavimo	 osnovni	 ton,	 sledijo	
kvinta,	 terca	 in	 morebitni	 disonantni	
ton.	Na	ta	način	bo	vsak	zaigral	svoj	ton	
s	 pravo	 barvo,	morda	 bo	moral	 nekdo	
durovo	terco	zaigrati	višje,	molovo	nižje,	
saj	sta	intonacija	in	občutenje	harmoni-
je	neločljivo	povezana.

DAj-DAM
Ko	 se	 prebijemo	 skozi	 vse	 začetne	

težave,	poskusimo	vzpostaviti	še	proces	
dajanja	in	prejemanja,	ki	ga	lahko	pre-
prosto	ponazorimo	s	primerom	družbe,	

ki	obeduje	za	mizo.	Prijatelja	prosim	za	
košaro	kruha,	ki	je	v	njegovi	bližini.	Na-
jini	gibi	podajanja	oziroma	prejemanja	
morajo	biti	usklajeni	v	času.	Če	sva	pri	
tem	 za	 trenutek	 prehitra	 ali	 prepozna,	
se	bo	vsebina	košare	 raztresla	po	mizi.	
Podobno	se	zgodi	glasbi,	če	dialog	med	
izvajalci	ne	poteka	po	tem	principu.

Igranje	v	komorni	skupini	je	»tek	na	
dolge	proge«	 in	mora	 zoreti.	Projektni	
način	 dela	 vsekakor	 ni	 najboljša	 pot	 v	
to	smer,	ima	pa	prednost	širšega	izbora	
in	 možnosti	 kasnejše	 kvalitetne	 selek-
cije.	 Bližnjice	 ni,	 vseeno	 pa	 za	 večino	
otrok	pomeni	odlično	spodbudo	in	celo	
nagrado,	 da	 lahko	 veselje	 in	 občutenja	
ob	 glasbi	 delijo	 z	 vrstniki.	 V	 času,	 ko	
znaten	del	 komunikacije	opravimo	kar	
preko	 spleta	 in	 se	 pravzaprav	 sploh	 ni	
treba	»srečevati	v	živo«,	bi	morali	 sku-
pno	muziciranje	bolj	ceniti.	Obogatimo	
sebe,	 svoje	 delo	 in	 svoje	 učence	 s	 ko-
morno	glasbo!

Nekaj zbirk začetne komorne 
literature za šolsko knjižnico

Za najmlajše

	Ü Sheila	M.	Nelson:	Tunes	for	My	
Piano	Trio	(Boosey	&	Hawkes)

	Ü The	Baroque	Trio	Sonata	II	(Editio	
Musica	Budapest)

	Ü Das	Klaviertrio:	Leichte	originale	
Klaviertriosätze	alter	Meister	(N.	
Simrock)

	Ü Classical	Piano	Trios	for	Beginners	
(Editio	Musica	Budapest)

	Ü Romantic	Piano	Trios	for	Beginners	
(Editio	Musica	Budapest)

	Ü Music	for	Piano	Quartet	(Editio	
Musica	Budapest)

Za malo starejše1 
mlade pianiste

	Ü Wilfred	Joseph:	A	Trio	of	trios	
(Boosey	&	Hawkes)

	Ü Theodor	Kirchner:	Kindertrios	op.	
58	(Amadeus)

	Ü Theodor	Kirchner:	Serenade	für	Vio-
line,	Violoncello	und	Klavier	(Verlag	
Walter	Wollenweber)

	Ü Das	Klaviertrio:	Leichte	originale	
Klaviertriosätze	alter	Meister	(N.	
Simrock)

	Ü Play	Piano	Trios!	(Boosworth)
	Ü The	Bekova	Sisters:	Piano	Trio	
Collection	(Boosey&Hawkes)

	Ü Dmitri	Shostakowitsch:	Fünf	Stücke	
für	zwei	Geigen	und	Klavier	,	Bear-
beitet	von	Levon	Atovmyan	(Edition	
Sikorski)

	Ü Mihail	Glinka:	Drei	Russische	Lie-
der	für	Geige,	Klavier	und	Bratsche/
Violoncello	(Amadeus)

	Ü B.	Godard:	Six	Duettini	für	zwei	
Geigen	und	Klavier	op.	18	(Wilhelm	
Hansen	Edition)

	Ü Robert	Fuchs:	Sieben	Fantasiestücke	
für	Geige,	Bratsche	und	Klavier	
(Robert	Lienau	Musikverlag)

	Ü Joseph	Haydn:	Divertimenti	für	
Klavier	und	zwei	Violinen	und	
Violoncello	(Henle	Edition)	

	Ü Luigi	Boccherini:	Sonata	à	tre	in	
C	minor	for	two	violins	and	piano	
(Simrock)

	Ü Felix	Mendelssohn-	Bartholdy:	
Largo	und	Allegro	für	Klavier	und	
Streichquartette	(Breitkopf&Härtel)

	Ü Antonín	Dvorák:	Bagatellen	für	Vi-
olino	I,	Violino	II,	Violoncello	und	
Klavier	op	47	(Bärenreiter	Edition	
Supraphon	Praha)

	Ü Cesar	Cui:	Five	Pieces	op.	56	for	
flute,	violin	and	piano	(International	
Music	Company)

	Ü Josef	Suk:	Bagatelle	for	flute	and	
violin/flute	and	piano.		

1  Nekatera dela iz te skupine so pisana za 
komorne zasedbe z violo.

Obogatimo sebe, svoje 
delo in svoje učence 
s komorno glasbo!
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S kozi	 leta	 (še	 posebej	 v	 zadnjih	
10	 letih)	 sem	 kot	 glasbenik	 in	
učitelj	pogosto	videl,	kako	imajo	

študentje,	ki	 igrajo	jazz	ali	rock,	težave	
z	bolečinami	v	hrbtu,	ramenih	in	rokah.	
Glede	 na	 to,	 da	 sem	 tudi	 sam	 doživel	
podobne	 občutke	 pri	 igranju	 na	 digi-
talne	klavirje	in/ali	sintetizatorje,	lahko	
povežem	 te	 simptome	 z	 igranjem	 na	
te	 inštrumente.	 Skozi	 leta	 poučevanja	
sem	srečal	veliko	pianistov,	ki	so	imeli	z	
igranjem	na	digitalne	klavirje	podobne	
izkušnje	 –	 utrujenost,	 bolečine	 in	 po-
manjkanje	kontrole	zvoka.	Pri	spraševa-
nju,	zakaj	je	tako,	sem	prišel	do	sledečih	
zaključkov.

1.	 	Digitalni	klavirji	imajo	vnaprej	
določeno	dolžino	zvena.	Pri	
nekaterih	digitalnih	klavirjih	lahko	
s	predhodno	nastavitvijo	izbiraš,	
kako	dolgo	bo	ton	zvenel,	vendar	na	
to	ne	moreš	vplivati	med	igra-
njem.	Vsak	pianist	si	želi	te	stvari	
nadzorovati	sam	in	imeti	možnost	
igrati	na	različne	načine	glede	na	
to,	katero	zvrst	igra.	Na	primer,	jazz	
pianisti	lahko	med	igranjem	swing	
fraz	na	akustični	klavir	uporabljajo	
sproščen	portato	in	bo	to	zvenelo	
skoraj	legato	kot	rezultat	uporablja-
nja	akcentov.	Na	digitalnem	klavirju	
pa	je	treba	za	enak	učinek	ostati	v	
tipkah	nekoliko	dlje,	drugače	bo	
skladba	zvenela	preveč	staccato.	To	
pa	vodi	v	napetost	v	rokah.

2.	 	Na	digitalnem	klavirju	zvoka	na	
enem	samem	tonu	ne	moreš	različ-
no	širiti		oz.	razvijati.	Vse	antici-
pacije	not	bodo	zelo	ravne	in	brez	
širine	– ne glede na to, kakšen zvok 
bi želel pianist (lepo podan, oster …), 

bo ta vedno isti, ne glede na način 
udarca. Vedno bo imel isto »attacco« in 
bo »uglašen na isti način«1.

3.	 	Pri	ponavljanju	akorda	pod	
pedalom,	s	podobnim	udarcem	na	
vsak	akord,	se	glasnost	ne	bo	večala	
enako	kot	pri	akustičnem	klavirju.

4.	 	Občutljivost	tipk	je	vezana	na	
njihovo	hitrost,	ki	so	veliko	bolj	ob-

čutljive	kot	pri	navadnem	klavirju.	
Dinamične	razlike	niso	tako	velike,	
lahko	pa	jih	uravnavaš	z	gumbom	
za	glasnost,	da	bi	dobil	želen	
rezultat.	Nemogoče	je	tudi	neslišno	
pritisniti	tipko.	Zaradi	vsega	tega	
veliko	pianistov	nagonsko	pritisne	
komolce	ob	telo	in	igra	samo	iz	
zapestja	–	to	bi	lahko	imenovali	
tudi	»napad	detla«.	Očiten	rezultat	
takšne	tehnike	igranja	pa	so	boleči-
ne	v	ramenih.	

1  Op. ur.

Proizvajalci	 digitalnih	 klavirjev	 se	
zelo	trudijo,	da	bi	imeli	digitalni	klavirji	
vse	 več	 karakteristik	 akustičnih	 klavir-
jev,	celo	do	te	mere,	da	ima	inštrument	
možnost	 vključevanja	 zvokov	 pedala	
(dejanskega	zvoka,	ki	ga	ustvarja	meha-
nizem	pedala!).	Mehanični	zvok	pedala	
je	 nastavljiv,	 da	 lahko	 izberete	 več	 (!)	
tega	zvoka,	ko	igrate.2	

Lahko	bi	 rekli,	da	 je	večina	prime-
rov	zvokov	digitalnega	klavirja	osnova-
na	kot	imitacija	klavirja	s	pianističnega	
slušnega	 vidika	 (s	 pritiskom	 na	 gumb	
lahko	po	 želji	 dodamo	npr.	 zvok	 reso-
nančne	deske)	–	vse	to,	da	bi	bolj	ugodili	
pianistom.	Veliko	zvokov	je	izpeljanih	iz	
klavirskega,	samo	da	bi	prepoznali	zvok	
iz	pozicije	igranja	(sedenja	pri	klavirju).	
Zvok	 ustvarimo	 (pritisnemo	 tipko)	 in	

2  Če digitalni klavir ozvočite, se bo ojačal 
tudi zvok pedala, kar je seveda popolnoma 
nepotrebna funkcija.

   Besedilo: Kjell Edstrand, Švedska      Prevedla: Nina verboten   

Akustični ali digitalni klavir?
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ga	ojačamo	(pritisnemo	gumb)	–	tega	pa	
ne	počnemo	pri	akustičnem	klavirju,	saj	
se	zvok,	ki	ga	slišimo	ob	klavirju,	v	dvo-
rani	 popolnoma	 drugače	 razvije.	 Zvok 
digitalnega klavirja, ki je posnet iz sedeče 
pozicije ob klavirju, je praktično enak, ne 
glede na to, kje v dvorani ga poslušamo, 
saj je ta isti zvok ojačan preko volumna 
na samemu klavirju in ponavadi ojačan še 
preko ozvočenja (ne razvija se po svoje in 
je zato tudi grd). Pri akustičnem klavirju 
pa se zvok ob potovanju po sobi ali dvorani 
razvija po akustičnih zakonitostih.3

Po	mojih	 izkušnjah	 digitalni	 klavir	
zadostuje	za	največ	5	let.	Novi	digitalni	
pianini	niso	poceni	–	stanejo	okoli	5.200	
€,	digitalni	klavirji	pa	okoli	19.000	€.	Ti	
inštrumenti	prav	tako	ne	zavzamejo	nič	
manj	prostora,	saj	so	enake	velikosti	kot	
akustični.

Po	mojem	mnenju	uporabe	digital-
nih	klavirjev	ne	moremo	preprečiti.	Ti	
inštrumenti	bodo	ostali	med	nami.	Kar	
me	 skrbi,	 je	 to,	 da	 glasbene	 akademije	

3  Op. ur.

na	Švedskem	vlagajo	v	 te	 inštrumente,	
ne	 samo	 za	 vadenje	 študentov,	 temveč	
tudi	za	poučevanje,	predvsem	na	peda-
goškem	 oddelku.	 To	 pošilja	 sporočilo	
vsem	 učiteljem	 klavirja,	 da	 je	 inštru-
ment	 povsem	 primeren	 za	 poučevanje	
na	 visokem	 nivoju	 in	 da	 praktično	 ni	
razlike	med	 akustičnimi	 in	digitalnimi	
inštrumenti.	

Še	nikoli	nisem	slišal	za	učitelja	tol-
kal,	ki	bi	podpiral	učenje	na	digitalnih	
bobnih.	Tehnika	igranja	je	drugačna	in	
tudi	 profesionalni	 tolkalci	 so	 izkusili	
bolečine	in	poškodbe,	ko	so	bili	prisilje-
ni	igrati	na	digitalna	glasbila	v	gledali-
ščih,	kjer	so	jih	uporabljali,	da	bi	olajšali	
delo	zvočnim	tehnikom.

Pomembno	 je,	da	delimo	to	znanje	
z	 vodji	 šol	 in	 politiki.	 Sam	 se	 trudim	
vzpostaviti	 dialog	 tudi	 s	 proizvajalci	
digitalnih	 klavirjev	 in	 jim	 posredovati,	
kaj	 pričakujemo	 od	 teh	 inštrumentov.	
Pomembno	je	tudi,	da	se	zavedamo,	da	
veliko	učencev	vadi	na	digitalne	klavirje	
ali	 celo	 sintetizatorje,	 zato	 predlagam,	
da	 ima	 vsak	 učitelj	 na	 razpolago	 digi-
talni	klavir,	kjer	 lahko	učencem	in	nji-
hovim	 staršem	 pokaže	 tveganja,	 ki	 jih	
vključuje	igranje	na	tak	inštrument.	Če	
imate	še	več	vprašanj	ali	pa	bi	se	samo	

radi	pogovorili	o	tej	temi,	ste	vabljeni	na	
moj	blog	www.pianoforza.com.	

Pianist Kjell Edstrand poučuje kla-
vir (učenje po posluhu) na Akademiji za 
glasbo v Malmu (Švedska), prav tako pa 
predaja svoje znanje igranja na sinteti-
zator in klaviature. 30 let je deloval kot 
svobodni umetnik, kot korepetitor pa je so-

deloval s pevci v različnih glasbenih zvr-
steh (pop, rock, jazz, muzikali in klasična 
glasba). Še vedno je aktiven kot skladatelj, 
aranžer in dirigent in piše priredbe za 
vse vrste orkestrov. Kot glasbenik in vod-
ja orkestrov je sodeloval pri več švedskih 
TV-oddajah.

Sam pravi: »Zame sta orkestracija in 
igranje klavirja tesno povezana. Igranje 
akordov je na neki način improvizirana 
orkestracija.«		

Kjell Edstrand je bil tudi pobudnik no-
vega študijskega programa pop/rock/ljudske 
glasbe na Akademiji za glasbo v Malmu, ki 
je sedaj postal stalni študij in na katerega 
se želi vpisati veliko študentov. Leta 2003 
je od Kraljeve akademije za glasbo prejel 
nagrado za pedagoško delo.

Zvok digitalnega 
klavirja, ki je posnet 
iz sedeče pozicije ob 
klavirju, je praktično 
enak, ne glede na to, kje 
v dvorani ga poslušamo, 
saj je ta isti zvok 
ojačan preko volumna 
na samemu klavirju 
in ponavadi ojačan 
še preko ozvočenja.
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K akšen	 je	 pravzaprav	 pomen	
igranja	 klavirja	 v	 današnjem	
času?	Kako	bi	spodbujali	voljo	

in	željo	po	igranju	klavirja	med	mladi-
mi?	To	so	vprašanja,	ki	si	jih	vedno	zno-
va	 zastavljamo	 na	 srečanjih	 klavirskih	
pedagogov.	Odgovor	je	preprost:	nego-
vanje	ustvarjalnosti.	

Ko	 smo	 razmišljali	 o	 predstavitvi	
šole	na	Klavirskih	dneh	2013,	se	je	izo-
blikovala	ideja	o	projektu,	ki	bi	predsta-
vil	ustvarjalnost	naših	dijakov	in	učen-
cev.	Na	Konservatoriju	Maribor	namreč	
že	vrsto	let	obstaja	letni	koncert	dijakov	
komponistov,	ki	z	velikim	žarom	pišejo	
in	 izvajajo	svojo	glasbo.	V	projekt	smo	
vključili	tudi	učence	nižje	stopnje,	saj	se	
otrokov	talent	za	improvizacijo	in	kom-
poniranje	razvija	že	od	samega	začetka	
spoznavanja	inštrumenta.

Rdeča	nit	projekta	so	bile	 temeljne	
prvine	 kakršnekoli	 glasbe,	 saj	 učencev	
nismo	želeli	vnaprej	omejevati	ali	uka-
lupiti.	 Prav	 zato	 so	 se	 sodelovanju	 v	
projektu	predali	popolnoma	brezpogoj-
no	in	z	iskrenim	navdušenjem.	Nekate-
re	 skladbe	 so	nastale	že	prej,	 zato	 smo	
v	 pogovoru	 z	 učenci	 poiskali	 tematski	
naslov,	 ki	 posamezno	 skladbo	 najbolje	
opisuje,	 in	 skozi	 njihova	 razmišljanja	
posneli	 kratek	 videouvodnik	 o	 samem	
procesu	ustvarjanja;	kot	bi	skušali	zaob-
jeti	pot,	ki	jo	»prehodi«	skladba	od	ideje	
do	izvedbe.	

Učenci	 in	 dijaki	 so	 tako	 predstavi-
li	 lastne	 skladbe,	 napisane	 v	 različnih	

slogih	ali	oblikah.	Dotaknili	so	se	kom-
poniranja	 v	 klasičnem	 slogu,	 preko	
postromantičnega	 stila	 vkorakali	 v	 so-
dobnejšo	glasbo	s	pridihom	atonalnosti,	
se	prepustili	prostemu	toku	misli	 in	za	
trenutek	vstopili	v	svet	Hollywooda.	Ni	
pa	manjkalo	 niti	 jazzovskega	 improvi-
ziranja	in	muziciranja	v	klavirskem	duu.	

Kot	 vodji	projekta	 sva	 s	prof.	Mir-
jam	Strlič	k	sodelovanju	povabili	gospo	
Alenko	Bervar,	profesorico	solfeggia	in	
predstojnico	oddelka	za	strokovno-teo-
retične	predmete,	ter	magistra	Roberta	
Kampleta,	profesorja	harmonije	in	kon-
trapunkta	na	umetniški	gimnaziji	Kon-
servatorija	Maribor.	

Za	 revijo	 Virkla	 sva	 jima	 zastavili	
nekaj	vprašanj.	

Profesorica Bervarjeva, 
prav vi ste dali prvo 
pobudo za idejno zasnovo 
koncerta komponistov na 
Konservatoriju Maribor. 
Kakšni so bili začetki?

Ideja	 o	 koncertu,	 na	 katerem	 bi	 se	
izvajale	 skladbe	naših	dijakov,	 se	mi	 je	
porodila	med	dolgoletnim	poučevanjem	
solfeggia	 na	 Konservatoriju	 Maribor.	
Opazila	 sem	namreč,	 da	 so	 naši	 dijaki	
zelo	ustvarjalni,	polni	idej,	da	poskuša-
jo	in	pišejo	skladbe,	vendar	jim	pri	tem	
manjkata	 strokovna	 podpora	 in	 mo-
žnost	predstavitve	svojih	izdelkov.	Tako	
smo	jim	sklenili	na	oddelku	za	strokov-
no-teoretične	predmete	nuditi	ustrezno	
strokovno	 podporo	 v	 smislu	 notnega	
zapisa,	 napotkov	 in	 svetovanja	 pri	 na-
stajanju	kompozicij,	pri	organizaciji	vaj	
in	pripravi	na	koncert.	Dijaki,	 ki	 piše-
jo	 skladbe	 za	 večje	 ansamble,	 različne	
zbore,	orkestre,	koncerte	in	podobno,	v	
večini	primerov	svoje	skladbe	tudi	sami	
dirigirajo.	Naučimo	 jih	 osnov	dirigira-
nja	 in	 jim	damo	najpotrebnejša	znanja	
za	izvedbo	njihovega	dela.		

In kako bo letos?

Letos	 bomo	 izvedli	 koncert	 dija-
kov	 komponistov	 Konservatorija	 Ma-
ribor	 že	 8.	 leto	 zapored.	Koncert	 bo	 v	

   Zbrala in uredila: Urška Roškar      

Od improvizacije 
do kompozicije
Projekt učencev in dijakov Konservatorija za glasbo in balet Maribor



50   >>  junij_2014

Virkla >> Društvo klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA

Kazinski	dvorani	SNG	Maribor	31.	3.	
2014.	 Dijaki	 se	 bodo	 tudi	 letos	 pred-
stavili	 z	 zelo	 zanimivimi	 skladbami	 za	
različne	 inštrumente,	 raznolikimi	 za-
sedbami	in	stili.	Mogoče	bo	za	pianiste	
še	posebej	zanimiva	skladba	za	klavir	in	
simfonični	orkester	Simfonične	slike	št.	
1	Jana	Satlerja,	dijaka	2.	letnika	umetni-
ške	gimnazije.

Profesor Kamplet, kako bi 
opredelili pomen lastnega 
ustvarjanja za osebni 
razvoj učenca oz. dijaka? 
Zakaj bi bilo dobro začeti 
improviziranje že od malega?

Pri	komponiranju	oz.	pri	improviza-
ciji	se	sprožijo	ustvarjalni	procesi,	ki	si-
cer	–	če	glasbenikov	v	tem	ne	vzgajamo	
oz.	jih	spodbujamo	že	od	malega	–	za-
krnijo.	Gre	za	kontroliran,	trenutni	slu-
šno-izvajalski	moment,	ki	vzbuja	ugodja	
in	 neugodja	 konsonanc	 in	 disonanc,	
vezanih	med	slišanim	ter	pričakovanim.	
Ob	 melodijah	 se	 otroci	 srečajo	 tudi	 s	
prvimi	 lastnimi	 akordi	 ter	 razmišljajo	
o	ritmu.	Tako	hitro	začnejo	razumevati	
harmonski	stavek	in	posledično	bolj	ra-
zumejo	skladbe,	ki	jih	igrajo.	Glasbo	so	
začeli	zapisovati,	da	bi	se	ohranila.	Torej	
je	bil	–	in	bi	moral	biti	–	vsak	pravi	glas-
benik	 prvinsko	 improvizator,	 kar	 pa	 je	
v	današnjem	času	zelo	redko,	celo	med	
skladatelji.

Kaj vam pomeni lastno 
ustvarjanje, komponiranje?

Da	sem	prejel	ta	dar	in	ga	imel	mo-
žnost	v	okolju	ohraniti	ter	razvijati,	tega	
se	 vedno	 bolj	 zavedam.	 Skladatelj	 je	 v	
glasbi	 izvir,	 glasbeniki	 kot	 izvajalci	 so	
potok,	ki	odžeja	poslušalce.	Pišem,	kar	
mi	narekuje	ustvarjalni	nagon,	ki	pa	ga	
pogosto	usmerja	naročilo	oz.	zvrst.	Oči-
ščujem	oz.	 osvobajam	 se	 vplivov	 kom-
pozicijskih	tehnik,	trendov	in	sodobnih	

tirnic	 številnih	glasbenih	poskusov	 za-
dnjih	 sto	 let,	 ki	 so	 se	 s	 pogosto	nepo-
srečeno	 »sodobno	 glasbo«	 oddaljili	 od	
klasičnega	poslušalca.

Skladatelj	napiše	glasbo,	ki	se	večine	
dotakne	ali	pa	ne	–	torej	bi	lahko	grobo	
rekel,	da	»je	glasba«	in	»ni	glasba«.	Žal	
slednja	v	opravičilo	potrebuje	razlago	in	
je	zame	zgolj	glasbeni	poskus	–	čeprav	
bi	jo	osnovna	definicija	glasbe	opraviči-
la.	V	številnih	primerih	je	razlog	za	ta-
kšne	poskuse	 iskanje	 izraznih	 sredstev,	
ki	jih	morda	ni	uporabil	še	nihče.	

Še	 vedno	 smo	 in	 bomo	 ljudje	 s	
čustvi,	 zato	 potrebujemo	 glasbo	 s	 pri-
sotnimi	 osnovnimi	 prvinami:	 ritmom,	
melodijo	in	harmonijo.	Le	takšno	lahko	
dojemamo	 in	 posledično	 tudi	 večkrat	
poslušamo.	 Kljub	 temu	 vsako	 obdobje	
življenja	 zareže	 svoje	 rane,	 in	 če	 smo	
iskreni,	se	to	zazna.

Kakšne možnosti nudi klavir 
kot sredstvo izražanja?

Klavir	je	osnovni	inštrument	in	nanj	
naj	 bi	 znal	 igrati	 vsak	 glasbenik.	Nudi	
melodično	 in	 harmonsko	 solistično	
igro.	 Z	 večplastnim	 igranjem	 lahko	 iz	
njega	 izvabimo	 orkestralne	 zvoke,	 je	
torej	solistični	inštrument	in	tudi	orke-
ster	v	enem.	Za	razliko	od	predhodnika	
–	čembala	–	nudi	dinamično	igranje	in	
določene	 tone	 in	 akorde	 lahko	 zadrži-
mo	 tudi	 s	 pedalom	 (skoraj	 neomejena	
polifonija).	 Sam	 sicer	 zelo	 rad	 igram	
tudi	 čembalo	 in	 igranje	 nanj	 svetujem	
vsem	pianistom,	zaradi	stila	ter	razume-
vanja	 polifonije	 baročnih	 skladateljev.	
Ko	nekaj	ur,	dni	in	mesecev	igraš	staro	
glasbo	 na	 čembalo,	 postaneš	 od	 tega	
inštrumenta	odvisen,	zaradi	načina	igre,	
naravne	uglasitve,	 ki	 se	najbolje	 zlije	 v	
komorni	glasbi,	in	takrat	odpadejo	od-
večne	 note,	 predvsem	 v	 improvizaciji.	
Dober	poznavalec	 in	 ljubitelj	obeh	 in-
štrumentov	mi	je	malo	za	šalo	in	malo	
zares	dejal:	»Klavir	je	pohištvo,	čembalo	
pa	je	inštrument.«

Vendar	 ko	 preideš	 s	 čembala	 na	
klavir,	ga	znaš	obravnavati	drugače,	ka-
snejšo	glasbo	–	pisano	za	klavir	–	izvajaš	
drugače	 in	 tudi	 improviziraš	 drugače.	
Klavir	 je	 in	 bo	 ostal	 standard	 v	 skoraj	
vseh	glasbenih	zvrsteh	in	zasedbah,	od	
klasične	 glasbe	 preko	 jazza	 pa	 vse	 do	
rocka.

Kako	se	vse	skupaj	začne,	zakaj	na-
stane	ter	kaj	se	dogaja	med	samim	pro-
cesom	ustvarjanja	in	komponiranja,	smo	
povprašali	tudi	naše	mlade	skladatelje.

O NAvDiHU
Že	sama	beseda	vsebuje	samostalnik	

»dih«,	 ki	 je	 neke	 vrste	 odskočna	deska	
za	 vsa	 naša	 dejanja,	 za	 življenje	 samo.	
Brez	dihanja	ne	gre	niti	v	glasbi	in	nav-
dih	je	tista	prva	sapa,	ki	sproži	val	vsega,	
kar	sledi.

Špela Horvat, dijakinja 4. letnika 
umetniške gimnazije: Fantazija za klavir 
in godalni orkester

Navdih	 je	 nekaj	 spontanega,	 nekaj	
naravnega.	Nikdar	ga	ne	smemo	zatajiti	
ali	zatreti.	Moramo	ga	ceniti	in	mu	pu-
stiti	prosto	pot,	da	se	razvija.	Zame	nav-
dih	pomeni	priložnost,	da	moja	glasba	
postane	 glasba	 vseh.	 Komponiranje	 je	
zame	 nekaj	 naravnega,	 predstavlja	 mi	
pobeg	 pred	 realnostjo.	 Vsak	 si	 lahko	
ustvari	svoj	svet,	kot	si	ga	sam	predsta-
vlja	in	opiše	bolje	kot	kdorkoli	drug.	

Tokrat	 je	 moj	 svet	 Fantazija	 za	
klavir	 in	 godalni	 orkester.	 Tonaliteta	
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d-mola	me	je	popolnoma	prevzela. Za-
četne	melodije	nisem	želela	zapuščati	in	
se	 tako	 pojavlja	 skozi	 celotno	 skladbo.	
Na	 kompozicijo	 sem	 se	 zelo	 navezala,	
postala	je	del	mene,	saj	predstavlja	moje	
vidike,	moja	doživljanja,	moja	čutenja.	

Moja	glasba	je	moj	življenjepis.

O iMPROviZACiji
Improvizacija	 je	 kot	 skok	 v	 vodo	

brez	 razmišljanja	 o	 njeni	 temperaturi.	
Skok	pomeni	biti	vedno	pripravljen	po-
skusiti,	voda	pa	predstavlja	poslušanje	s	
praznimi	ušesi,	brez	pričakovanj.

Žan Milošič Dundek, učenec 8. razreda 
glasbene šole: improvizacija na Preludij v 
cis-molu S. Rahmaninova 

Improvizacije	sem	se	prvič	lotil	pri	8	
letih,	saj	sva	s	profesorico	na	klavirskih	
urah	 vedno	 nekaj	 improvizirala.	 Skozi	
igro	sva	prišla	do	novih	melodij	in	tako	
je	nastala	tudi	moja	prva	skladba.	

Ko	mi	je	profesorica	lani	predlagala,	
da	bi	na	Preludij	op.	23	št.	5	v	g-molu	
Rahmaninova	naredil	svojo	improviza-
cijo,	mi	je	bila	ideja	takoj	všeč,	zato	sem	
se	improvizacije	z	veseljem	lotil.	

Pri	preludiju	mi	je	bil	najbolj	všeč	ri-
tem	skladbe,	ki	se	pojavi	na	začetku	in	je	
tudi	 osnovna	 tema	 celotne	 skladbe.	Ta	
ritmični	vzorec	sem	v	svoji	improvizaciji	
povzel,	 pri	 tem	pa	 sem	 spremenil	me-
lodijo.	Nato	sem	se	lotil	srednjega	dela	
skladbe,	 ki	 je	 nekoliko	 počasnejši,	 bolj	
umirjen	in	zelo	lep.	Srednji	del	sem	na-
redil	 podobno	 kot	 Rahmaninov;	 spre-
menil	sem	le	linijo	leve	roke	in	naredil	

malo	 drugačno	 melodijo.	Ta	 del	 je	 bil	
zame	najlepši.	Po	 srednjem	delu	začne	
Rahmaninov	 počasi	 stopnjevati	 tempo	
ter	dinamiko	in	tako	sem	se	odločil	tudi	
sam.	Po	počasnem	delu	sem	se	lotil	po-
stopnega	stopnjevanja	tempa	in	glasno-
sti	in	spet	začel	z	osnovno	temo,	enako	
kot	na	začetku,	ter	se	odločil,	da	bom	na	
tem	 mestu	 svojo	 improvizacijo	 počasi	
zaključil.	 Rahmaninov	 je	 sicer	 napisal	
in	 naredil	 še	marsikaj,	 ampak	meni	 se	
je	zdelo	dovolj.	Tako	sem	improviziral	s	
pomočjo	vodilnega	tona	fis,	ki	vodi	v	g,	
in	zaključil	skladbo.	Zaključek	je	v	jaz-
zovskem	 stilu,	 skladba	 pa	 se	 konča	 na	
toniki,	kjer	se	je	tudi	začela.

Za	 naprej	 razmišljam,	 da	 bom	 še	
veliko	improviziral,	saj	me	to	zelo	veseli.

O ZvOKU
Čistost,	 potovanje,	 pretres,	 tolažba,	

hlad	in	toplina,	veselje,	tesnoba,	spomin,	
valovanje,	nič	in	vse,	čas,	svoboda	…

Stik	s	klavirjem	je	nekaj	čudovitega,	
vendar	pa	se	še	boljši	občutek	polnosti	
zgodi	ob	samem	zvoku.	Ta	zvok	mi	na-
polni	telo,	dušo	in	srce.	

Vse	 se	 začne	postopoma.	Najprej	 z	
enim	samim	tonom,	ki	se	prelije	v	dru-
gega,	ta	se	zlije	s	tretjim	in	tako	naprej	v	
neskončnost.	Toni	drug	za	drugim	po-
časi	kapljajo	kot	kapljice	in	se	svetlikajo	
kot	 biserčki.	 Kmalu	 začutim	 potrebo	
po	 več	 skupnih	 tonih,	 ki	 se	 prav	 tako	

prelivajo	in	zlivajo	drug	z	drugim.	Tako	
nastajajo	intervali	in	iz	njih	počasi	tudi	
akordi.	Vse	je	zelo	mistično	in	zabrisa-
no,	 vse	 se	 preliva	 in	 vse	 lebdi.	 Glasba	
nastaja	 počasi	 in	 skrivnostno.	 Kmalu	
se	mi	odkrije	melodija,	me	premami	in	
noče	iz	mene,	zato	jo	preprosto	moram	
zapisati.	Potem	 se	priključijo	 še	 čustva	
in	 čutenje	 vsakega	 glasu	 posebej.	 Vse	
skupaj	se	meša	in	počasi	nastaja	skladba.	

Najbolj	pomembno	pa	je,	da	znamo	
prisluhniti	sebi	in	da	to,	kar	slišimo,	po-
skušamo	začutiti	in	slišati	še	skozi	zvok	
klavirja,	 saj	 bi	 bilo	 škoda,	 da	 ostanejo	
naše	melodije	skrite	in	zakopane	globo-
ko	v	nas.

O RAZLIČNIH SLOGIH

Improvizacija je 
kot skok v vodo brez 
razmišljanja o njeni 
temperaturi. Skok 
pomeni biti vedno 
pripravljen poskusiti, ...

Adam Kamplet, učenec 4. razreda 
glasbene šole: variacije na temo 
»Boginja«

Patricija Blažek, dijakinja 3. letnika 
umetniške gimnazije: Somnium mundi
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Slog	 je	kot	kroj	pri	obleki.	Na	pri-
mer	plašč:	rokava,	ki	objemata	telo,	sta	
subdominanta	 in	 dominanta,	 ovratnik	
je	 karakter	 in	 tempo,	 gumbi	 so	 pavze,	
šivi	pa	vsak	posamezen	ton	fraze.

Kako bi opisal svojo skladbo?

Enkrat	 je	 ata	 pisal	 neko	 glasbo	 na	
računalnik,	 stal	 sem	 pri	 ključavnici	 in	
poslušal.	Ena	se	mi	je	usidrala	v	spomin,	
zato	 sem	 jo	 priredil	malce	 po	 svoje	 in	
napisal	začetno	temo.

Kako si nadaljeval?

Zelo	 rad	 poslušam	 jazz	 pianista	
Oscarja	 Petersona	 in	 všeč	 mi	 je	 bila	
neka	 njegova	 fraza,	 ki	 sem	 jo	 poskusil	
zaigrati.	Zdelo	se	mi	je	super,	zato	sem	
se	 odločil,	 da	 jo	 bom	 vključil	 v	 svojo	
skladbo.

Potem se skladba konča?

Ne.	Potem	sem	si	zamislil	še	tri	va-
riacije.	Melodija	je	ista,	spremenita	pa	se	
ritem	in	hitrost.	Vse	skupaj	sem	povezal	
z	različnimi	prehodi,	da	bi	bilo	lepše.

O RiTMU
	Če	hočemo,	lahko	najdemo	ritmič-

ne	vzorce	prav	v	vseh	stvareh	okoli	nas.	
Mogoče	pa	je	to	zato,	ker	vsi	obstajamo	
v	 določenem	 ritmu,	 ki	 ga	 imenujemo	
Čas.

Skladbo	 sem	 ustvarjal	 kar	 dolgo	
časa,	približno	dve	leti.	Sestavljena	je	iz	
več	melodij	in	tem	ter	ritmičnih	vzorcev,	
ki	 sem	 jih	 sproti	 zapisoval.	 Skladba	 je	
v	večjem	delu	 improvizacija,	katere	čar	
je	v	tem,	da	je	nikoli	ne	moreš	ponoviti	
v	 celoti,	 zato	 se	 same	po	 sebi	odpirajo	
možnosti,	 da	 tudi	 na	 koncertu	 zaigraš	
nekaj	popolnoma	novega.	

Zelo	pomemben	del	skladbe	je	tudi	
ritem,	zato	sem	se	odločil,	da	bi	glasba	
prišla	bolj	do	izraza,	če	bi	z	mano	igral	
tolkalec.	 Povezal	 sem	 se	 s	 sošolcem	

Žanom,	mu	 zapisal	 osnovno	 obliko	 in	
določil	 dele	 skladbe.	 Našla	 sva	 skupni	
ritem	 in	 skladba	 je	 še	bolj	 zaživela,	 saj	
sva	lahko	melodije	preko	ritma	še	tesne-
je	povezala.	

O SKLADATELjU
Kot	 transformator,	 ki	 preoblikuje	

električno	 energijo,	 je	 tudi	 skladatelj	
neke	 vrste	 prevodnik.	 Skozi	 njegovo	
domišljijo	 se	 zvočne	 slike	 pretakajo	 in	
preoblikujejo	 v	melodije	 in	 harmonije,	
dokler	se	končno	ne	ustavijo	na	papirju,	
v	notnem	zapisu,	od	koder	jih	izvajalci	
kot	prevodniki	zvoka	podajamo	naprej.

Nedavno	 sem	 napisal	 skladbo	 za	
klavir	 štiriročno.	Skladbo	 sem	pisal	 po	
naročilu,	in	sicer	na	podlagi	treh	pridev-
nikov:	hitro,	 poskočno	 in	 »odštekano«.	

Nikoli	še	nisem	komponiral	po	naroči-
lu,	 zato	 sem	 se	 projekta	 rahlo	 ustrašil,	
vendar	 sem	 kmalu	 ugotovil,	 da	 le	 ni	
tako	težko,	kot	se	 je	zdelo	na	prvi	po-
gled.	Potrebni	so	bili	le	prvi	toni	in	do	
konca	se	je	zdelo,	kot	da	se	skladba	piše	
kar	sama.

Kot	 mlad	 trobentač	 in	 komponist	
sem	 mnenja,	 da	 je	 komponiranje	 ena	
izmed	najbolj	efektivnih	oblik	glasbe-
nega	izražanja,	saj	že	samo	s	pisanjem	
izražamo	 svoja	 dojemanja	 čustev	 in	
občutkov	na	 papir.	Če	pa	 lahko	 svojo	
kompozicijo	 še	 zaigramo	 ali	 dirigira-
mo,	 je	 to	 res	 nekaj	 posebnega.	 Vsaka	
kompozicija	 mi	 pomeni	 nov	 izziv,	 ki	
se	ga	s	predanostjo	in	zagnanostjo	zelo	
veselim,	še	posebej	če	me	je	sprva	mal-
ce	strah.

Če	se	vrnemo	k	začetnemu	vpraša-
nju,	bi	 lahko	 rekli,	da	mladi	v	 sodobni	
družbi	 potrebujejo	 prav	 to,	 kar	 smo	
sami	 sebi	 skozi	 projekt	 tudi	 potrdili	 –	
svobodo	 izražanja,	 kjer	 ni	 nič	 prav	 ali	
narobe,	dokler	za	tem	stoji	neki	pomen.	
In	mladi	danes	na	vso	moč	iščejo	pomen	
v	svetu,	ki	brzi	z	neustavljivo	hitrostjo.	
Radi	bi	se	ustavili	in	s	polnimi	pljuči	za-
dihali	čas,	v	katerem	živijo.	Glasba	jim	
nudi	 zatočišče	 in	 možnost	 ustvarjanja	
lastnega	 časa,	 zato	 pri	 tem	 neizmerno	
uživajo	in	rastejo.	Naše	poslanstvo	je	le,	
da	jim	skozi	prosto	pot	zvoka	dovolimo	
raziskovati,	razvijati	se	in	oblikovati	svoj	
lasten	pomen.		

Vsaka kompozicija 
mi pomeni nov izziv, 
ki se ga s predanostjo 
in zagnanostjo zelo 
veselim, še posebej če me 
je sprva malce strah.

Arsenije Krstić, dijak 3. letnika umetniške 
gimnazije: Waves

Luka Krof, dijak 3. letnika umetniške 
gimnazije: Dialog
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R obijn Tilanus je vsestranska 
učiteljica klavirja in improvi-
zacije, pisateljica, skladateljica 

in izvajalka. Klavir se je učila pri znanih 
učiteljih, kot so Jan Wijn, Willem Brons 
in Ramón Valle. Napisala je knjigo o har-
moniji z naslovom The FIFTH Factor – a 
Practical Approach to Harmony throu-
gh Improvising at the Piano, Listening, 
Playing, Singing, Composing, ki so jo v 
tisku označili za »enkratno mojstrovino«.

Na razpolago je nemški prevod tega 
dela z naslovom Quintessenz, v pripra-
vi pa je tudi angleški. Robijn Tilanus 
je harmonijo in improvizacijo učila na 
stotine študentov glasbe, individualno in 
na delavnicah. Pogosto nastopa s svojimi 
klavirskimi improvizacijami. Pred krat-
kim je izdala svojo drugo knjigo FREE 
PLAY – The Seven Factors of Improvi-
sing, A Guide for Everybody Who Wants 
to Learn How to Play Music in an Ulti-
mate Free Way. Več informacij na www.
robijntilanus.nl.

V	predstavitvi	svojega	predavanja	na	
Klavirskih	 dnevih	 v	 Ljubljani	 2013	 je	
zapisala	 takole:	 »Vzemimo	 zelo	majh-
nega	otroka.	Vzemimo	klavir.	Spravimo	
ju	skupaj	in	otrok	bo	zelo	verjetno	začel	
sam	 od	 sebe	 improvizirati	 na	 klavirju.	
Vzemimo	odraslega	človeka,	izšolanega	
za	 igranje	 klasičnega	 klavirja,	 prosimo	
ga	za	majhno	improvizacijo,	pa	se	prav	
lahko	zgodi,	da	nam	bo	zatrdil,	 češ	da	
'ne	 zna	 improvizirati'.	 'Vsak	 otrok	 je	

umetnik!	Težava	 je,	 kako	 naj	 umetnik	
ostane,	 potem	 ko	 odraste,'	 pravi	 Pi-
casso.	 Ko	 učimo	 otroke	 improvizacije,	
gre	v	prvi	vrsti	za	to,	da	ne	pokvarimo	
njihovega	naravnega	daru	zanjo:	njiho-
ve	 naravne	 radovednosti,	 domiselnosti,	
neprisiljenosti	in	samozavesti.	Kot	uči-
telji	 jim	lahko	pomagamo	poiskati	nji-
hovo	lastno	pot	do	klavirja	s	tem,	da	jim	
razkrivamo	preproste,	a	učinkovite	har-
monične	prijeme	in	jim	pustimo,	da	se	
z	njimi	poigravajo	po	svoje.	Pomagamo	
jim	ustvarjati	glasbo	iz	svoje	domišljije.«	

Z	Robijn	sva	se	pogovarjali	v	zbor-
nici	 Glasbene	 šole	 Ljubljana	 Moste-
Polje	v	času	Eptinih	Klavirskih	dnevov,	
novembra	2013.	Pogovor	z	njo	je	vedno	
poln	 smeha	 in	 pozitivnega	 odnosa	 do	
življenja.

Svojo poklicno pot ste 
začeli kot biologinja. Kaj 
je botrovalo temu, da ste 
spremenili smer in postali 
učiteljica klavirja, oz. bolje 
rečeno, »inštruktorica 
za improvizacijo« 
(improvisation coach)?

Bilo	 je	 pravzaprav	 po	 naključju.	
Klavir	sem	igrala	že	vse	življenje	in	sem	
si,	 ko	 sem	 bila	 mlajša,	 zelo	 želela	 na	
konservatorij,	 vendar	 sem	 pri	 sedem-
najstih	 postala	mama	 in	 se	 v	 obdobju	
intenzivnega	materinstva	nisem	mogla	
posvečati	klavirju.	In	ker	sem	prihajala	
iz	družine,	kjer	so	se	vsi	šolali	na	univer-
zi,	je	bilo	logično,	da	sem	univerzitetni	
študij	vpisala	tudi	sama	(smeh).	Izbrala	
sem	biologijo.	Ves	čas	študija	sem	hodi-
la	tudi	na	ure	klavirja.	V	tretjem	letniku	
sem	celo	vpisala	klavir	na	konservatori-
ju,	vendar	sem	kmalu	ugotovila,	da	je	to	
zame	preveč.	Sklenila	sem,	da	je	klavir	
preprosto	 le	 moj	 hobi,	 in	 se	 posvetila	
biologiji.	 Po	 diplomi	 sem	 bila	 nekaj	
časa	 zaposlena	 kot	 biologinja,	 prelo-
mnica	 pa	 je	 prišla	 pri	 drugem	otroku.	
Drugorojena	hči	 je	 bila	 zelo	navezana	
name.	Ko	bi	se	morala	pri	njenih	štirih	
mesecih,	kolikor	na	nizozemskem	traja	
porodniška,	vrniti	v	službo,	sem	se	od-
ločila	ostati	doma,	ker	se	je	izkazalo,	da	
je	to	za	otroka	bolje.

   Besedilo: Ana Avberšek      

Cilj glasbe je pomagati 
ljudem živeti
Intervju z nizozemsko pianistko in učiteljico improvizacije Robijn Tilanus
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Potem	je	spet	prišel	v	ospredje	kla-
vir.	Ker	sem	bila	pri	26	letih	prestara	za	
konservatorij,	 sem	se	odločila	za	opra-
vljanje	 izpitov,	 ki	 prinesejo	 diplomo,	
enakovredno	rednemu	študiju,	nanje	pa	
se	pripravljaš	samostojno.	Tudi	časovno	
je	 ta	 program	 mnogo	 bolj	 strnjen	 –	 v	
prvi	polovici	 leta	 je	 treba	opraviti	naj-
prej	 teoretične	 izpite,	nato	sledi	praksa	
–	 inštrument.	 Tako	 sem	 šest	 mesecev	
intenzivno	 študirala	 harmonijo,	 klavir-
ja	 pa	 pravzaprav	 skoraj	 nisem	 vadila,	
saj	 sem	 bila	 časovno	 omejena	 zaradi	
materinstva.	 Po	 opravljenem	 izpitu	 iz	
teorije	sem	zopet	začela	vaditi	klavir	in	
ugotovila,	da	je	moje	igranje	na	mnogo	
višjem	 nivoju,	 saj	 sem	 resnično	 dobro	
razumela	harmonijo!	Sicer	sem	v	prete-
klosti	brez	težav	brala	note,	vendar	pod	
časovnim	 pritiskom	 pravzaprav	 nikoli	
nisem	 dobro	 razumela,	 kaj	 počenjam,	
saj	 se	 harmonije	 nisem	 zavedala!	Zdaj	
pa	sem	se	dobro	zavedala,	na	primer,	v	
kateri	tonaliteti	igram.

Na	tej	točki	sem	si	želela,	da	bi	lah-
ko	tudi	moji	učenci	glasbo	harmonsko	
bolje	 razumeli.	 Ampak	 večini	 se	 zdi	
harmonija	komplicirana	in	nerazumlji-
va!	 Začela	 sem	 razmišljati,	 kako	 pouk	
klavirja	 nadgraditi,	 da	 bi	 bilo	 razume-
vanje	harmonije	bolj	dostopno	vsem.	In	
tu	sem	začela	pisati	svojo	prvo	knjigo	–	
Quintessence.	Zdelo	se	mi	je	pomemb-
no,	da	harmonija	ne	ostane	samo	stvar	
razumevanja	v	glavi,	pač	pa	da	jo	čutiš	s	
srcem	in	v	prstih.	Na	primer,	da	na	kla-
viaturi	natančno	čutiš,	kje	je	dominanta.

Klavir je v tem smislu malo 
zavajajoč, kajne? Tako 
preprosto ga je začeti igrati, 
enostavno je iz inštrumenta 
dobiti zvok. Ob tem se 
hitro pozabimo poslušati 
in igranje postane zgolj 
mehanska dejavnost.

Se	 zelo	 strinjam.	 Zdi	 se	 mi	 po-
membno,	da	se	pri	igranju	inštrumenta	
povežemo	 s	 svojimi	 čustvi,	 da	 pove-
zujemo	 glavo,	 sluh	 in	 srce.	 In	 tudi,	 da	
si	 pri	 vadenju	 klavirja	 pomagamo	 z	
improvizacijo.

V	 knjigi	 Quintessence	 opisujete	
svojo	metodo	učenja	harmonije	 in	 im-
provizacije	 po	 korakih,	 ki	 je	 tako	 pre-
prosta,	 da	 ji	 lahko	 sledijo	 tudi	 otroci.	
Kako	 je	 metoda	 nastala?	 Ali	 ste	 tudi	
sami	opažali,	da	se	učitelji	klavirja	 im-
provizacije	kar	malo	bojimo,	ker	s	 tem	
nimamo	izkušenj?

Metodo	sem	razvijala	v	prvi	vrsti	na	
podlagi	prej	omenjenih	izkušenj.	Strah	
pred	 improvizacijo	 pa	 je	 zavora	 mar-
sikoga	 in	 tako	 sem	 se	 morala	 vprašati	
tudi,	kako	ta	strah	pregnati.	

Začeti	 je	 treba	resnično	z	zelo	zelo	
enostavnimi	elementi.	Po	letih	izkušenj	
s	 poučevanjem	 improvizacije	 začenjam	
zdaj	 s	 še	bolj	 enostavnimi	 stvarmi,	kot	
je	 recimo	zaigrati	en	ton	pod	pedalom	
in	samo	poslušati	njegov	zven	do	konca	
ter	opazovati,	kaj	pri	tem	občutimo.	In	
to	 potem	 poskušamo	 po	 potrebi	 več-
krat,	dokler	nismo	resnično	zadovoljni,	
da	 nam	 je	 všeč!	 Za	 poklicne	 pianiste	
oz.	učitelje	klavirja	 je	 taka	uvodna	vaja	
resnično	nenavadna.	Tega	niso	pravza-
prav	nikoli	poskusili!	Otroci	in	amaterji	
nimajo	 s	 tem	absolutno	nobenih	 težav	
(smeh).

Kadar	 delam	 s	 skupino	 učiteljev,	
začenjam	 s	 še	 bolj	 fundamentalnimi	
vajami,	kot	 je	 ta,	da	se	vsak	samo	use-
de	za	klavir,	vdihne	in	se	počuti	dobro,	
udobno	in	»normalno«	za	klaviaturo.	V	
drugem	krogu	vsak	zaigra	en	ton.	Kadar	
imam	 recimo	 z	 učitelji	 triurno	 delav-
nico,	 lahko	 od	 tod	 dalje	 razvijemo	 in	
nadgradimo	že	veliko,	kmalu	preidemo	
na	akorde	 ipd.,	kajti	vsi	že	znajo	 igrati	
klavir	 in	gre	mnogo	hitreje.	Ključno	 je	
premagovanje	 strahu	na	začetku,	da	 se	
pri	uvodnih	vajah	počutimo	dobro!

Če	 se	 vrnem	k	 vprašanju:	 glede	na	
to,	 da	 sem	 bila	 biologinja,	 sem	 morda	
razmišljala	na	drugačen	način.	Zanimali	

so	 me	 hormoni.	 Kaj	 se,	 med	 drugim,	
dogaja	s	hormoni,	ko	sediš	za	klavirjem?	
Kaj	se	dogaja,	ko	resnično	»padeš	noter«	
(t.	 i.	flow)?	Zanimivo	 je,	 da	 se	 ob	 tem	
občutek	za	čas	povsem	spremeni.	Včasih	
improviziram	eno	uro,	pa	sem	prepriča-
na,	da	je	bilo	samo	10	minut,	ali	obra-
tno.	To	so	trenutki,	ko	zavest	in	podza-
vest	 delujeta	 vzajemno.	 Znanstveniki	
sicer	ne	vedo	veliko	povedati	o	tem,	kaj	
se	 v	 stanju	 transa	dogaja	 z	nami,	 vedo	
pa	povedati,	da	se	med	drugim	sprošča	
oksitocin,	hormon	sreče.	Zato	se	mi	zdi	
zelo	 pomembno,	 da	 se	 pianist	 dobro	
počuti	že	s	tem,	ko	se	usede	za	klavir	in	
je	njegovo	 telo	v	veselem	pričakovanju	
oksitocina.	

Kadar	smo	v	stresu,	nasprotno,	pro-
izvajamo	adrenalin.	Takrat	težje	razmi-
šljamo,	 nismo	 kreativni	 in	 ne	moremo	
doseči	flowa.	

Pri vsem vadenju in 
prizadevanju, ki ga morajo 
mladi pianisti vlagati 
za doseganje uspešnih 
rezultatov v dandanes močni 
konkurenci, utegnejo hitro 
pozabiti na to, zakaj igrajo 
inštrument. Pozabljajo na 
tisti temeljni vzgib, željo, 
ki jih je pripeljala k temu.  
Neprestano ukvarjanje s 
tehnično dovršenostjo in 
sledenje navodilom učitelja, 
ki mu nikoli ne zmanjka 
pripomb in navodil, lahko 
hitro zamegli tiste dobre 
občutke, ki bi jih morali 
pri igranju inštrumenta 
pogosteje čutiti in negovati.

Ja,	pri	vsem	tem	vadenju	in	naporu	se	
nihče	ne	vpraša	o	tem,	ali	je	pri	igranju	
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prisoten	hormon	sreče!	Ker	sem	biolo-
ginja,	 pač	 razmišljam	 na	 takšen	 način.	
Menim,	da	je	glasba	zelo	pomembna	za	
človekovo	ravnovesje.	Sama	poskušamo	
živeti	zdravo,	poskušam	kvalitetno	spati,	
se	gibati,	se	zdravo	prehranjevati	ipd.,	za	
svoje	duševno	zdravje	pa	vsak	dan	igram	
klavir.	Ne	vadim.	Igram!	Poskušam	sebe	
čutiti	skozi	zvok	in	proizvajati	oksitocin.

Ali ste improvizirali že 
kot otrok ali ste to začeli 
prakticirati kasneje?

Kot	otrok	sem	rada	improvizirala	in	
skladala.	Pri	sedmih	letih	sem	v	navdu-
šenju,	ki	ga	ima	mala	deklica,	ki	bi	bila	
rada	pevka,	rekla	očetu,	da	bi	bila	rada	
skladateljica	(smeh)!	Začel	se	 je	na	ves	
glas	smejati!	Potem	sem	nehala	skladati	
in	tega	dolgo	časa	nisem	več	počela.	V	
svojih	 dvajsetih	 pa	 sem	 ponovno	 za-
čutila	 potrebo	 po	 improvizaciji.	Takrat	
sem	se	pri	improviziranju	resnično	po-
čutila	 kot	 začetnik,	 ne	 glede	 na	 to,	 da	
sem	 imela	 pianistično	 izobrazbo.	 In	
ravno	 zaradi	 tega,	 ker	 sem	morala	 vse	
»pogruntati«	sama,	lahko	zdaj	resnično	
dobro	poučujem	improvizacijo.

Kdo so bili vaši učitelji 
za improvizacijo?

Učitelji	 so	 bili	moji	 prijatelji,	 ki	 so	
improvizirali,	 na	 primer	 jazz	 pianisti.	
Pa	 sama	 ne	 igram	 jazza!	 Mi	 je	 sicer	
všeč,	 ampak	 ugotovila	 sem,	 da	 jazz	 ni	
moj	svet.	Improvizirati	hočem	v	svojem	
slogu.	

Ko	 sem	 končala	 Quintessence,	 sem	
se	 začela	 učiti	 tolkala.	 Imela	 sem	 sicer	
nekaj	klasičnih	 lekcij,	ki	pa	 se	niso	 iz-
kazale	 za	učinkovite.	Sem	se	pa	veliko	
naučila	 od	 afriških	 in	 južnoameriških	
tolkalistov!	Predvsem	preko	pogovorov	
in	sodelovanja.	Tudi	o	improvizaciji,	saj	
improvizirajo	pravzaprav	ves	čas.	In	kar	
sem	 se	 naučila	 pri	 igranju	 tolkal,	 sem	

nato	prenesla	na	klavir.	Tako	sem	ure	in	
ure	igrala	z	njimi	v	parku	in	se	od	njih	
učila.	Naučili	 so	me,	kako	 se	približati	
glasbi,	 kako	 sodelovati,	 igrati	 skupaj.	
Sodelovala	sem	s	sinom	kamerunskega	
glasbenika	 in	pesnika	Francisa	Bebeya.	
Ena	 izmed	 njegovih	 knjig	 nosi	 naslov	
African Music: A People's Art.	Afriška	
glasba	 je	 mnogo	 bolj	 socialna.	 Ni	 po-
membno,	 ali	 si	 začetnik	 ali	 že	 izkušen	
glasbenik.	Zmeraj	 sodelujejo,	 igrajo	vsi	
skupaj.	Ali	kot	se	čudovito	izrazi	Fran-
cis	Bebey:	»Cilj	glasbe	je	pomagati	lju-
dem	živeti.«	

Na nizozemskem imate 
svoj privatni studio in ne 
poučujete na državni ali 
kateri drugi glasbeni šoli. 

Bi nam lahko predstavili, 
kakšen je vaš način dela, 
kakšne učence imate in 
koliko, kako dolge so 
lekcije in ali poučujete 
samo improvizacijo?

Če	 se	 izrazim	 statistično,	 bi	 rekla,	
da	poučujem	 improvizacijo	v	približno	
osemdesetih	odstotkih,	ostalo	pa	je	uče-
nje	izbranih	skladb.	Trenutno	imam	25	
odraslih	učencev,	vendar	pa	ne	prihaja-
jo	 vsak	 teden.	Nekateri	 so	 tudi	učitelji	
klavirja.	 Moj	 urnik	 je	 zelo	 fleksibilen	
in	 spremenljiv.	 Poleg	 dela	 v	 domačem	
studiu	vodim	delavnice	o	 improvizaciji	
na	nizozemskih	glasbenih	šolah	in	na-
cionalnih	konferencah.	Trenutno	imam	
cikel	delavnic	na	jugu	Nizozemske,	kjer	
delam	 s	 skupino	 učiteljev	 klavirja.	 V	
svojem	studiu	ponujam	tudi	delavnice	iz	
harmonije	in	enoletni	program,	v	okviru	
katerega	 so	 štiri	 individualne	 enourne	
lekcije	in	šest	štiriurnih	delavnic.	Ude-
leženci	preštudirajo	tudi	moji	dve	knji-
gi.	Na	koncu	tega	programa	zna	vsakdo	
improvizirati.	To	garantiram!	Približno	
polovica	 je	 profesionalnih	 glasbenikov,	
ne	samo	pianistov,	druga	polovica	pa	so	
amaterji.	

Zanimivo	 in	 nadvse	 simpatično	 je	
opazovati,	 kako	 amaterji	 nimajo	 ab-
solutno	 nobenih	 zavor	 ali	 strahu	 pred	
improvizacijo,	 poklicni	 glasbeniki	 se	 je	
pa	bojijo	(v	smehu)!

Dotakniva se še malo 
slovenskih učiteljev. Kakšen 
vtis smo vam dali?

Dobila	sem	zelo	dober	vtis.	Prijetni	
ljudje.	Improvizacije	ne	prakticirate	po-
gosto,	ste	pa	večinoma	odprti	zanjo.	Ne-
kateri	se	je	tudi	bojijo,	česar	pa	ne	želijo	
pokazati	(smeh)!		
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I granje	 klavirja	 v	 današnjem	 času	
moramo	obravnavati	tudi	in	pred-
vsem	v	kontekstu	glasbene	zgodo-

vine,	saj	lahko	govorimo	o	trdni	in	moč-
ni	 več	 kot	 200-letni	 tradiciji	 pianizma	
oz.	 tradiciji	 igranja	klavirja.	Dejstvo	 je,	
da	 smo	 prav	 pianisti	 klasične	 glasbe	
najbolj	 zavezani	preteklosti,	 smo	prav-
zaprav	neke	vrste	njeni	ujetniki.	Lahko	
se	spreminja	samo	percepcija	oz.	odnos	
interpretov	 do	 skladateljev	 in	 njihovih	
skladb,	 prav	 tako	 pa	 tudi	 poslušalcev	
do	 skladateljev	 in	 do	 interpretov.	Ma-
nevrski	 prostor	 interpretov,	 v	 našem	
primeru	 pianistov,	 je	 podobno	 kot	 pri	
drugih	 inštrumentih	 relativno	 majhen,	
a	zato	toliko	bolj	pomemben	in	zahte-
ven.	 Zavezani	 smo	 nenehnemu	 obču-
dovanju	 klasičnih	 mojstrovin,	 vendar	
jih	moramo	 kot	 ljudje	 sodobnega	 časa	
znati	 na	 novo	 interpretirati,	 hkrati	 pa	
jih	znati	ohraniti.	To	je	seveda	zelo	tež-
ko,	 ker	 zahteva	 popolno	predanost	 pi-
anista,	ne	le	znotraj	njegovega	lastnega	
emocionalnega	 sveta,	 ampak	 predvsem	
pri	komunikaciji	z	občinstvom.	Pianist	
mora,	podobno	kot	vsak	drug	nastopa-
joči	umetnik,	 s	 svojo	 izpovednostjo	 iz-
zvati	domišljijo	poslušalca,	ne	samo	na	
metafizični	ravni.	

Večinoma	 smo	 odvisni	 od	 notnega	
zapisa	 starejših	 ali	 novejših	 izdaj,	 kaj	
hočemo	in	želimo	slišati	iz	že	nešteto-
krat	preigranih	not,	pa	je	stvar	posame-
znika,	 njegove	 sposobnosti	 dojemanja	
glasbe,	z	drugimi	besedami	–	njegovega	
glasbenega	 talenta.	 Skratka:	 pianist	 za	
klavirjem,	ki	v	približno	dvesto	letih	ni	

doživel	bistvenih	sprememb,	in	s	klavir-
sko	literaturo	J.	S.	Bacha,	D.	Scarlattija,	
W.	 A.	 Mozarta,	 L.	 van	 Beethovna,	 F.	
Schuberta,	F.	Mendelssohna,	R.	Schu-
manna,	F.	Chopina,	F.	Liszta,	E.	Griega,	
J.	 Brahmsa	 itd.	 pomeni	 danes	 klasiko,	
podobno	kot	na	drugih	področjih	glas-
bene	in	baletne	umetnosti.

Zanimivo	 in	 razveseljivo	 je	dejstvo,	
da	 izziv	 za	 pianizem	 ostaja	 še	 danes	
zelo	velik	oz.	je	še	večji,	kar	pri	današnji	
bajni	svetovni	pianistični	sceni	sploh	ni	
čudno.	Od	pianista	se	zahteva	več,	sama	
virtuoznost	 nikogar	 več	 ne	 zanima,	
poslušalci	se	želijo	s	pianistom	identifi-
cirati	na	osebnostni	ravni.	To	pa	je	od-
visno	od	pianistove	notranje	moči	–	da	
si	upa	izraziti	sebe,	svoje	emocije,	svoje	
dojemanje	sveta.

Kakorkoli	 obračamo,	 pianisti	 vse	
življenje	 izvajamo	 pretežno	 klavirsko	
literaturo	 preteklih	 stoletij,	 redkeje	 pa	
sodobno	 glasbo.	 Pri	 tem	 je	 zanimivo	
dejstvo,	da	se	slednja	pogosteje	pojavlja	

v	procesu	izobraževanja,	saj	je	na	srečo	
cela	 vrsta	 sodobnih	 slovenskih	 sklada-
teljev	 poskrbela	 za	 izvrstno	 klavirsko	
literaturo	naših	mladih	pianistov.

Dejstvo	 je,	kot	 smo	omenili	na	za-
četku:	 danes	 se	 spreminja	 predvsem	
percepcija	 oz.	 odnos	 do	 klasične	 glas-
be	 nasploh,	 tako	 tudi	 do	 klavirske.	Če	
pogledamo	s	pozitivnega	vidika	 je	bilo	
prav	razveseljivo,	ko	smo	lahko	pri	ne-
kaj	zadnjih	koncertih	pri	nas	opazovali	
iskreno	zadovoljstvo	in	navdušenje	tudi	
zelo	povprečno	izobraženih	poslušalcev	
ob	vrhunskih	interpretacijah	najzahtev-
nejših	skladb	S.	Prokofjeva	ali	D.	Šosta-
koviča,	kar	se	je	še	pred	nekaj	desetletji	
redkeje	dogajalo.

Igranje	 klavirja	 pomeni	 danes,	 po-
dobno	kot	pri	drugih	zvrsteh	umetnosti,	
še	kako	potreben	umik	iz	tega	računal-
niško	tehniziranega	in	ponorelega	sveta	
v	 človekovo	 notranjost	 oz.	 vase.	Za	 to	
odločitev	 je	 potreben	 vedno	 večji	 po-
gum.	Zakaj?	Odgovor	je	zelo	enostaven	
–	zaradi	pomanjkanja	časa.

Idealno	 je	 seveda,	če	 lahko	našemu	
prvošolcu	 starši	 priskrbijo	 domači	 pi-
anino	 in	 predvsem	 ustreznega	 učitelja	
klavirja,	s	katerim	se	ujamejo	vsi	–	otrok	
in	tudi	njegovi	starši.	Kako	bo	potekala	
pot	mladega	pianista,	je	odvisno	seveda	
od	 mnogih	 faktorjev,	 najpomembnejša	
je	 vsekakor	 želja	 mladega	 pianista	 po	
igranju	 klavirja,	 po	 klavirskem	 zvoku.	
»Ko	omenjam	željo	po	igranju	klavirja,	
ta	implicira	notranjo	željo	po	zvoku,	to	
se	pravi	željo	slišati	zvok.«	(A.	Valdma)	

   Besedilo: Nevenka Leban Orešič      

Želja po zvoku
Razmišljanje o pomenu igranja klavirja v sodobni družbi

Od pianista se zahteva 
več, sama virtuoznost 
nikogar več ne zanima, 
poslušalci se želijo s 
pianistom identificirati 
na osebnostni ravni.
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Znane	so	besede	mladega	Mozarta	
glede	 poučevanja,	 ki	 mu	 ni	 bil	 vedno	
najbolj	predan,	jemal	ga	je	pač	kot	nuj-
no	 zlo	 za	 možnost	 preživetja:	 »Kdor	
nima	 talenta,	 mu	 tako	 ne	 morem	 po-
magati,	kdor	pa	ga	ima,	pa	me	tako	ne	
potrebuje.«	 (Barz,	2005)	Seveda	vse	 to	
nikakor	ni	tako	enostavno.	Predvsem	je	
razumljivo,	da	takšni	veliki	duhovi,	kot	
je	Mozart,	niti	niso	imeli	dovolj	časa	za	
poučevanje.	Tudi	 za	 Chopina,	 ki	 se	 je	
poučevanju	klavirja	 sicer	posvetil	z	vso	
predanostjo,	 vemo,	 da	 se	 mu	 ni	 zdelo	
pomembno	 zapustiti	 učbenika	 Metho-
de	 za	 poučevanje	 klavirja	 in	 je	 ta	 ostal	
v	 osnutkih.	 Najpomembneje	 se	 mu	 je	
zdelo	igrati	»	z	okusom«,	»avec	le	gout«,	
predvsem	 pa	 je	 poudarjal	 »lahkotnost	
igranja«,	 ki	 jo	 dosežemo	 »ne	 samo	 z	
igro	 iz	zapestja,	 roki	 in	prstom	morata	
pomagati	 tudi	 podlaket	 in	 nadlaket«	
(Schonberg,	1966).

S	 tezo,	 da	 je	 človek	 skozi	 stoletja	
težil	ne	samo	k	dobremu,	ampak	tudi	k	
lepemu,	 ki	mu	 vzbuja	 ugodje,	 je	 najte-
sneje	 povezana	 najbolj	 abstraktna	med	
umetnostmi	–	glasba.	Tako	je	ob	koncu	
prve	vojne	Marij	Kogoj	v	spisu	O ume-
tnosti, posebno glasbeni	 razkrival	 svoje	
vizije	o	umetnosti,	ki	je	zanj	najlepši	dar:	
»Umetnost	tolaži,	krepi,	vnema,	poživlja,	
mami	in	ustvarja	človeka	na	novo.	Ume-
tnik	neprenehoma	razvija	svoje	čustvo	in	
svojo	misel	in	tako	veča	svojo	vrednost.	
Glasba	 je	naravna	 sila,	ki	vzbuja	v	člo-
veku	čustva,	na	katera	ne	misli	in	ki	ga	
napeljujejo,	da	deluje,	ne	da	bi	povpraše-
val	za	nasvet	svojo	zavest,	pamet	in	voljo.	
Od	poslušalca	ne	zahteva,	da	kaj	misli,	
le	da	samo	posluša.	Kdor	sledi	ob	poslu-
šanju	 glasbe	 svojim	mislim,	 ta	 ni	 slišal	
njene	govorice.«	In	nadaljeval:	»Največja	
umetnost	ne	postane	kmalu	popularna.	
Pa	 tudi	ne	počasi.	Popularnost	pomeni	
povprečnost,	prava	umetnost	pa	je	nad-
povprečnost.«	(Kuret,	1988)

Tako	ni	slučaj,	da	ima	status	pianista	
oz.	pianistke	tudi	danes	v	globaliziranem	

svetu	 še	 vedno	 pozitivno	 in	 spoštljivo	
konotacijo,	zahvaljujoč	predvsem	piani-
stičnim	 veličinam	 glasbene	 preteklosti.	
Morda	 je	 ta	 spoštljivost	 v	 tem	 našem	
času	še	bolj	izrazita,	saj	je	razkorak	med	
ponorelim,	 potrošniško-materialnim	
svetom	 kapitalizma	 in	 poduhovljenim,	
umetniško	navdahnjenim	igranjem	kla-
virja	vedno	večji.	Želja	po	 lepih,	 subli-
mnih	doživetjih,	med	katere	nedvomno	
sodi	tudi	umetnost	klavirske	igre	pa	bo,	
kot	 vselej,	 dana	 samo	 izbrancem,	 kajti	
veliki	 večini	 ljudi	 se	danes	 zdi	 ta	 zvrst	
klasične	 glasbe	 mnogo	 prezahtevna.	 S	
tem	pa	se	bo	tudi	pri	nas	pojavilo	vedno	
več	ljudi,	od	najstnikov	do	odraslih,	ki	bi	
si	zares	želeli	začeti	igrati	klavir	ali	ob-
noviti	znanje	klavirja	le	»za	svojo	dušo«,	
pa	seveda	na	žalost	ne	najdejo	več	ustre-
znega	časa,	z	drugimi	besedami,	je	za	to	
prepozno.

Neprestano	 omenjam	 problem	
pomanjkanja	 časa.	 Zakaj?	 Ker	 se	 pri	
otrocih	 pojavlja	 cela	 vrsta	 zunajšol-
skih	dejavnosti	 in	 je	odločitev	za	pouk	
v	 glasbeni	 šoli	 vedno	 težja.	 Poleg	 tega	
bo	otrok	 s	pametnim	 telefonom,	 raču-
nalnikom	itd.	gotovo	težje	našel	čas	za	
odmik	 v	 umirjen	 svet	 vadenja	 klavirja,	
ki	včasih	zahteva	res	veliko	potrpljenja	
in	samodiscipline.

Z	 znanimi	 koristnimi	 lastnostmi	
igranja	 klavirja	 se	 lahko	 seznanimo	 že	
na	 spletnih	 straneh,	 kjer	 med	 drugim	
ugotavljajo:
	Ü da	izboljša	kognitivni	razvoj	posame-
znika	(kar	lahko	pozitivno	vpliva	na	
učenje	matematike),

	Ü da	povečuje	sposobnost	koordinacije	
med	očmi	in	rokami,

	Ü da	so	motorične	spretnosti	na	splo-
šno	podvržene	živahnejšemu	razvoju,

	Ü da	vsakodnevno	oz.	pogosto	vadenje	
klavirja	pripomore	k	večji	disciplini-
ranosti	tudi	na	drugih	področjih,

	Ü da	lahko	glasba	kot	taka	zmanjša	
stres	in	zaskrbljenost,	tudi	nekajmi-
nutno	igranje	klavirja	po	napornem	

delu	pomaga	pri	sproščanju,
	Ü da	igranje	klavirja	pozitivno	vpliva	
na	mentalno	zdravje,	deluje	antide-
presivno,	in	kljub	temu	da	je	pianist	
večinoma	sam	s	klavirjem,	se	vsakr-
šne	socialne	težave,	kot	osamljenost	
ali	izločitev,	mnogo	lažje	prenašajo.	
Kar	pa	je	najpomembneje:	da	se	
vsak	posameznik	pri	igranju	klavirja	
počuti	kot	soustvarjalec	in	gre	torej	
za	neke	vrste	kreativnost.
Že	Konfucij	 je	 dejal:	 »Umetnost	 je	

prostor	 neskončnih	 inovacij«,	 kar	 prav	
gotovo	velja	tudi	za	vrhunski	pianizem.	
Ko	 gredo	 tehnične	 zmožnosti	 vrhun-
skih	svetovnih	pianistov	mlajše	genera-
cije	do	 skrajnih	človeških	zmogljivosti,	
dobijo	njihove	 interpretacije	 s	 tem	ve-
dno	znova	in	znova	nove	razsežnosti.

K	sreči	je	možnosti	za	poslušanje	vr-
hunskih	pianistov,	od	starejše	do	mlajše	
generacije	svetovne	elite,	v	živo	marsikje	
v	 Sloveniji	 zelo	 veliko;	 poleg	 tega	 so	
vsakomur	dosegljive	CD-plošče.

Razveseljivo	 je,	 da	 je	 v	 Sloveniji	
izjemno	 visoka	 raven	 pianistične	 igre	
in	 klavirske	 umetnosti	 nasploh,	 seveda	
zahvaljujoč	našemu	odlično	urejenemu	
glasbenemu	šolstvu,	ki	mu	v	širšem	sve-
tu	težko	najdemo	primerjave.	Upam,	da	
finančni	viri	zanj	ne	bodo	nikoli	usahni-
li.	Kljub	majhnemu	številu	prebivalstva	
se	 v	 Sloveniji	 vedno	 najde	 dovolj	 na-
darjenih	otrok	in	mladine,	ki	jih	glasba,	
posebej	zvok	klavirja,	enostavno	privlači	
in	ki	 imajo	 to	 srečo,	da	 se	 lahko	z	vso	
predanostjo	 in	 zavzetostjo	 prepustijo	
vodenju	klavirskih	pedagogov	v	čarobni	
in	 sublimni	 svet	 klavirske	 umetnosti.	
Prava	 sreča	 je,	 če	 nam	 kot	 učiteljem	
uspe	 prebuditi	 v	 učencu	 že	 v	 njegovih	
rosno	mladih	letih	strast	do	zvoka.	Kajti	
brez	neke	strasti	težko	vdihnemo	novo	
življenje	že	tisoč	in	tisočkrat	preigranim	
skladbam	 velikih	 skladateljev	 glasbene	
preteklosti.

Mladi	 pianist	 se	 za	 profesionalno	
pot	odloči	v	glavnem	iz	dveh	razlogov:	
za	 poklic	 klavirskega	 pedagoga	 ali	 za	
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pot	koncertnega	pianista.	Oboje	se	se-
veda	ne	izključuje,	saj	pouk	na	visokem	
akademskem	 nivoju	 sploh	 ni	 mogoč	
brez	koncertiranja	oz.	koncertnih	izku-
šenj.	Za	vzgajanje	ljubezni	do	glasbe,	do	
zvoka	v	vsej	njegovi	barvitosti,	pa	je,	kot	
smo	že	omenili,	na	začetku	seznanjanja	
s	 klavirjem	 seveda	 najpomembnejša	
učiteljeva	predanost	pedagoškemu	delu.	
Upam,	da	številna	klavirska	tekmovanja	
niso	 najpomembnejša	 motivacija	 pri	
delu	klavirskih	pedagogov,	čeprav	je	da-
nes	prav	tekmovalnost	oz.	»tekma«	zelo	
spoštovana	vrednota	našega	glasbenega	
šolstva,	kar	pa	pravzaprav	nima	ničesar	
skupnega	z	ljubeznijo	do	glasbe.

Dejstvo	 je,	 da	 smisel	 študija	 kla-
virja	na	 visoki	 akademski	 ravni	gotovo	
ni	 igranje	 samemu	 sebi,	 za	 profesio-
nalnega	 pianista	 je	 to	 premalo.	 Piani-
sti	 potrebujemo,	 kot	 vsak	 glasbenik,	
predvsem	občinstvo,	 in	 to	 kakršnokoli.	
Sprva	domače:	starši,	sorodniki	itd.,	na-
dalje	publika	v	dvoranah	glasbenih	šol,	
do	 koncertnega	 občinstva.	 Zakaj	 je	 to	
pomembno?	 Zato,	 ker	 je	 igranje	 pred	
občinstvom	neke	vrste	komunikacija,	in	
to	zelo	zahtevna.	Kajti	takrat	se	pianisti,	
kot	ostali	glasbeniki,	zavemo,	kakšen	je	
naš	domet,	kje	so	meje	naše	zmogljivo-
sti,	katere	so	naše	najboljše	lastnosti	in	
s	čim	imamo	še	vedno	težave.	Znova	in	
znova	 lahko	 dobimo	 potrditev,	 da	 na-
stop	 pred	 občinstvom	 zahteva	 več	 kot	
stoodstotno	znanje,	šele	potem	se	lahko	
predamo	 izražanju	 in	 šele	 takrat	 lahko	
govorimo	o	pravem	muziciranju.

Predvsem	 pa	 moramo	 biti	 prepri-
čani	 v	 svoje	 sposobnosti	 in	 šele	 takrat	
lahko	 govorimo	 o	 komunikaciji	 med	
pianistom	 in	 poslušalci.	 In	 prav	 ta	
komunikacija	 pomeni	 večen	 izziv.	 V	
poslušalcu	 lahko	 prebudi	 neskončno	
paleto	 občutkov	 in	 razmišljanj,	 vpliva	
na	njegovo	podzavest,	 predvsem	pa	 ga	
sčasoma	 pripelje	 do	 spoznanja,	 da	 ga	
pianistova	virtuoznost	lahko	sicer	fasci-
nira,	pravi	umetniški	užitek	pa	vendarle	

vselej	ostaja	odvisen	od	pianistove	oseb-
nosti	 in	 njegove	 duhovne	 zrelosti.	 Za	
vzgajanje	poslušalčeve	ljubezni	do	glas-
be	je	predvsem	zelo	pomemben	glasbe-
ni	 pouk	 v	 osnovnih	 in	 srednjih	 šolah,	
kajti	 prav	 med	 učenci	 in	 dijaki	 lahko	
najdemo	poznejše	hvaležno	občinstvo.

Najpomembnejša	je	bila	torej	vedno	
ljubezen	do	glasbe,	do	zvoka,	kakorko-
li	 to	 razumemo.	 L.	 Bernstein	 je	 dejal:	
»Ljubezen	do	glasbe	 je	 vera,	 kakorkoli	
se	 že	 izmikamo	 in	 obračamo.	 Pri	 tem	
pa	nikakor	ni	pretirano,	da	govorimo	o	
mistiki	ali	celo	o	magiji.«

Eden	največjih	pianistov	vseh	časov,	
Vladimir	Horowitz,	pa	 je	med	drugim	
dejal:	»Vsa	glasba	je	izraz	čustev	in	ob-
čutkov,	ki	se	skozi	stoletja	niso	spreme-
nila.	Slog	in	oblika	se	menjavata,	ne	pa	
tudi	 temeljni	človeški	občutki.«	Znane	
so	 njegove	 besede,	 namenjene	mladim	
koncertnim	 pianistom:	 »Da	 bi	 postal	
resničen	 poustvarjalec,	 ne	 samo	 čarov-
nik	pri	klavirju,	je	treba	imeti	tri	lastno-
sti:	 izurjen,	 discipliniran	 razum,	 poln	
domišljije,	 svobodno	 in	 darežljivo	 srce	
ter	 obvladovanje	 klavirske	 tehnike	 v	
slogu	Gradus	ad	Parnassum.	To	je	tisto,	

za	kar	 sem	si	prizadeval	 vse	življenje.«	
(N.	Leban)

Lepo	je	iskreno	verjeti,	kot	je	verjel	
Horowitz,	v	zvezo	med	dobroto	in	lepo-
to	v	najširšem	pomenu	ter	da	ljudje,	ki	
služijo	lepoti,	delajo	dobro	in	prav	to	jih	
dela	nesmrtne.		
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Arbo Valdma prihaja iz mesta 
Pärnu (Estonia). Glasbeno in 
pianistično izobrazbo je pri-

dobil na music Academy v Talinu pod 
mentorstvom bruna Lukka in kasneje 
Nine Emelyanove na konservatoriju 
čajkovski v moskvi. Od leta 1993 de-
luje kot profesor na visoki šoli za glas-
bo v kölnu. Pred tem je bil od leta 1979 
redni profesor na Akademiji umetnosti 
v Novem Sadu, od leta 1984 tudi na 
Fakultetu muzičke umetnosti (FmU) v 
beogradu, kjer je bil predstojnik klavir-
skega oddelka.

Arbo	Valdma	je	poleg	pedagoškega	
udejstvovanja	deloval	 tudi	kot	 solist	 in	
odličen	 komorni	 glasbenik	 v	 različnih	
zasedbah.	Od	leta	1984	vodi	mojstrske	
tečaje	po	vsem	svetu,	od	leta	2006	redno	
v	Ženevi,	Liechtensteinu,	na	Kitajskem,	
v	Južni	Koreji	in	Maleziji.	Leta	1988	je	
postal	 ustanovni	 član	 EPTE	 Jugosla-
vija,	častni	predsednik	EPTE	Srbija	in	
častni	član	EPTE	Estonija.	Leta	1991	
mu	 je	Akademija	 za	 glasbo	 v	 Estoniji	
podelila	 častni	 naziv	 doctor	 honoris	
causa.

Njegovi	 študentje	 prejemajo	 visoke	
nagrade	na	mnogih	uglednih	mednaro-
dnih	tekmovanjih	in	delujejo	kot	profe-
sorji	in	vodje	oddelkov	za	klavir	na	več	
kot	 petnajstih	 glasbenih	 univerzah	 in	
akademijah	po	svetu.

Prof.	 Arbo	 Valdma	 redno	 deluje	
tudi	 na	 zasebni	 glasbeni	 akademiji	 na	
Dunaju.

Bilo	je	zgodaj	popoldne,	ko	se	je	pri-
bliževala	ura	predavanja	»Pomen	klavir-
ja	 v	 sodobni	družbi«	na	13.	 slovenskih	
klavirskih	dnevih.	Prvič	sem	se	osebno	
spoznala	s	profesorjem	Arbom	Valdmo.	
O	njem	sem	veliko	slišala	že	v	osemde-
setih	letih	(prejšnjega	stoletja),	nato	pa	
vse	več	od	glasbenikov,	pianistov,	ki	jim	
je	 uspelo	 postati	 njegovi	 učenci,	 tako	
redni	kot	občasni.		

Prispel	 je	 dokaj	 utrujen,	 saj	 se	 je	
prejšnji	dan	vrnil	iz	Tokia,	kjer	pogosto	

predava	 na	 seminarjih.	 Toda	 sredina,	
ki	ga	 je	pričakovala,	 ga	 je	prebudila	 in	
vidno	se	je	veselil	nastopa.	Še	vedno	ka-
rizmatičen,	z	globokim	modrim	pogle-
dom	…	Druženje	sva	nadaljevala	nasle-
dnje	tri	dni,	ko	je	gostoval	v	Ljubljani.	

Najin	pogovor	je	nastajal	spontano,	
kajti	 bolj	 ko	 sem	 ga	 spoznavala,	 več	
vprašanj	se	je	porajalo.

Kot razberemo iz biografije, 
lahko vaše življenje 
razdelimo na tri obdobja: 
Talin in Moskva, Novi 
Sad in Beograd ter Köln. 
Odkar ste odšli v Köln, se 
meni in mnogim drugim, 
ki vas poznajo, postavlja 
vprašanje, kako ste se znašli 
v tako drugačni sredini, 
kulturi. verjetno je bilo 
težko oditi iz okolja, kjer ste 
bili eden najuspešnejših 
klavirskih pedagogov?

Imam	čudovite	spomine	na	delova-
nje	v	Novem	Sadu,	Beogradu,	tam	sem	
bil	predstojnik	klavirskega	oddelka,	imel	
sem	krasne	študente,	toda	šibiti	sem	se	
začel	pod	birokratskimi	zahtevami	mi-
nistrstva	in	univerze.	Vsega	tega	sem	se	
zavedel	 šele	 s	prihodom	v	Köln.	Tukaj	

   Besedilo: Suzana Zorko      

Zanimanje za drugega, 
klavir in glasbo
Intervju s prof. Arbom Valdmo
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ni	 skupnih	 sestankov,	 sej,	 vsa	 obvestila	
pošiljajo	pisno.	Profesorji	se	»moramo«	
srečati	samo	na	izpitih,	vsa	ostala	kon-
verzacija	teče	spontano.	Prazen	prostor	
za	komunikacijo	se	izpolni	sam,	saj	naj-
zanimivejši	pogovori	tečejo	na	hodniku	
in	jih	imenujem	kar	»koridorski	razgo-
vori«.	Seveda	je	treba	paziti,	da	ta	čas	ne	
gre	na	račun	učenca,	toda	časa	je	za	vse	
dovolj.

Kako poteka izbor med 
profesorjem in učencem, 
kdo koga izbira?

Študent,	ki	je	opravil	sprejemni	izpit,	
si	profesorja	(ki	je	zaposlen	na	univerzi,	
seveda)	izbere	sam,	saj	velja	pravilo,	da	
študent	pride	na	univerzo	po	znanje,	ki	
ga	želi.	Tako	je	bilo	že	v	Bachovem	času	
in	prav	je	tako.

Pogosto predavate tudi 
na Japonskem. V čem je 
vzhod drugačen, je tam še 
tako popularen klavir med 
mladimi in ali so japonski 
starši še pripravljeni toliko 
vlagati v svoje otroke?

Na	 Japonskem	 mora	 pravi	 študent	
glasbe	 imeti	 še	 alternativni	 program	 –	
splošno	 izobrazbo.	 (tudi	o	 tem	 je	pisal	
že	Carl	Philipp	Emanuel	Bach).

Kar	se	tiče	staršev	in	majhnih	otrok,	
ki	 so	 jih	 v	 zadnjih	 letih	 zelo	 pogosto	
podvrgli	 strogemu	 režimu	 učenja	 in-
štrumenta	 ter	 se	 je	 tako	 žrtvoval	 vsaj	
eden	od	roditeljev	–	to	zelo	upada.	Spo-
znali	so,	da	na	ta	način	ni	nobenega	za-
gotovila,	da	bo	otrok	uspešen	in	srečen	
kot	 glasbenik,	 tudi	 ko	 bo	 odrasel.	 Ne	
splača	se	za	nikogar,	tudi	veliko	škode	je	
lahko	storjene,	če	majhnega	otroka	tako	
enostransko	razvijamo.	Otrok	potrebuje	
izkušnje	na	različnih	področjih.

Imajo	 pa	 japonski	 otroci	 posebno	
lastnost,	 ki	 jih	 ločuje	od	 evropskih.	To	
je	 sposobnost	 efektivnega	 ponavljanja.	
Sodeloval	sem	namreč	pri	raziskavah	o	
tem,	kako	se	odzivajo	možgani	pri	enih	
in	drugih,	ko	je	treba	neki	odlomek	več-
krat	ponoviti.	Evropejec	bo	po	petkratni	
ponovitvi	 nekega	 odlomka	 potreboval	
pavzo,	 sicer	 ni	 več	 efektiven	 (možgani	
se	ne	odzivajo	v	smislu	napredka),	med-
tem	ko	 je	pri	 japonskem	otroku	 ravno	
ponavljanje	 adut,	 saj	 lahko	 ponovitve	
izvaja	 skorajda	v	nedogled	 in	še	vedno	
bo	napredoval.	

Seveda	 so	 tu	 še	 mnoge	 razlike	 v	
dojemanju	 okolice,	 načinu	 razlage	 …	
Vsakič	spoznam	kaj	novega	in	se	učim.

Kaj vse menite, da 
spada v področje dela 
klavirskega pedagoga?

Poleg	 učenja	 določene	 skladbe,	 ki	
seveda	vsebuje	 razlago	dela,	prstni	 red,	
tehnične	prvine	in	vse,	kar	spada	zraven,	
mislim,	da	je	zelo	pomembno,	da	učen-
ca	 spodbujamo	k	 raziskovanju.	Učenec	
naj	posluša	glasbo,	naj	širi	 t.	 i.	panora-
mo	 skladb.	 Veste,	 če	 nekdo	 igra	 delo	
nekega	 skladatelja,	 ga	bo	 razumel	 šele,	
ko	bo	vsaj	poslušal,	če	že	ne	preigral	vsa	
njegova	dela.	Učenec	naj	bere	literaturo	
o	glasbenikih,	skladateljih,	o	glasbi,	naj	

se	čim	širše	izobrazi.	V	izobraževalnem	
sistemu	 skorajda	 ni	 časa	 za	 tovrstne	
predmete	 in	 ravno	 klavirski	 pedagog	
je	 tisti,	ki	 lahko	 individualno	vpliva	na	
študenta	 in	mu	 tako	 širi	 zavest	 o	 tem,	
kaj	je	vredno.

Je igranje in učenje klavirja v 
sodobni družbi ogroženo?

Pravzaprav	mislim,	da	ne.	Še	vedno	
držijo	pravila,	ki	 jih	 je	C.	Ph.	E.	Bach	
napisal	 davnega	 leta	 1753.	 Če	 želimo,	
da	klavir	preživi,	moramo	ohraniti	pra-
vilen	odnos	do	inštrumenta.	Rešitev	ni	
v	 sistemu,	 temveč	 v	odnosu	do	učenja.	
Ohranimo	entuziazem,	poslušajmo	do-
bro	glasbo,	navdušimo	učence,	razvijaj-
mo	fantazijo	in	individualnost!

Hodite na koncerte?

Ja,	 zelo	 rad	 poslušam	 koncerte.	
Predvsem	 ne	 grem	 na	 koncert,	 da	 bi	
užival,	temveč	na	koncertu	»delam«.	Če	
mi	 nekaj	 manjka	 pri	 izvedbi,	 fantazi-
ram,	kaj	bi	se	dalo	še	narediti,	aktiviram	
svojo	notranjost,	dobim	nove	 ideje.	Na	
vsakem	 koncertu	 se	 lahko	 vsak	 veliko	
nauči,	zato	naj	se	nikoli	ne	izključi	ak-
tivnosti!	Zadržite	spoštovanje	do	inter-
preta	in	se	vzdržite	sodb!	

Najin pogovor z Arbom 
valdmo se je stekal h koncu 
in uspelo mi je še ugotoviti, 
kaj bi ga najbolj osrečilo:

»Najlepše	darilo	na	tem	svetu,	ki	bi	
si	ga	želel	doživljati	kadarkoli	–	čez	dan,	
ponoči,	ko	sem	buden	in	ko	spim:
	Ü Zanimanje	za	drugega,
	Ü Zanimanje	za	klavir,
	Ü Zanimanje	za	glasbo.

Žal	se	ta	zanimanja	redko	podarjajo.	
Lepo	 bi	 bilo,	 če	 bi	 ljudje	 svoje	 znanje	
nesebično	podarjali,	ne	zadrževali	zase,	
saj	tako	nikomur	ne	služi.«		



 Pogledi

www.epta.si   <<   61

N ajstarejši	 in	 na	 svetovnem	
odru	 najbolj	 slaven	 je	 med	
poznavalci	 znanih	 (in	 tistih	

malo	manj	 znanih)	pianistov	med	 tre-
mi	 naštetimi	 zagotovo	 Lang Lang.	
Rojen	je	14.	6.	1982	v	manjšem	mestu	
Shenyang.	Lang	Langov	oče	je	igral	na	
tradicionalni	kitajski	inštrument	s	stru-
nami,	erhu,	tako	je	bila	glasba	stalnica	v	
domu	Langovih.	Toda	po	besedah	Lang	

Langa	naj	bi	sam	pravi	motiv	za	igranje	
klavirja	dobil,	ko	 je	pri	dveh	 letih	gle-
dal	risanko	Tom in Jerry	ter	v	epizodi	z	
naslovom	Mačji	koncert	slišal	Lisztovo	
Madžarsko Rapsodijo št. 2.

Pri	 treh	 letih	 je	 začel	 obiskovati	
prve	 ure	 klavirja	 pri	 nekem	 kitajskem	
učitelju.	Pri	devetih	letih	je	želel	opra-
vljati	 avdicijo	 za	 sprejem	na	Centralni	

konservatorij	 v	 Pekingu,	 toda	 že	 pri	
pripravljalnih	urah	ga	je	mentor	označil	
kot	»premalo	talentiranega«.	Lang	Lang	
je	bil	kasneje	sprejet	na	konservatorij,	k	
profesorju	Zhao	Ping-Guu.

Leta	 1993	 je	 dobil	 svojo	 prvo	 na-
grado	 na	 tekmovanju	 v	 Pekingu,	 takoj	
naslednje	 leto	 pa	 za	 svojo	 nadaljnjo	
glasbeno	pot	odločilno	prvo	nagrado	za	
izjemno	umetniško	izvedbo	na	tekmo-
vanju	za	mlade	glasbenike	v	Ettlingenu	
(Nemčija).	Sledile	so	še	druge	odmevne	
nagrade	in	koncerti	na	Daljnem	vzhodu.

Veliko	 prelomnico	 v	 njegovem	 ži-
vljenju	 je	pomenilo,	da	 je	 bil	 s	 petnaj-
stimi	 leti	 sprejet	 na	 znameniti	 Curtis	
Institute	of	Music	Philadelphia	v	ZDA	
k	 znamenitemu	 profesorju	 in	 pianistu	
Garyju	Graffmanu.

Gary Graffman	 (14.	 10.	 1928,	New	
York)	 je	 znani	 ameriški	 pianist	 in	 pe-
dagog,	 rusko-židovskega	 porekla	 (oče	
Vladimir	je	bil	violinist).	Pri	sedmih	le-
tih	je	tudi	sam	vstopil	v	Curtis	Institute	
of	Music	k	učiteljici	 Isabelli	Vengerov.	
Šolanje	in	izpopolnjevanje	je	nadaljeval	
pri	 znanih	 pianistih	 in	 pedagogih,	 kot	
sta	Rudolf	 Serkin	 ter	Vladimir	Horo-
witz,	 (ki	 sta	 poučevala	 tudi	 Leonarda	

   Besedilo: Mirjana Zeljić Brnčič      

Novi val ali kako je  
Lang Lang prehitel Kissina
Kaj imajo skupnega Lang Lang, Yundi Li in Yuja Wang?  
Če bi vprašali njih, bi najbrž vsi trije odgovorili enako: klavir 
in Kitajsko. So svetovno znani kitajski pianisti in v tem 
članku bomo podrobneje spoznali, kdo so in zakaj je tako.

Lang Lang, fotografija: Neale Haynes
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Bernsteina).	 Kasneje	 je	 tudi	 sodeloval	
z	Bernsteinom,	skupaj	 sta	z	New	York	
Philharmonics	 posnela	 Rapsodijo	 na	
Paganinijevo	 temo	 Rahmaninova.	
Graffman	je	sodeloval	z	vsemi	največji-
mi	ameriškimi	orkestri	in	snemal	za	za-
ložbo	Sony	Classic's.	Zaradi	poškodbe	
prsta	 je	 leta	1979	popolnoma	prenehal	
igrati	in	se	posvetil	poučevanju.	Od	leta	
1986	do	2006	je	bil	direktor	Curtisa,	od	
leta	1995	do	2006	pa	tudi	njegov	pred-
sednik.	Po	 tem	obdobju	 je	zopet	 samo	
poučeval.	Bil	 je	 tudi	profesor	pianistke	
Yuje	Wang.

Ko	je	Lang	Lang	prišel	k	Graffma-
nu,	 se	 je	 zanj	 odprl	 popolnoma	 nov	
svet	 razumevanja	 glasbe.	 V	 intervjuju	
z	 Anastasio	 Tsioulcas	 Talking Great 
Teachers and Students with Two Piano 
Masters	 decembra	 2013	 je	 povedal,	 da	
je	 Graffman	 že	 na	 prvi	 uri	 vse	 obrnil	
na	 glavo.	 Iz	 njega	 je	 potegnil	 orkester,	
naučil	ga	je	fraziranja,	barvanja	ter	pre-
poznavanja	 karakterja	 v	 skladbah.	 Ve-
liko	sta	 se	pogovarjala	o	širšem	ozadju	
nastajanja	skladbe,	Graffman	mu	je	go-
voril,	katere	knjige	mora	prebrati,	da	bi	
razumel,	kaj	je	dejansko	skladatelj	hotel	
povedati	v	skladbi.

	Ob	novem	razumevanju	glasbe	pa	
je	Lang	Langu	tudi	odprl	pot	na	ame-
riške	 in	svetovne	odre.	Graffman	je	bil	
vpliven	v	svetu	pianizma	in	s	svojo	av-
toriteto	je	zagotavljal	garancijo.	Če	je	v	
družbi	 predstavil	 nekega	 pianista,	 je	 v	
tem	že	moralo	biti	tisto	»nekaj«.	In	ka-
sneje	se	je	skozi	vse	Lang	Langove	do-
sežke	izkazalo,	da	je	imel	še	kako	prav.

		
Veliki	preboj	 se	 je	 zgodil,	 ko	 je	pri	

sedemnajstih	 letih	 kot	 menjava	 (v	 za-
dnjem	 hipu)	 priznanega	 pianista	 An-
dréja	Wattsa,	nastopil	na	prireditvi	Gala	
Of	The	Century.	S	Chicago	Symphony	
Orchestra	 je	 igral	Čajkovskega.	Mediji	
so	 ga	 zatem	 poimenovali	 »zvezda	 čez	
noč«	 in	 takrat	 so	 se	 mu	 odprla	 vrata	
vseh	svetovnih	odrov.	Lang	Lang	je	bil	

pripravljen	za	svet	»šovbiza«,	dovolil	 si	
je	 postati	 primer	 doseganja	 ameriških	
sanj.	Bil	je	prvi	pianist	Kitajec,	ki	mu	je	
uspelo	na	ameriški	način.	In	Kitajska	si	
je	tega	močno	želela.

	Lang	Lang	je	v	svoji	karieri	dosegel	
vse,	 kar	 si	 lahko	pianist	 želi,	 in	 še	 več.	
Je	prvi	kitajski	pianist,	ki	je	sodeloval	z	
Dunajskimi	in	Berlinskimi	filharmoni-
ki,	z	New	York	Philharmonic	Orchestra	
pa	je	nastopil	kot	solist	na	razprodanih	
koncertih	 po	 vsem	 svetu.	 Sodeloval	 je	
z	 vsemi	 najpomembnejšimi	 dirigenti	
današnjega	 časa,	 kot	 so	Zubin	Mehta,	
Daniel	Barenboim	in	Simon	Rattle.

Time	 Magazine	 ga	 je	 uvrstil	 med	
100	najvplivnejših	 ljudi	na	svetu,	 saj	 je	
njegov	uspeh	eden	glavnih	razlogov,	da	
se	danes	na	Kitajskem	uči	na	klavir	igra-
ti	okoli	40.000.000	otrok,	kar	je	2,96	%	
celotne	 kitajske	 populacije	 (t.	 i.	 Lang	
Lang	učinek).	Za	primerjavo:	 v	Slove-
niji	 se	 na	 klavir	 uči	 igrati	 okoli	 5.500	
otrok,	 kar	 je	 0,26	%	 celotne	 slovenske	
populacije.	 V	 New	 York	 Timesu	 so	
njegova	 prizadevanja	 za	 popularizacijo	
klavirske	 glasbe	 opisali	 z	 besedami,	 da	
»je	 evangelijski	 v	 svojih	 prizadevanjih	
za	širjenje	popularnosti	klasične	glasbe«.

Zelo	veliko	 se	posveča	delu	z	mla-
dimi,	 ima	 svojo	mednarodno	 glasbeno	
fundacijo,	pogosto	pa	ga	vabijo	kot	pre-
davatelja	na	znamenite	šole,	kot	so	Cur-
tis	 Institute	of	Music,	 Juilliard	School,	
Manhattan	 School	 of	 Music,	 Oxford,	
Harvard	in	Columbia.

Leta	2007	je	igral	na	podelitvi	No-
belovih	nagrad	 v	Stockholmu,	nato	pa	
še	leta	2009	v	Oslu,	ko	je	Nobelovo	na-
grado	za	mir	prejel	ameriški	predsednik	
Barack	Obama.

Igral	je	tudi	za	mnoge	svetovno	zna-
ne	 politike	 (npr.	 ruskega	 predsednika	
Vladimirja	Putina)	in	v	Buckinghamski	
palači	pri	kraljici	Elizabeti	II.

Leta	 2008	 je	 nastopil	 na	 otvoritvi	
olimpijskih	iger	v	Pekingu,	2012	pa	je	v	
Londonu	nosil	olimpijsko	baklo.

Gostoval	 je	 v	 vseh	 pomembnejših	
televizijskih	 pogovornih	 oddajah,	 o	
njem	 pišejo	 največji	 svetovni	 časopisi	
različnih	vsebin,	kot	so	The	Times,	Die	
Welt,	The	New	Yorker,	Financial	Times,	
pa	modna	časopisa	Vogue,	Cosmopoli-
tan	...

Leta	2007	je	bil	nominiran	za	gram-
myja	 in	 tako	 postal	 prvi	 kitajski	 ume-
tnik,	nominiran	za	to	prestižno	nagrado	
v	 kategoriji	 najboljših	 inštrumentalnih	
solistov.

Leta	 2008	 je	 pri	 založbi	 Random	
House	izšla	njegova	avtobiografija	z	na-
slovom	 Journey of Thousand Miles,	 ki	 je	
prevedena	v	enajst	jezikov.	Izdali	so	tudi	
različico,	prilagojeno	otrokom,	z	naslo-
vom	Playing with Flying Keys.

Lang	Lang	se	ukvarja	tudi	z	dobro-
delnim	 delom,	 predvsem	 pomaga	 po-
dročjem,	ki	jih	je	prizadel	potres,	kot	je	
bilo	v	primeru	Haitija	in	Kitajske.

Po	 njem	 velika	 svetovna	 podjetja	
imenujejo	svoje	izdelke;	tako	je	proizva-
jalec	klavirjev	Steinway	&	Sons	prvič	v	
svoji	 dolgoletni	 tradiciji	 enemu	 svojih	
klavirjev	 nadel	 ime	 glasbenika:	 »The	
Lang	 Lang	 piano«	 je	 model	 klavirja,	
prilagojen	otrokom.	Prav	tako	je	Adidas	
po	Lang	Langu	poimenoval	eno	svojih	

Lang Lang je bil 
pripravljen za svet 
»šovbiza«, dovolil si je 
postati primer doseganja 
ameriških sanj. Bil je 
prvi pianist Kitajec, ki 
mu je uspelo na ameriški 
način. In Kitajska si 
je tega močno želela.
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serij	 športnih	 copat,	 Bugatti	 pa	 svoj	
avtomobil.

Lang	Lang	je	posnel	7.	sonato	Pro-
kofjeva	 kot	 uvodno	 skladbo	 k	 multi-
milijonsko	 prodajani	 videoigrici	 Gran	
Turismo	5.	Pianist	Earl	Wild	ga	je	poi-
menoval	»klavirski	J.Lo«1.

Leta	 2012	 je	 podpisal	 tri	 milijone	
dolarjev	 vredno	 pogodbo	 z	 založbo	
Sony	 Music	 Entertainment	 in	 tako	
uradno	prekinil	 večletno	 sodelovanje	 z	
založbo	Deutsche	Grammophon.

Njegov	 repertoar	 je	 zelo	 širok	 in	
obsega	 dela	 Chopina,	 Čajkovskega,	
Griega,	 Gershwina,	 Liszta,	 Bartoka,	
Prokofjeva,	 zelo	 rad	pa	 sodeluje	 tudi	 z	
glasbeniki	drugih	zvrsti	(t.	i.	crossover),2	
kot	so	jazz	pianist	Herbie	Hancock,	Ju-
lio	Iglesias,	2Cellos,	Metallica	itd.		

Kritiki	 so	 zelo	 različnega	 mnenja,	
ko	pišejo	in	govorijo	o	Lang	Langu.	Je	
kontroverzen,	 mnogi	 ga	 označujejo	 za	
karizmatičnega,	 z	 veliko	močjo	 komu-
nikacije	in	briljantno	tehniko.	Drugi	ga	
imenujejo	nastopač,	klovn	(zaradi	izra-
zite	mimike	 in	gibanja	med	 igranjem),	
velikokrat	 pa	 je	 tudi	 slišati	 kritike	 na	
račun	izbire	tempov	in	načina	igranja.

Ne	glede	na	 to,	 ali	 je	posamezniku	
Lang	Langov	stil	igranja	všeč	ali	ne,	je	
treba	priznati,	da	je	njegov	vpliv	na	mla-
de	 in	njihovo	odločitev,	da	bodo	 igrali	
klavir,	zelo	velik,	prav	takšni	pa	so	tudi	
njegovi	 napori	 za	 popularizacijo	 tega	
inštrumenta.

Istega	 leta,	7.	10.	1982,	 je	v	Chon-
gqingu	 rojen	 popolnoma	 drugačen	 tip	
pianista,	Yundi Li.	 	Prihaja	iz	delavske	
družine	(oba	starša	sta	delala	v	tovarni	
železa	in	jekla).	Najprej	je	pri	treh	letih	
začel	igrati	na	harmoniko	in	že	s	petimi	
leti	osvojil	prvo	nagrado	na	tekmovanju	

1  Jennifer Lopez oz. skrajšano J.Lo, svetovno 
znana ameriška pop pevka in igralka.

2  Crossover je termin, ki se v glasbi uporablja 
za mešanico več različnih zvrsti glasbe v 
skladbi.

mladih	 harmonikarjev	 v	 Chongqingu.	
Pri	 sedmih	 letih	 je	 pustil	 harmoniko	
in	začel	 igrati	klavir.	Ko	 je	bil	 star	de-
vet	let,	je	začel	delati	z	enim	najboljših	
kitajskih	 učiteljev	 klavirja	 Dan	 Zhao-
yijem,	 pri	 katerem	 je	 ostal	 naslednjih	
devet	 let.	Zatem	 je	 obiskoval	Shenzen	
Arts	School	na	Kitajskem,	študiral	pa	je	
na	Hochschule	für	Musik	Theater	und	
Medien	Hannover	v	Nemčiji.

Pri	 dvanajstih	 letih	 je	 zmagal	 na	
otroškem	 klavirskem	 tekmovanju	 v	
Pekingu,	 leto	 kasneje	 pa	 osvojil	 prvo	
mesto	 na	 mednarodnem	 tekmovanju	
za	 mlade	 Stravinski.	 Zatem	 so	 sle-
dile	 še	 nekatere	 nagrade	 na	 različnih	
tekmovanjih,	 resnično	 popularen	 pa	
je	 postal,	 ko	 se	 je	 leta	 2000	 na	 inter-
vencijo	 kitajskega	 ministra	 za	 kulturo	

udeležil	14.	mednarodnega	tekmovanja	
F.	Chopin	v	Varšavi.	Bil	je	prvi	Kitajec	
v	zgodovini	tekmovanja	in	prvi,	ki	je	po	
petnajstih	 letih	 tega	 tekmovanja	 dobil	
prvo	nagrado.	Takoj	 zatem	 je	odšel	na	
izpopolnjevanje	v	Hannover	k	pianistu	
Ariu	Vardiju.

V	ZDA	je	debitiral	 junija	2003,	ko	
je	nastopil	na	150.	gala	obletnici	Stein-
way	&	Sons,	v	Carnegie	Hallu.	Imel	je	
poseben	sprejem	pri	kitajskem	ambasa-
dorju	v	ZDA,	kjer	je	igral	raznim	viso-
kim	 uradnikom	 ameriškega	 zunanjega	
ministrstva.

Tudi	 Yundi	 Li	 je	 že	 nastopil	 na	
vseh	 največjih	 odrih	 od	 New	 Yorka	
preko	 Londona,	 Berlina,	 Pariza,	 Du-
naja,	St.	Peterburga	do	Pekinga	in	To-
kia.	 Sodeloval	 je	 z	 največjimi	 orkestri	
(Berliner	Philharmoniker,	Leipzig	Ge-
wandhausorchester,	 Mahler	 Chamber	
Orchestra,	 Israel	 Philharmonic,	 Vien-
na	 Philharmonic,	 National	 Symphony	
Orchestra	 Washington,	 Philadelphia	
Orchestra,	Toronto	Symphony	in	NHK	
Symphony	idr.)	ter	dirigenti	(Seiji	Oza-
wa,	Riccardo	Chailly,	Daniel	Harding,	
Valery	 Gergiev,	 Gustavo	 Dudamel).	
Leta	2007	je	postal	prvi	kitajski	pianist,	
ki	 je	 snemal	 v	 živo	 z	Berlinsko	filhar-
monijo	 pod	 vodstvom	 dirigenta	 Seiji	
Ozawe.	Trenutno	 je	 na	 veliki	 evropski	
solistični	 turneji,	 naslovljeni	 Emperor/
Fantasy.

Leta	2010	mu	je	poljska	vlada	pode-
lila	zlato	medaljo	za	izjemen	doprinos	v	
širjenju	poljske	kulture	(kot	vodilnemu	
izvajalcu	Chopinove	glasbe).

Tako	kot	Lang	Lang	 je	tudi	Yundi	
Li	 zelo	 popularen	 na	 Kitajskem.	 Prav	
tako	se	ukvarja	s	humanitarnim	delom	
ter	 ima	 naziv	 ambasadorja	 Rdečega	
križa	 Kitajske	 za	 Chongqing.	 Je	 eden	
od	 pionirjev	 glasbenega	 izobraževanja	
na	Kitajskem,	občasno	pa	predava	tudi	
drugod	po	svetu.

Od	 leta	 2003	 do	 2008	 je	 imel	 ek-
skluzivno	pogodbo	z	založbo	Deutsche	
Grammophon,	pri	kateri	je	posnel	Lisz-
tova	in	Chopinova	dela.

Yundi Li, fotografija: neznani avtor, FB

Yundi Li prihaja iz 
delavske družine  
(oba starša sta delala v 
tovarni železa in jekla).
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29.	11.	2008	je	ob	prekinitvi	pogod-
be	s	strani	založbe	novinar	Wall	Street	
Journala	Benjamin	Ivry	zapisal	takole:	

»Bil	je	dragocena	protiutež	za	široko	
popularnega,	čeprav	neidiomatskega	 in	
nemuzikalnega	Lang	Langa	–	prav	tako	
pianista	Deutche	Grammophona.

Ob	nastopu,	ki	se	ga	ne	da	pozabi-
ti,	 v	 liberacejevski	opravi	 in	ob	 igranju	
kičaste	folklorne	glasbe	na	strašljivi	slo-
vesnosti	ob	otvoritvi	olimpijskih	 iger	v	
Pekingu,	 kariera	 gospoda	 Langa	 cveti,	
kljub	 izdaji	pretresljivih	spominov.	Po-
tovanje,	dolgo	 tisoč	milj:	Moja	zgodba	
avtorjev	Langa	 in	Davida	Ritza	(Spie-
gel	&	Grau),	opisuje	virtuozov	cilj	po-
stati	'številka	ena',	ki	ima	smisel	edino	v	
športu	ali	v	totalitarnih	vladah.	V	knjigi	
piše,	da	mu	je	oče	–	vojaški	policist,	ki	
ga	 je	 silil	 k	 ubijalskemu	 učnemu	 pro-
gramu	–	ukazal,	naj	naredi	samomor,	ko	
je	kot	mlad	fant	zamudil	na	eno	od	ur	
praktičnih	vaj.

Življenje	 in	 umetnost	 sta	 v	 knjigi	
prikazana	 kot	 bitka	 za	 premoč,	 ki	 jo	
podžigata	 sovraštvo	 in	 ego.	 Gospod	
Lang	 je	 sovražil	 vse	 svoje	 učitelje	 kla-
virja,	dokler	ni	dobil	štipendije	na	phi-
ladelphijskem	 Curtis	 Institute,	 kjer	 je	
bil	 dodeljen	 znanemu	 učitelju	 Garyju	

Graffmanu.	 Graffman	 je	 z	 ironijo,	 ki	
je	 njegov	 učenec	 ni	 zaznal,	 izjavil,	 da	
bi	 Schumann,	 če	 bi	 slišal	Langovo	 iz-
vedbo	svoje	glasbe,	doživel	srčni	napad,	
ki	pa	ga	verjetno	ne	bi	ubil.	Nasprotno	
pa	 je	 Yundi	 Li	 prefinjen	 glasbenik	 v	
času,	 ko	 se	 tovrstno	 negovanje	 glasbe	
običajno	utopi	v	paničnem	trušču	glas-
benih	založb	in	oglaševalcev	koncertov.	
Gospod	Li	 dosega	 poetično	 globino	 z	
romantičnimi	 skladatelji,	 kot	 sta	Cho-
pin	in	Liszt,	kar	je	dokazal	na	komajda	
priznanem	 CD-ju	 v	 založbi	 Deutsche	
Grammophon	...«

Januarja	2008	je	podpisal	ekskluziv-
no	pogodbo	z	založbo	EMI	(založba,	s	
katero	 večinoma	 sodeluje	 tudi	 Evgeny	
Kissin),	 s	katero	 je	 imel	velik	načrt,	da	
bi	posnel	vsa	Chopinova	solo	klavirska	
dela.	Posneli	so	le	Nocturne.

Istega	 leta	 je	 posnel	 dokumentarec	

v	režiji	Barbare	Willis	Sweete,	z	naslo-
vom	The young romantic: Yundi Li.

Leta	 2012	 je	 zopet	 podpisal	 ek-
skluzivno	pogodbo	z	Deutsche	Gram-
mophon	ter	snemal	CD,	na	katerem	so	
tri	najbolj	znane	Beethovnove	sonate,	in	

sicer:	Patetična,	Mesečeva	in	Appasionata.
Repertoar	Yundi	Lija	obsega	pred-

vsem	dela	Chopina	pa	 tudi	Schuman-
na,	 Liszta,	 Prokofjeva,	 Scarlattija	 in	
Beethovna.

Kritiki	 imajo	 večinoma	 pohvalne	
besede	za	njegovo	igranje.	Tudi	on	ima	
vrhunsko	 tehniko,	 a	 tudi	 izjemno	mu-
zikalnost,	občutek	za	barvo	tona	in	po-
notranjenost	skladb.	Po	videzu	in	slogu	
oblačenja	 je	 popolno	 nasprotje	 rojaka	
Lang	Langa.

Zadnja	 in	 verjetno	 še	 ne	 na	 višku	
svoje	kariere	 je	od	svojih	dveh	kolegov	
pet	 let	 mlajša	 pianistka	 Yuja Wang.	
Čeprav	ji	nekateri	pravijo	»ženski	Lang	
Lang«,	ji	to	ravno	ne	imponira,	saj	želi	
biti	prepoznavna	kot	pianistka	s	svojim	
stilom.	Yujina	 začetna	 pot	 je	 nekoliko	
bolj	definirana	kot	pri	predhodnikih,	saj	
se	je	rodila	v	Pekingu	10.	2.	1987	in	pri-
haja	iz	glasbene	družine	(oče	tolkalist	in	

mama	 plesalka).	 Klavir	 je	 začela	 igrati	
pri	šestih	letih	na	Pekinškem	glasbenem	
konservatoriju.	Leta	2011	je	sodelovala	
pri	kulturni	 izmenjavi	med	Kitajsko	in	
Kanado	 ter	 ostala	 na	 izobraževanju	 v	
Calgaryju,	Kanada.

Yuja Wang, fotografija: eccho, Facebook, objavljeno z dovoljenjem

Je velika ljubiteljica 
mode, slovi po svojih 
občasno zelo kratkih 
oblekah živih barv, 
visokih petah, modernih 
frizurah ter močnem 
make-upu na koncertih, 
zaradi česar je velikokrat 
tarča negativnih kritik.
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Štiri	 leta	 kasneje	 se	 je	 preselila	 na	
znameniti	 Curtis	 Institute	 of	 Music	
Philadelphia	 k	 istemu	profesorju,	 ki	 je	
poučeval	Lang	Langa,	Garyju	Graffma-
nu.	Graffman	je	pohvalil	njeno	izjemno	
tehniko,	toda	po	njegovih	besedah	naj	bi	
kazala	tudi	»inteligenco	in	dober	okus«.

	 Leta	 1998	 se	 je	 udeležila	 tekmo-
vanja	 mladih	 pianistov	 v	 Ettlingenu	
v	 Nemčiji,	 kjer	 je	 dobila	 tretjo	 nagra-
do,	 nato	 se	 je	 udeležila	 še	 tekmovanja	
na	 Japonskem	 in	v	Aspnu,	kjer	 je	 tudi	
zmagala.

Veliki	preboj	se	je	zgodil	leta	2007,	
ko	je	podobno	kot	Lang	Lang	v	zadnjem	
hipu	nadomestila	Martho	Argerich	na	
koncertu	v	Bostonu.	Tudi	ona	 je	 igrala	
Klavirski koncert št. 1	P.	I.	Čajkovskega.

Zatem	 je	 šla	njena	kariera	 samo	še	
navzgor.

Tako	kot	Lang	in	Li,	 je	tudi	Wan-
gova	že	sodelovala	z	največjimi	orkestri,	
kot	so:	bostonski,	chicaški,	clevelandski,	
losangeleški,	newyorški,	philadelphijski,	
sanfranciški	 in	 washingtonski	 filhar-
moniki	 ter	Berlin	Staatskapelle,	China	
Philharmonic,	Filarmonica	della	Scala,	
Israel	 Philharmonic,	 London	 Phil-
harmonic,	 Orchestre	 de	 Paris,	 Orque-
sta	 Nacional	 España,	 Simón	 Bolívar	
Symphony	Orchestra,	NHK	Symphony	
in	drugi.	Sodelovala	 je	 tudi	 z	največji-
mi	 dirigenti,	 kot	 so	 Claudio	 Abbado,	
Daniel	Barenboim,	Gustavo	Dudamel,	
Charles	 Dutoit,	 Daniele	 Gatti,	 Valery	
Gergiev,	Lorin	Maazel,	Zubin	Mehta,	
Antonio	Pappano,	Yuri	Temirkanov	 in	
Zoltan	Kocsis.

Leta	2011	je	imela	solistični	koncert	
v	Carnegie	Hallu.

Trenutno	nastopa	na	azijski	 turneji	
z	 London	 Symphony	 Orchestra,	 pod	
vodstvom	dirigenta	Daniela	Hardinga,	
v	mesecu	marcu	 2014	 pa	 ima	 na	 spo-
redu	 še	 koncert	 v	 New	 Yorku	 z	 Los	
Angeles	 Philharmonic	 pod	 vodstvom	
Gustava	 Dudamela	 ter	 koncert	 v	 Bo-
stonu	 z	 Boston	 Symphony	 Orchestra	
pod	vodstvom	Sir	Andrewa	Davisa.

Leta	 2009	 je	Yuja	Wang	podpisala	

ekskluzivno	 pogodbo	 z	 založbo	Deut-
sche	Grammophon	 in	 za	 njih	 posnela	
že	pet	CD-jev.

Tudi	njen	repertoar	je	izjemno	obse-
žen	in	vsebuje	dela	Skrjabina,	Rahma-
ninova,	Ravela,	Stravinskega,	Brahmsa,	
Mendelssohna,	Prokofjeva	ter	drugih.

Kritiki	pravijo,	da	je	enostavna,	ima	
briljantno	 tehniko	 in	 »veliko	 moč	 v	
majhnem	 telesu«.	V	 njenem	 igranju	 je	
čutiti	 melodične	 linije,	 virtuoznost	 ter	
impresivno	izdelane	podrobnosti.

Je	 velika	 ljubiteljica	mode,	 slovi	 po	
svojih	 občasno	 zelo	 kratkih	 oblekah	
živih	barv,	vrtoglavo	visokih	petah,	mo-
dernih	frizurah	ter	močnem	make-upu	
na	koncertih,	zaradi	česar	 je	velikokrat	
tarča	 negativnih	 kritik.	 Kajti	 v	 »stro-
gem«	 klasičnem	 svetu	 dolgih	 oblek	 in	
nizkih	balerink	 je	takšen	zunanji	videz	
res	nekaj	zelo	provokativnega.

Predstavljena	 je	 bila	 v	 vseh	 večjih	
»life-style«	 revijah,	 kot	 sta	 Elle	 China	
in	Cosmopolitan	China.

Zase	pravi,	da	če	ne	bi	bila	pianist-
ka,	bi	bila	zagotovo	koreografinja	ali	pa	
modna	oblikovalka.

Tudi	Yuja	Wang	je	zelo	popularna	v	
rodni	Kitajski.

Po	vsem	zgoraj	napisanem	se	ob	za-
ključku	zagotovo	poraja	vprašanje,	zakaj	
so	danes	tako	popularni	kitajski	pianisti	
(kot	 so	 bili	 nekoč	 iz	 Sovjetske	 zveze).	
Zakaj	 je	 največji	 in	 prav	 gotovo,	 po	
mnenju	kritikov,	ne	najboljši	med	njimi,	
Lang	Lang,	po	slavi,	zaslužku	in	seveda	

tempih	 v	 skladbah	 prehitel	 tudi	 enega	
trenutno	 največjih	 ruskih	 pianistov	
mlajše	 generacije,	 Evgenyja	 Kissina?	
Zakaj	imajo	vsi	trije	zgoraj	predstavlje-
ni	 boljšo	 internetno	 stran	 (če	 je	 danes	
to	merilo	in	vsaj	med	mladimi	zagotovo	
je),	 več	 sledilcev	 na	 svojih	Facebooko-
vih	 straneh	 (Lang	Lang	160.494,	Yuja	
Wang	 43.346,	 Yundi	 Li	 31.846,	 Kis-
sin	 38.005),	 več	 ogledov	 na	 kanalu	 na	
Youtubu	 (npr.:	 Čmrljev	 let	 v	 izvedbi	
Yuje	Wang	 si	 je	 ogledalo	 in	 poslušalo	
3.517.297	ljudi)	itn.?

Velik	 razlog	 je	verjetno	 tudi	v	 tem,	
da	 je	 bil	 na	 Kitajskem	 do	 leta	 1981,	
dokler	 ni	 oblast	 uradno	 obsodila	Mao	
Cetungove	 kulturne	 revolucije	 kot	
najhujšega	 obdobja	 v	 obstoju	 Ljudske	
republike,	klavir	prepovedan	kot	»zaho-
dnjaški«	inštrument.

Od	 leta	1966,	ko	 je	bila	 razglašena	
kulturna	revolucija,	pa	vse	do	smrti	ve-
likega	vodje	Cetunga,	 je	bila	na	Kitaj-
skem	 prepovedana	 tako	 tradicionalna	
glasba	 kot	 tudi	 vse,	 kar	 je	 prihajalo	 z	
zahoda,	 in	 med	 drugim	 tudi	 klavir	 in	
klavirska	literatura.

Vse	 to	 je	 predstavljalo	 osovraženo	
buržoazijo	in	kapitalizem.

Zaradi	naštetega	 je	nova	generacija	
otrok,	 rojenih	 po	 letu	 1982,	 doživela	
pravo	odkritje	v	zahodni	glasbi	 in	kla-
virju.	Seveda	so	se	ob	tem	pojavili	tudi	
različni	 ne	 samo	 glasbeni,	 temveč	 tudi	
ekonomski	interesi.

Kitajska	ima	1,351	milijarde	prebi-
valcev,	in	če	se	danes	tam	ukvarja	z	igra-
njem	klavirja	40.000.000	otrok	(številka	
je	še	vedno	v	porastu),	to	dejstvo	pred-
stavlja	tudi	velik	potencialni	tržni	delež	
za	 proizvajalce	 vsega,	 kar	 predstavljajo	
trije	svetovno	uspešni	pianisti.

Tako	Lang	Lang	kot	Yuja	Wang	in	
danes	 verjetno	 za	 marketing	 nekoliko	
zrelejši	Yundi	Li,	vsi	trije	so	pristali,	da	
postanejo	ne	samo	glasbene,	temveč	tudi	
modne	ikone,	kar	prinaša	izdelovalcem	
vseh	 njihovih	 dodatnih	 »potrebščin«	

Kritiki pravijo, da 
je enostavna, ima 
briljantno tehniko 
in »veliko moč v 
majhnem telesu«. 
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ogromne	 dobičke.	 Tudi	 založbe	 si	 pri	
tem	 manejo	 roke,	 saj	 imajo	 z	 eksklu-
zivnimi	pogodbami	velik	vpliv	na	kari-
ere	 umetnikov,	 s	 tem	 pa	 tudi	 na	 svoje	
zaslužke.

Kitajska	 je	 trenutno	 tudi	 največji	
proizvajalec	klavirjev	na	svetu.

Vse	 tri	 zgodbe	 predstavljajo	 zgod-
bo	o	uspehu,	po	kateri	hrepenijo	mladi	
Kitajci	 in	 njihovi	 starši.	Na	Kitajskem	
še	vedno	zelo	veliko	število	 ljudi	živi	v	
revščini,	vlada	pa	finančno	zelo	podpira	
izobraževanje	 mladih.	 Igranje	 klavirja	
za	 marsikoga	 torej	 pomeni	 tudi	 mo-
žnost	 odhoda	 v	 Evropo	 ali	 Ameriko,	

kjer	 bi	 lahko	 postal	 novi	 Lang	 Lang,	
Yundi	Li	ali	Yuja	Wang.

Nov	obraz	na	pohodu,	ki	verjame	v	
svoj	 uspeh,	 je	 zagotovo	 tudi	 pianistka	
Xiayin	Wang,	 v	 naslednjih	 20	 letih	 pa	
bo	 po	 mnenju	 nekaterih	 poznavalcev	
prišlo	do	velikega	razvoja	kitajskega	pi-
anizma.		
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P ogovor	med	ljudmi,	ki	se	vsako-
dnevno	 srečujejo	 s	 podobnimi	
izzivi,	je	najbolj	zaželena	oblika	

komunikacije,	 tudi	 na	 Klavirskih	 dne-
vih.	 V	 neformalnem	 vzdušju	 okroglih	
miz	 se	 je	 vrelec	 idej,	 misli	 in	 izkušenj	
potrjeval	ter	okrepil	vzgon	pedagoškega	
erosa.	Klavirski	dnevi	so	torej	mesto	sre-
čanja,	pogovora,	osvetljevanja,	refleksije.	

Skupaj	 premagujemo	 osamljenost	
klavirske	 učilnice,	 želimo	 biti	 slišni	 in	
slišani.	 Želimo	 potrditi	 vrednote,	 ki	
naše	delo	plemenitijo,	osmišljajo	in	ga	z	
roba	prostočasnih	dejavnosti	umestijo	v	
osrednji	prostor	izgrajevanja	osebnosti.

Cilji	 so	 zapisani,	 visoka	 osvešče-
nost	 klavirskih	 pedagogov	 se	 udejanja	
v	 praksi,	 prepričanje	 o	 nepogrešljivem	
vplivu	 naše	 dejavnosti	 na	 zdravje	 in	
počutje	posameznika	potrjujejo	številne	
nevrološke	 raziskave.	 Igranje	 klavirja	
pomeni	 zagon	 intelekta,	 ohranja	 mo-
žgane	 v	 vrhunski	 formi,	 ostri	 spomin	
in	miselne	spretnosti,	čudežno	odganja	
tegobe	 demence,	 izboljša	 koordinacijo	
rok,	 aktivira	 telo,	 ohranja	 visoko	 raz-
vito	 senzibilnost	 roke	 in	 spretnost	fine	
motorike,	srce	se	aktivira	kot	pri	živahni	
hoji,	krvni	tlak	se	zniža,	stres	se	vrne	na	
molekularno	 raven,	 že	 20	 minut	 igra-
nja	 klavirja	 na	 dan	 pomeni	 optimalno	
relaksacijo.	 In	 če	 sedaj	 povzamemo	 še	
ugotovitve	udeležencev	skupin	okroglih	
miz,	ki	so	razvili	svoje	misli	in	jih	strnili	
v	 neovrgljiva	 izkušena	 dejstva,	 se	 nam	
razgrne	skupek	tehtnih	postavk.

O	čem	smo	torej	glasno	razmišljali,	
kaj	bi	želeli	izboljšati,	kam	vodi	razvoj,	
kaj	ostaja	javnosti	skrito	in	je	treba	ve-
dno	 znova	 osvetljevati?	 Kateri	 so	 bili	
duhoviti	medklici	sedmih	skupin?	

Povzetke	navajam,	kot	so	jih	obliko-
vali	vodje	skupin.

SKUPiNA 1
Vodja: Eva Kozlevčar

Igranje	klavirja	razvija	koncentracijo,	
sistematičnost,	 vztrajnost,	 radovednost,	
odzivnost,	 tekmovalnost,	 izražanje	 ču-
stev	 in	 misli,	 krepi	 samozavest,	 estet-
ski	 čut,	 izboljšuje	 telesno	 koordinacijo	
in	 ostri	 izražanje	 idej.	 Učenec	 postaja	
vse	 bolj	 pazljiv	 poslušalec,	 ostroumno	
gradi	 pozitivno	 samopodobo,	 razvija	

zavedanje	o	estetiki,	filozofskih	in	soci-
alnih	pojmih.	Dobro	–	zlo,	enakoprav-
nost	–	podrejenost,	pravica	–	krivica,	red	
–	 kaos,	moč	 forme,	 izziv	 ustvarjalnosti	
so	teme,	ki	so	stalno	prisotne	pri	pou-
ku	 klavirja	 in	 pomembno	 prispevajo	 k	
osebnostni	rasti	posameznika.	

klavir je sinonim za polifonijo, so-
bivanje, družbo in odnose v njej! Naj se 
parlament zgleduje po polifoniji!

SKUPiNA 2 
vodja: ilonka Pucihar

Zavedanje	 o	 pomembnosti	 celo-
stnega	 pristopa	 narašča	 in	 s	 tem	 tudi	
želja	po	novih	znanjih,	novih	metodah,	
med	 drugim	 tudi	 o	 vključevanju	 dela	
s	 telesom,	o	katerem	 je	bilo	govora	na	

   Besedilo: Nuša Gregorič      

Pomen igranja klavirja 
v sodobni družbi
Okrogle mize na Klavirskih dnevih Ljubljana Moste - Polje, 2014

Skupina 7 pred začetkom debate
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konferenci.	 Se	 pa	 porajajo	 dvomi	 o	
primernosti	posluževanja	 tehnik,	ki	 jih	
ne	razumemo	dovolj	(poslušanje	preda-
vanj	o	tem	je	zanimivo,	poučno,	a	to	je	
premalo	 za	 udejanjanje	 brez	 dodatnih	
znanj	 in	 izkušenj).	 Zavedanje	 svojih	
meja	je	pomemben	aspekt.	Vpeljevanje	
novih	metod,	ki	niso	sistemsko	sprejete,	
je	 lahko	 sporno.	 Zahtevne	 razsežnosti	
individualnega	 dela	 prinašajo	 pripada-
joče	ovrednotenje	dela.	Razprava	v	sku-
pinah,	kjer	 ima	vsak	možnost	povedati	
svoje	mnenje	z	občutkom	enakovredne	
vključenosti,	 je	 dobrodošel,	 blagodejen	
in	ustvarjalen	izziv.	

rodila se je ideja o superviziji izo-
braževanja učitelja v javni šoli!

SKUPiNA 3
Vodja: Primož Mavrič 

Izpostavljena	 sta	 bila	 dva	 temeljna	
pomena:	
1.	 individualizacija	pouka	in	
2.	 razvijanje	avtonomnega	mišljenja.

1.	 Individualen	 pristop	 omogo-
ča,	 da	 se	 približamo	 vsakemu	 otroku.	
Sposobnosti	in	predznanje	otrok	lahko	
razvrstimo	na	lestvici	od	ena	do	sto.	In-
dividualni	 pouk	 klavirja	 srečuje	 otroka	
in	 mu	 ponuja	 roko	 na	 njegovi	 stopnji	
znanja	ter	ga	poskuša	prestaviti	za	sto-
pničko	višje.	

Nekaterim pomagamo s šeste na 
sedmo stopničko, nekaterim s 35. na 
36., nekaterim pa z 98. na 99. Ni po-
membno, katera stopnica je osnova, 
pomembno je, da otroku omogočimo, 
da stopi na višjo. Pot do zvezd se zače-
nja na zemlji!

2.	Pouk	v	osnovnih	in	srednjih	šolah	
je	skoraj	v	celoti	zasnovan	na	pasivnem	
sprejemanju	 in	 dobesednem	 reprodu-
ciranju	znanja.	Otroci	 so	postali	 »džu-
boksi	 že	 posnetih	 plošč	 znanja«.	 Bolje	
kot	 pomnijo	 in	 reproducirajo,	 višji	 so	
rezultati.	Čeprav	se	zavedamo,	da	je	po-
mnjenje	dejstev	nujen	del	procesa	 izo-
braževanja,	življenje	večkrat	pokaže,	da	

je	najpomembnejša	spretnost	v	poklicni	
in	 zasebni	 poti	 kreativno	 mišljenje	 in	
iskanje	novih	rešitev,	postavljanje	novih	
paradigem,	 zamišljanje	 in	 realiziranje	
tistega,	kar	še	ni	bilo	odkrito,	tvorjenje	
Novega.	V	današnjem	»google	svetu«	so	
prav	vse	informacije	instantno	dostopne	
s	klikom	miške,	kar	pomeni,	da	 je	po-
mnjenje	faktografskih	podatkov	popol-
noma	nepotrebno	(upravičeno	morda	le	
z	 vidika	 razvoja	 sposobnosti	 pomnje-
nja).	Uporaba,	povezovanje	in	kreativna	
aplikacija	 znanj	 predstavljajo	 največjo	
vrednost	 posameznika	 in	 konkurenč-
nost	družbe	kot	 celote.	Menimo,	da	 je	
treba	v	izobraževalni	proces	nujno	vne-
sti	vzgojo	avtonomnosti	in	kreativnosti.	

Prenehati je treba vzgajati pasivne 
sledilce navodilom in začeti vzgajati 
pogumne sprejemalce odločitev. 

Umetniški	 proces	 je	 proces	 spre-
jemanja	 odločitev.	 Kako	 glasno,	 kako	
dolgo,	 kako	 kratko,	 koliko	 crescendo,	
kje	narediti	vrh	fraze,	kako	konstruirati	
tonska	 razmerja,	 kaj	 se	 skriva	 za	 temi	

črnimi	 pikami	 na	 papirju?	 Zato	 pred-
stavlja	 individualni	 pouk	 inštrumenta	
(če	 pristopimo	 na	 način,	 ko	mora	 od-
ločitve	sprejemati	učenec,	ko	mora	raz-
mišljati	 SAM!)	 ogromen	 potencial	 in	
eno	 najpomembnejših	 stopnic	 na	 poti	
do	pogumnejšega	posameznika	in	s	tem	

bolj	pokončne,	kreativne	in	konkurenč-
ne	družbe.

SKUPINA 4
vodja: Suzana Zorko

Igranje	 klavirja	 nudi	 posamezniku	
razvoj	določenih	 sposobnosti,	ki	 jih	ne	
more	 nadomestiti	 nobena	 druga	 de-
javnost.	Vzgoja	 vztrajnosti	 in	 delovnih	
navad	 je	 primarna	 zahteva.	Ukvarjanje	
s	 klasično	 glasbo	 vzpodbuja	 harmoni-
jo	 in	 vzpostavlja	 čustveno	 in	 duševno	
ravnovesje	 posameznika.	 Ljubezen	
do	 glasbe	 se	 širi	 na	 ljubezen	 do	 člo-
veka,	 sveta.	 Med	 glasbeniki	 je	 stopnja	
agresivnosti	 zelo	 nizka.	 Spoznavanje	
glasbene	 zgodovine	 dviguje	 kulturno	
zavest.	Vzpodbuja	razvoj	motorike,	ko-
ordinacije,	 obvladovanja	 in	 poznavanja	
telesnih	 funkcij,	 dviguje	 samozavest,	
sposobnost	nastopanja	pred	občinstvom	
na	vseh	področjih.	Razvija	zdravo	 tek-
movalnost,	 kjer	 učenci	 drug	 drugega	
vzpodbujajo,	bodrijo,	razvijajo	empatijo,	
tolažijo	ob	neuspehih.

SKUPiNA 5
vodja: Urška Roškar

Izpostavili smo dejstvo, da skozi 
vsak ton, gib ali metodični proces, da ne 
rečemo skoraj skozi vsak »Dober dan!«, 

Skupini 2 in 4 med debato v dvorani GŠ Ljubljana Moste - Polje
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ki ga izrečemo, na prvem mestu vzga-
jamo poslušalce in bodoče obiskovalce 
koncertov katerekoli glasbene zvrsti. 

Otrokom	 pokažemo	 drugačno	 pot	
do	 vrednotenja	 samega	 sebe	 in	 med-
sebojnega	 poslušanja.	 Razvijamo	 spo-
sobnost	 izražanja	 čustev	 in	 jim	 skozi	
vse	glasove	polifonije	približamo	njihov	
lasten	in	edinstveni	glas.

Naša naloga je, da otrok, ko zapušča 
glasbeno šolo, ohrani pozitiven odnos 
do glasbe, prav tako tudi ozaveščamo 
in vzgajamo starše, na kakšen način 
lahko pripomorejo k uspešnemu delu 
in razvoju svojega otroka.

Ker	 živimo	 v	neprijaznem	času,	 ko	
imamo	vedno	manj	časa	zase,	je	glasba	
za	otroka	toliko	bolj	pomembna:	krepi	
mu	koncentracijo	in	mu	omogoča,	da	se	
osredotoči,	ne	da	bi	mu	zunanji	impulzi	
konstantno	prekinjali	tok	misli.

Kot	 izredno	 pomemben	 dejavnik	
smo	označili	individualni	pouk:	oseba,	ki	
ga	izvaja,	ima	zato	posebno	mesto	v	otro-
kovem	dojemanju	sebe	in	okolice.	Učitelj	
je	v	tem	primeru	malodane	edina	odrasla	
oseba	izven	kroga	družine	ali	prijateljev,	
s	katero	otrok	sam	preživlja	čas.

Pomemben	vidik	je	tudi	vzgoja	star-
šev,	ki	se	skozi	otrokov	učni	proces	ne-
nehno	izobražujejo	tudi	sami.	Zato	 jih	
je	 treba	 aktivno	vključiti	 in	 jim	pribli-
žati	pomembnost	ter	širino,	ki	jo	nudita	
glasbena	vzgoja	in	igranje	inštrumenta.

Sama izhajam iz neglasbene druži-
ne. moja starša, čeprav ne brez poslu-
ha, tudi nista imela prav dosti izkušenj 
s klasično glasbo. vendar ko sta me 
z iskrenim veseljem spremljala skozi 
vsa leta mojega šolanja, sta se nekako 
navadila obiskovati koncerte in poslu-
šati glasbo sede, pri miru. še več, to je 
zanju postala potreba. zdaj, ko sem že 
»velika« in samostojna, še naprej obi-
skujeta koncerte. večkrat se odpeljeta 
tudi 120 km daleč do Ljubljane in v 

cankarjevem domu uživata ob zvokih 
simfoničnega orkestra. To sta se nauči-
la preko svojega otroka in preko učite-
lja/učiteljev, ki so ju znali spodbuditi in 
jima približati glasbo kot nekaj lepega 
in vrednega.

SKUPiNA 6
vodja: Ana Avberšek

Spraševali	 smo	 se,	 kaj	 je	 tisto,	 kar	
potrjuje	dandanes	pogosto	izrečene	be-
sede,	da	 so	otroci	drugačni	kot	nekoč?	
Ugotavljamo,	 da	 se	 veliko	 pritožujejo,	
tarnajo,	 da	 so	 preobremenjeni	 z	 vsemi	
obveznostmi.	 So	 pod	 stresom	 zaradi	
vsesplošnega	 točkovanja	 in	 ocenjeva-
nja.	 Hkrati	 se	 nam	 ne	 zdi,	 da	 bi	 bili	
bolj	 obremenjeni	 kot	 njihovi	 vrstniki	
pred	20	leti.	Ugotavljamo	pa,	da	slabše	
organizirajo	 svoj	 čas	 	 oz.	 ga	 ne	 izra-
bljajo	optimalno.	Sklepamo,	da	k	temu	
prispevajo/-mo	starši	s	svojim	načinom	
življenja,	odsotnostjo,	slabo	organizira-
nostjo,	vrednotami	ipd.

Dejstvo	je,	da	se	90	odstotkov	otrok	
ali	več	v	glasbeno	šolanje	vključuje	zgolj	
iz	 ljubiteljskih	 razlogov.	 Ne	 obiskujejo	
tekmovanj	 in	 ne	 nastopajo	 na	 večjih	
koncertnih	dogodkih.	

Kvalitetno	 in	 srčno	 poučevanje	 te	
večine	 otrok	 pa	 je	 po	 našem	 mnenju	
ključnega	pomena	za	uspeh	našega	dela	
–	zaradi	neprecenljive	dodatne	vredno-
sti,	ki	ga	prinaša	izkušnja	učenja	klavirja	
v	njihovo	 življenje,	 kot	 tudi	 za	nadalj-
nje	uresničevanje	poslanstva	 in	obstoja	
glasbenih	šol.

Ocene, točke, lovorike s tekmovanj 
ipd. ne bi smele biti edino merilo za 
dokaz uspešnosti glasbenih šol! zado-
voljni učenci, ki so jim uspeli majhni 
podvigi (naučili so se skladbo, jim je 
dobro uspel nastop, uspelo jim je rešiti 
ritmični problem ...) in so imeli pristen 
odnos z učiteljem, ki jim je bil za vzor 
in še marsikaj, so neprecenljivi in tudi 
nemerljivi. To so najlepša darila, ki jih 
učitelji lahko damo sebi, učencem in 
družbi, v kateri živimo! verjamemo, da 
bi morali učitelji v glasbenih šolah do-
bivati več spodbude tudi za doseganje 
takšnih »rezultatov«.

Kolegice	 z	 daljšo	 delovno	 dobo	
ugotavljajo,	 da	 je	 bil	 učni	 načrt,	 ki	 je	
omogočal	 deset	 let	 glasbenega	 šolanja,	
neprimerljivo	 boljši,	 predvsem	 za	 tiste,	
ki	 z	 glasbenim	 izobraževanjem	ne	 na-
daljujejo	 poklicno.	 Dandanes	 veliko	
otrok	konča	šolanje	po	šestih	letih	in	v	
tem	času	ne	morejo	doseči	nivoja	igra-
nja,	ki	bi	jim	bil	resnično	v	zadovoljstvo		

v manjših debatnih skupinah je vsak prišel do besede.



70   >>  junij_2014

Virkla >> Društvo klavirskih pedagogov Slovenije — EPTA

oz.	bi	imel	večjo	»uporabno	vrednost«.
verjamemo, da lahko sodobnim 

tehnologijam konkuriramo s pristnim 
odnosom učitelj – učenec.

SKUPiNA 7
Vodja: Nuša Gregorič

Glasba,	 to	 so	 vibracije.	 Mi,	 otrok,	
svet,	kozmos,	vse	vibrira.	Vse	se	povezu-
je	in	stremi	k	uglašenosti.	Da	bi	dosegli	
to	 uglašenost,	 je	 ključno	 poznavanje	
sebe,	slišanje	otroka,	fleksibilnost	v	za-
stavljanju	ciljev.

Primarni	pomen	umetnosti	je,	da	se	
svet	ne	dehumanizira.

Primarni	 pomen	 umetniške	 de-
javnosti	 je	 izgrajevanje	 uravnotežene	
osebnosti.

Pomen	 pedagoga	 je	 v	 veliki	 od-
govornosti,	 ko	 v	 učnem	 procesu	 gradi	
povezavo	 med	 zorenjem	 in	 učenjem	
otroka.

Pomen	 glasbenega	 izobraževanja	
je	 v	 vzgoji	 fleksibilnosti,	 samoanalize,	
vztrajnosti,	 ustvarjalnosti,	 timskega	
dela,	 uravnoteženosti,	 harmoničnosti,	
uglašenosti.

Razmišljanje	 o	pouku	klavirja	 zah-
teva	 tehtno	 analizo.	 Z	 individualnim	
pristopom	 in	 zaradi	 njega	 ta	 vstopa	 v	
občutljivo	področje	samopoznavanja	 in	
poznavanja	otroka.	

kaj vse mu sporočamo s svojim ne-
verbalnim komuniciranjem, koliko sli-
šimo otroka, koliko prostora mu name-
njamo, koliko pozabljamo, da smo bili 
sami otroci? koliko koristimo in koliko 
lahko škodimo z neprepoznavanjem 

stisk? katere so pozitivne trajne sledi, 
ki jih lahko pustimo, koliko vplivamo 
na vzorce in kvaliteto življenja? koliko 
poznamo potrebe današnje družbe in 
koliko vplivamo na gradnjo osebnosti, 
boljšega sveta?

Fleksibilnost	 kažemo	 v	 postavlja-
nju	 pravih	 ciljev.	 Krmilimo	 v	 elastični	
prilagodljivosti	 in	 postavljamo	 skozi	
nivojski	pouk	tudi	nivo	svoje	šole.	Šola,	
ki	si	ne	postavi	svojega	obraza,	postane	
zgolj	servis,	ki	v	nekem	obdobju	zamre,	
postane	odvečen,	ker	ne	zmore	slediti	in	
ne	vpliva	na	povpraševanje.	

resnično potrebujemo veliko po-
guma, samozavesti in ljubezni, da ugla-
simo ta nihajoči svet! 	

www.klavirji.com
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N amen	 raziskave	 Dolžnost ali 
veselje do sodobne glasbe	 je	
bil	 osvetliti	 pomen	 uporabe	

sodobne	 klavirske	 literature	 pri	 pou-
ku	 klavirja.	 Izpostavljene	 so	 bile	 teme,	
kot	so	drugačna	notacija,	tuja	zvočnost,	
sprejemanje	avantgardne	glasbe,	pozna-
vanje	 in	 dostopnost	 sodobne	 klavirske	
literature	za	mlade	pianiste,	improviza-
cija	 in	 pomen	 vzgajanja	 bodočih	 skla-
dateljev.	 V	 raziskavi	 je	 sodelovalo	 10	
slovenskih	 glasbenih	 šol,	 155	 učencev	
klavirja	 na	 osnovni	 stopnji	 glasbenega	
šolanja	in	39	klavirskih	pedagogov.

Zastavljena	sta	bila	dva	vprašalnika	
z	naslednjimi	tematskimi	sklopi.

vprašalnik za MLADE 
PiANiSTE
	Ü Sodobna	glasba	–	ZA	ali	PROTI	?
	Ü Izkušnje	s	sodobno	literaturo
	Ü Improvizacija	in	zapis	glasbe
	Ü Povezava	glasbe	s	slikarstvom

Vprašalnik za UČITELJE 
KLAviRjA
	Ü Uporaba	sodobne	klavirske	literature	
pri	pouku

	Ü Dostop	do	literature
	Ü Mnenja	učiteljev

UČENCI

Učenci	 so	 sodobno	 glasbo	 označi-
li	 večinoma	 z	 naslednjimi	 pridevniki:	
zabavna,	drugačna,	 ritmično	razgibana,	
moderna,	razveseljiva.

Sledeče	 vprašanje	 je	 pokazalo,	 da	
učitelji	klavirja	v	približno	60	%	vklju-
čujejo	 sodobno	 literaturo	 v	 letni	 učni	
program	posameznega	učenca.

Učenci	 so	 tovrstno	 glasbo	 v	 veliki	
večini	 radi	 igrali,	 kar	 je	 gotovo	 vredno	
razmisleka!

Vprašanje	»Zakaj	si	jo	rad/-a	igral/-
a?«	je	podalo	naslednje	zanimive	odgo-
vore.	 (V	 oklepajih	 je	 navedena	 starost	
učenca,	ki	odgovarja.)

	Ü Ker	je	bila	zanimiva,	igriva	…	(veliko	
podobnih	odgovorov.)

	Ü Ker	je	drugačna	od	Bachovih.	(13)	
	Ü Ker	je	bila	drugačna,	ne	taka	klasična.	
(11)

	Ü Ker	sem	si	pri	tej	pesmi	predstavljala	
zgodbo.	(10)

	Ü Ker	je	bila	drugačna,	razgibana	in	
hitra	(več	podobnih	odgovorov)

	Ü Privlačil	me	je	končni	izgled	in	zvok	
skladbe.	(14)

	Ü Ker	sem	si	lahko	privoščila	fff	in	se	je	
tresla	hiša!	(11)	(skladba	Kitajski	čaj)

	Ü Ker	je	bila	zelo	dolga	in	vesela	in	
fajna.	(9)	

	Ü Ker	je	bila	zabavna.	(11)
	Ü Ker	ni	zapisana	z	notami.	(10)
	Ü Ja,	tko,	je	bla	taka	hitra	pa	odbi-
ta …!!!	(11)

	Ü Ker	sem	se	lahko	svobodno	izražala	
in	sem	ustvarila	nekaj	zelo	zanimive-
ga.	(15)

	Ü Ker	je	bilo	zanimivo	spoznati	mo-
derno	in	primerjati	s	staro.	(14)

	Ü Ker	imam	potem	boljše	potenciale	

   Besedilo in izvedba raziskave: Ana Avberšek      

Dolžnost ali veselje do 
sodobne glasbe?
Povzetek raziskave o uporabi sodobne klavirske literature 
pri pouku klavirja v slovenskih glasbenih šolah, ki je bila 
predstavljena na Klavirskih dnevih Krško, 2009
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Si jo rad/-a igral/-a?
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pri	učiteljici	:)	(12)	(za	skladbo	Šivic:	
Slonja koračnica)
81	%	učencev	je	odgovorilo,	da	radi	

improvizirajo	 na	 klavir.	 Da	 pa	 bi	 jih	
morali	 učitelji	 bolj	 podpreti,	 da	 svojo	
glasbo	tudi	zapišejo,	nam	pričajo	njihovi	
odgovori	 na	 vprašanje	 »Ali	 znaš	 izmi-
šljene	melodije	tudi	zapisati?«

	Ü Ne	vem,	ampak	bi	rad	poskusil.	(10)
	Ü Ne,	ker	jih	takoj,	ko	jih	zaigram,	
pozabim.	(12)

	Ü Ne,	je	pa	zelo	lepo,	če	znaš.	(11)
	Ü Nisem	še	poskusila.	(več	podobnih	
odgovorov)

	Ü Ne,	ker	je	preveč	zapleteno.	(9)
	Ü Da,	vendar	to	največkrat	zapišem	
samo	tonsko	(brez	ritma).	(13)

	Ü Da,	vendar	se	mi	ne	ljubi.	(12)		
	Ü Da,	ampak	jih	rajši	samo	igram.	(13)
	Ü Da,	imam	program	na	računalniku.	
(13)

	Ü Da,	vendar	velikokrat	nimam	časa	za	
to.	(13)

	Ü Melodije	zapisujem	in	jih	upora-
bljam	na	različnih	prireditvah.	(14)

	Ü »Je	čist	izi!«	(13)
	Ü Da,	ampak,	tiste	zelo	enostavne.	(13)	
	Ü Včasih,	ampak	s	težavo.	(14)
	Ü Da,	ampak	ne	znam	uporabiti	
modernega	zapisa.	(12)

Naslednji	sklop	v	vprašalniku	je	iz-
postavil	primerjavo	glasbe	s	slikarstvom.	
Ponujen	je	bil	sledeči	izbor	slik:

1.	Peter	Paul	Rubens:	Mars in Rhea 
Silvia,	1620

2.	Jacques-Louis	David:	Sokratova smrt,	
1787

3.	Leonardo	da	Vinci:	Mona Liza,	
1507

4.	Claude	Monet:	Parlament,	1904
5.	Vincent	van	Gogh:	Kavarniška terasa 

ponoči,	1888
6.	Micci	Cohan:	The	Folly	in	the	

Courtyard,	2008
7.	Jeff	Owen:	Prodiranje

»Zmagovalna«	 slika,	 delo	 mlade	
avtorice	Micci	Cohan	 z	 naslovom	 The 
Folly in the Courtyard	 je	 bila	 ne	 samo	

večini	najprivlačnejša,	pač	pa	jo	je	velika	
večina	tudi	povezala	s	sodobno	glasbo.	
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Zakaj	 je	 bila	 učencem	najbolj	 všeč,	
govorijo	njihovi	zanimivi	odgovori:

	Ü Ker	je	barvna,	zanimiva	in	drugačna	
od	drugih.	(12)

	Ü Ker	je	razgibana.	(12)	
	Ü Všeč	so	mi	barve.	(8)
	Ü Ker	si	lahko	predstavljam	marsikaj.	
(11)

	Ü Ker	mi	je	všeč	in	bi	jo	lahko	obesil	
tudi	v	lastni	hiši.	Zato	ker	je	drugač-
na	in	zato	toliko	bolj	privlačna.	(14)

	Ü Neobičajna,	zanimiva,	skratka	nekaj	
novega.	(11)

	Ü V	njej	vidim	neko	razigranost,	vese-
lje,	dobro	voljo,	domišljam	pa	si,	kot	
da	se	gibljejo	ob	spremljavi.	(11)

	Ü Zanimiva,	ni	natančna.	(11)
	Ü Ker	je	domišljijska	in	ni	resnična.	(11)
	Ü Je	posebna,	izstopa	od	načel.	(16)
	Ü Vsak	detajl	slike	pričara	svojo	zgod-
bo.	Zelo	me	zanima,	kaj	je	avtor	želel	
sporočiti	s	to	sliko.	(15)

	Ü Videti	je	kot	nekakšna	zmešnjava.	
Nepredvidljivost,	to	mi	je	všeč.	V	njej	
lahko	vidiš	veliko.	(14)

Iz	 tega	bi	bilo	mogoče	ugibati,	da	 je	
mladim	všeč	sodobno	figuralno	slikarstvo.

UČITELJI
Kakšen	odnos	imajo	do	vključevanja	

sodobne	klavirske	literature	v	pouk	kla-
virja	učitelji,	 lahko	razberemo	iz	slede-
čih	diagramov.

Komentarji	 učiteljev	 so	 bili	 sledeči	
(v	 oklepajih	 je	 navedena	delovna	doba	
učitelja).

ZA

	Ü Nove	(tuje)	začetnice	in	zbirke	
skladb	prinašajo	tudi	povsem	avant-
gardne	skladbe,	ki	jih	moji	učenci	z	
veseljem	igrajo,	saj	se	lahko	osredo-
točijo	na	zvok	in	doživljanje.	Pri	tem	
lahko	uporabljajo	tudi	že	pedal,	kar	
jim	je	zelo	všeč.	Tudi	avantgardne	
skladbe	so	napisane	tako,	da	so	pri-
merne	za	postavitev	še	tako	nerodne	
otroške	roke.	(6)	

	Ü Zavestno	se	trudim,	da	te	glasbe	ne	
zanemarim,	saj	se	ji	podzavestno	
poskušam	izogniti.	Otroci	bodo	do	
nje	imeli	pozitivni	pristop,	če	jih	že	
od	malega	navadim	nanjo.	(30)

	Ü Iz	svojih	lastnih	izkušenj	lahko	

povem,	da	učenci	radi	igrajo	sodobno	
glasbo,	saj	jim	je	bolj	dosegljiva	in	
razumljiva.	Počutijo	se	bolj	sproščeno	
in	naravno,	ker	jim	je	način	izvajanja	
blizu.	(9)

	Ü Zdi	se	mi	prav,	da	se	tudi	mlajši	
učenci	seznanijo	s	sodobno,	bolj	di-
sonantno	glasbo,	ki	jim	je	lahko	zani-
miva,	vendar	je	po	mojem	mnenju	to	
pomembneje	pri	starejših	učencih,	v	
višjih	razredih,	ko	so	sposobni	glasbo	
že	bolje	slišati	in	efekte	sodobne	
glasbe	lažje	dojemati.	(23)

PROTi

	Ü Menim,	da	je	prioriteta	pedagoga	na	
nižji	stopnji	postavitev	roke,	vzgoja	
melodičnega	in	ritmičnega	posluha	
ter	vzgoja	delovnih	navad.	Izrazito	
avantgardna	glasba	je	v	večini	pri-
merov	izredno	zapletena	za	branje,	
kar	odvrne.	Menim,	da	se	je	tonskega	
eksperimentiranja,	vodenja	melo-
dije,	ustvarjanja	barv	ipd.	moč	bolje	
naučiti	na	manj	zapletenih	notnih	
zapisih	(romantika,	impresionizem),	
za	kar	se	ne	porabi	toliko	časa	za	
branje.	(4)	

	Ü V	svojem	glasbenem	izobraževanju	
nisem	nikdar	študirala	skladb,	ki	bi	
bile	napisane	z	netipičnim	glasbe-
nim	zapisom.	Verjetno	mi	zaradi	
tega	takšne	skladbe	ne	predstavljajo	
izziva.	(22)	

Katera izmed slik v prilogi ti je najbolj všeč?
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Uporaba sodobne klavirske literature pri pouku klavirja

Diagram ponazarja primerjavo glasbe s slikarstvom.
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UPORABA SODOBNE 
KLAviRSKE LiTERATURE

Večini	učiteljev	se	zdi	pomembnost	
vključevanja	 sodobne	 in	 avantgardne	
klavirske	 literature	 v	 pouk	 zelo	 po-
membna	 (prevladujejo	 ocene	 4	 in	 5	 –	
pri	najvišji	stopnji	pomembnosti	5).	

Dve	 izkušeni	 učiteljici	 dodajata	
sledeče.
	Ü Pri	uporabi	sodobne	glasbe	je	zelo	
pomemben	zdrav	odmerek	selekcije	
–	sodobna	glasba	ne	sme	biti	zrcalo	
kaosa	sodobnega	sveta,	življenja,	
temveč	glasnik	izvirne	harmonije	v	
aktualnem	jeziku.	(20)

	Ü Vsako	obdobje	mora	biti	pri	pouku	
enakovredno	predelano.	Menim,	da	
bo	sodobna	glasba	v	prihodnjih	letih	
doživela	ekspanzijo.	(30)

OPAŽANJA UČITELJEV

	Ü Opazila	sem,	da	so	učenci	ali	zelo	
naklonjeni	sodobni	glasbi	ali	pa	jo	
skoraj	popolnoma	zavračajo.	Malo	je	
tistih	»srednje	naklonjenih«.	Večina	
se	je	zelo	hitro	znala	opredeliti.	(8)

	Ü Pri	učencih	sem	opazila,	da	smatrajo	
za	sodobno	klavirsko	glasbo	skladbe,	
ki	so	jim	harmonsko	tuje.	(8)

	Ü Na	primeren	način	približana	sodob-
na	glasba	je	za	otroke	privlačna	in	jo	
radi	igrajo,	v	nasprotnem	primeru	pa	
imajo	do	nje	večinoma	odklonilen	
odnos.	(30)

	Ü Vsi	so	imeli	pozitivno	stališče	do	so-
dobne	glasbe,	saj	se	jim	zdi	zanimiva,	
ker	je	drugačna.	Priznati	moram,	da	
so	me	odgovori	presenetili.	(5)

	Ü Sodobna	glasba	zelo	pomaga	pri	ra-
zvoju	učenčeve	kreativnosti.	Uporaba	

sodobnih	začetnic	je	zelo	koristna	
in	dobra,	saj	vpeljejo	otroka	v	zvočni	
svet	brez	znanja	not	–	zelo	hitro.	V	
tem	svetu	je	lahko	učenec	zelo	svo-
boden.	To	je	gotovo	dobro	izhodišče	
za	vse	ostale	poti	v	glasbi.	(6)

Umetnost odseva duh časa, v kate-
rem živimo. Dajmo mladim pianistom 
možnost, da ga občutijo skozi glasbo in 
se izrazijo v jeziku, ki ga dobro razumejo!

In ne pozabimo, da imajo mladi pi-
anisti tudi potencial za skladanje, ki ga 
moramo učitelji podpreti in negovati, 
da bo lahko opravil svoje poslanstvo. 	

Do glasbe imamo dolžnost: mora-
mo jo iznajti!

(Igor Stravinski)

Dodatne informacije in naročila na: 
music@muga.si, 041 394 707

Prelistajte priročnik na 
www.muga.si

avtorica: ilustracije:

Priročnik za enostavno učenje lestvic in akordov pri pouku klavirja
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Kevin	 Richmond	 z	 Univerze	 v	
Memphisu	 je	 na	 predavanju	 na	 30. 
mednarodni konferenci EPTA v Talinu 
2008	izpostavil	sledeči	seznam	sodobne	
notacije	in	tehnike	v	klavirski	literaturi	
za	mlade	pianiste:

 Ü 32 PIANO GAMES Ross Lee Fin-
ney (CF	Peters)	1969		-	Arapaho

 Ü 5 KLAVIERSTÜCKE FÜR KIN-
DER Thomas BIomenkamp (Edition	
Mercator)	n.d.	-	Buntspechts	Stacca-
to	Arie,	Grillen-Nocturne	

 Ü 70 KEYBOARD ADVENTURES 
Book 1 Karin Daxböck,	et al (Breit-
kopf )	2001	-	In	Search	of	Adventure	
/	Spooky	Moor	/	Too	Tired	for	
Anything	

 Ü 70 KEYBOARD ADVENTURES 
Book 2 Karin Daxböck, et al (Breit-
kopf )	2001	-	Ghostly	Voices	/	Three	
Wishes	/	Waterfall	

 Ü AMUSEMENTS Book 2 Stephen 
Chatman (Frederick	Harris)	1989	
-	Broken	Music	Box	/	Daydream	/	
Freak-Out	

 Ü AMUSEMENTS Book 3 Stephen 
Chatman (Frederick	Harris)	1989	-	
Who's	There?	

 Ü CONTEMPO 1 Mary Elizabeth 
Clark; ed. (Myklas	-	dist.	by	Alfred)	
1972		-	Ghostly	Shadows	(Ruth 
Perdew) 

 Ü CONTEMPO 2 Mary Elizabeth 
Clark, ed.	(Myklas	-	dist.	by	Alfred)	
1974	-	The	Forrest	Speaks	(Billie	

Ferrell)	/	Wistful	Duet	(Kent	
Holliday)	

 Ü CONTEMPORARY MUSIC 
AND THE PIANIST Alice Canady, 
ed. (Trillenium)	1974/1997	-	Forte-
Piano	(Lajos Papp) 

 Ü CONTEMPORARY PERFOR-
MER Book 2 Waller &	Carol Noona 
(Heritage	-	OoP)	1975	-	Tiny	Bird	/	
Princess	and	the	Troubador	

 Ü CONTEMPORARY PERFOR-
MER Book 4 Waller &Carol Noona 
(Heritage	-	OoP)	1976	-	Elementa-
ry,	My	Dear	Watson!	/	Jigsaw	Puzzle	
/	Rain	Forest	

 Ü CONTEMPOS IN CRIMSON 
Mary Elizabeth Clark, ed (Myklas	-	
dist.	by	Alfred)	1972	-	The	Balalaika	

(Ruth Perdew) 
 Ü GRADUS III Samuel Adler (Oxford	
University	Press)	1981	-	Bells	and	
Harps	

 Ü HENRY COWELL PIANO 
MUSIC VOL. 1 (Associated	Music	
Publishers)	1959	-	Aeolian	Harp	/	
Exultation	

 Ü LIVING PIANO Monika Hilde-
brand, ed. (Universal	Edition)	2001	
-	Ein	Bild,	das	aus	Musik	besteht	
(Christoph Hempel) / Mysterium	
(Monika Hildebrand) /Ober-Töne	(C. 
Ehrenpreis/U. Wohlwender)/ Slalom	
(Monika Hlldebrand) / »Wunde	
Knöchel«	-	Step	(Luis Zett) 

 Ü PIANO VARIETÉ Monika Hilde-
brand, ed. (Universal	Edition)	1994	

Bukvarnica za sodobno 
klavirsko literaturo
Pregleden seznam sodobne klavirske literature za vse stopnje lahko najdete 
na sledeči povezavi: www.pytheasmusic.org/young_piano_1.html. 
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-	Ali	Baba	in	the	Robber's	Cave	
(Peter Heilbut) / Melody	in	the	Fog	
(Harald Boje) 

 Ü REACHING OUT Emma Lou 
Diemer (FJH	Music	Co.)	2004	-	
Echo	Dream	

 Ü SONATA NO 1, OP 25 Dianne 
Goolkasian Rahbee (FJH	Music	Co.)	
1986	-	Toccata	

 Ü SPACE SUITE Emma Lou Diemer 
(Plymouth	Music	Co.)	1989	-	Data	
Bass	(and	Treble)	/	Out	in	Space	/	
Space	People	Dancing	/	The	Surface	
of	the	Moon	

 Ü ZWÖLF KLANGSCHAFTEN 
IM KLAVIER Steffen Schleiermacher 
(Breitkopf	)	2001	-		Im	Flachland	/	
In	der	Höhle	/	In	der	Burgruine	

 Ü ADVENTURE IN SOUND	David 
Karp (Willis	Music	Co.)	1979	

 Ü AMUSEMENTS Book 1	Stephen 
Chatman (Frederick	Harris)	1989	

 Ü AWAY! Stephen Chatman (Frede-
rickHarris)	2004	

 Ü BIRDS	Seymour Bernstein (Associa-
ted	Music	Publishers)	1972

 Ü BIRDS 2	Seymour Bernstein (Associ-
ated	Music	Publishers)	1973	

 Ü CONTEMPOS IN JADE	(My-
klas)	1972	

 Ü CONTEMPOS IN ORCHID	

(Myklas)	1973	
 Ü CONTEMPOS IN SAPPHIRE	
(Myklas)	1973	

 Ü DANCES AND ENTERTAIN-
MENTS	Sylvia Glickman (Hilde-
gard)	1990	

 Ü DIE HÖRENDE HAND	(piano	
Exercises	for	Contemporary	Music)	
Catherine Vickers (Schott)	2008	

 Ü ESCAPADES	(both	volumes)	
Stephen Chatman (Frederick	Harris)	
1997

 Ü FANTASIES Stephen Chatman 
(Frederick	Harris)	1995	

 Ü GALLERY OF SOUND PAT-
TERNS	B.J Rosco (Willis	Music	
Co)	1984

 Ü GRADUS II	Samuel Adler (Oxford	
University	Press)	1971	

 Ü INSECTS	Seymour Bernstein (Tetra	
Music	Co.)	1976	

 Ü VISIONARY LANDSCAPES, 
OP 214	Alan Hovhaness (CF	Peters)	
1967

 Ü MASTERS OF OUR DAY, Vol. 2	
(Carl	Fischer)	2001	

 Ü MONSTER PIECES	William Bo/
com (HaI	Leonard)	1981	

 Ü MOSAICS OF ANlMALS	Lajos 
Papp (Editio	Musica	Budapest)	1996	

 Ü NEUE KLAVIERMUSIK	Peter 
Roggenkamp. ed. (Edition	Breitkopf )	
1990	

 Ü PIANO PROJECT	Anne-Lise	
Gastaldi,	Valerie	Haluk,	ed.	(Univer-
sal)	2006	

 Ü PIANO TIMES	Monika Hilde-
brand, ed.	(Universal)	1998	

 Ü PIANO WORKSHOP, Vol. 
3 - ENTDECKUNGEN	Gertrud 
Firkenes (Schott)	1995	

 Ü POUIR LES ENFANTS DU PA-
RADIS	Nicolaus	A.	Huber	(Edition	
Breitkopf )	2004	

 Ü PRELUDES FOR PIANO	(all	3	
volumes)	Stephen Chatman (Frede-
rick	Harris)	2002	

 Ü SOUNDS AND COLORS	Jenö 
Takács (Doblinger)	1997	

 Ü SOUNDS NEW	Peter Roggenkamp. 
ed. (Universal)	2005	

 Ü STRETCHING	John Robet! Poe 
(Willis	Music	Co.)	1980	

 Ü THREE PIECES FOR PIANO	
Emma Lau Diemer (Plymouth	Music	
Co)	1994	

 Ü WOODSPRITE AND WATER-
BUG COLLECTION	Dan Beaty 
(Kjos)	1977 

 Ü WWW.PIANOPIANISSIMO.
COM	Roggenkamp/Diermaier, eds.	
(Universal)	1999 	



Prispevke	(v	eni	od	različic	urejevalnika	besedil	
Word)	pošljite	po	elektronski	pošti	(virkla@epta.si).	

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. marec 2015!

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.

IzbIra vSebIN
Uredniški	odbor	izbira	vsebine	za	naslednje	sklope:

	Ü avtorski	strokovno-pedagoški	članki	
na	izbrano	tematiko	revije,

	Ü avtorski	strokovno-pianistični	
oz.	muzikološki	članki,

	Ü intervjuji	(s	pianisti,	slovenskimi	
in	tujimi	pedagogi	ipd.),

	Ü strokovni	psihološko-filozofsko	obarvani	članki
	Ü prevodi	tujih	strokovnih	člankov,

	Ü osebna	razmišljanja	na	izbrano	tematiko	
	Ü druge	strokovne	vsebine.

Slikovno in grafično gradivo
Slikovno	in	grafično	gradivo	(preglednice,	

grafični	prikazi,	slike,	notno	gradivo,	fotografije)	
priložite	prispevku	kot	samostojne	dokumente	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.

refereNce, OpOmbe
Reference	v	besedilu	naj	bodo	v	obliki:	(Bach,	

2000),	ob	navajanju	strani	pa:	(Bach,	2000:	32).	
Opombe	v	besedilu	označite	z	zaporednimi	

številkami	in	jih	enako	razvrstite	pod	besedilom.	

lIteratura, vIrI
Literaturo	navajajte	na	koncu	prispevka	na	sledeči	
način:
Vire	 navajamo	 po	 abecednem redu priimka (prvega) 
avtorja	oziroma	naslova,	 če	avtor	dela	ni	znan.	Če	se	
isti	avtor	pojavi	večkrat,	dela	navajamo	po	letu	izdaje,	
najprej	 starejša	 in	nato	novejša	dela.	Vsi	podatki	 so	v	
originalnem jeziku,	prevod	naslova	lahko	(ni	pa	nujno)	
podamo	tudi	v	slovenščini,	v	oglatih	oklepajih,	takoj	po	
originalnem	naslovu.

Monografske publikacije	
Priimek, Začetnica	imena,	leto	izdaje.	Naslov dela. 
Izdaja.	Kraj	izdaje,	založba.

Članki iz revij in časopisov
Priimek,	I.,	leto	izdaje	revije.	Naslov članka.	Naslov	
revije,	letnik	revije,	številka	revije.	članka.

Sestavki iz knjig in zbornikov
Priimek,	I.,	leto	izdaje.	Naslov sestavka.	V:	Urednik.	
Naslov	knjige.	Kraj	izdaje,	založba.

Monografske publikacije s svetovnega spleta (URL)
Priimek,	I.,	leto	izdaje.	Naslov dela.	Izdaja.	Kraj	izdaje,	
založba,	število	strani.	URL	(Datum	citiranja).

Članki iz revij v elektronski obliki
Priimek,	 I.,	 leto	 izdaje	 revije.	 Naslov članka.	 Naslov	
revije,	 letnik	revije,	številka	revije,	obseg	članka.	URL	
(Datum	citiranja).

Drugi spletni viri
Pri	prevzemanju	navedb	s	spletnih	strani,	ki	ne	sodijo	v	
nobeno	od	zgornjih	kategorij,	se	obvezno	navede	priimek	
in	ime	avtorja,	leto	objave	(če	je	znano),	naslov	prispevka,	
enotni	naslov	vira	(URL)	in	datum	citiranja.	V	primeru	
anonimne	objave	navajamo	po	naslovu	prispevka.

Uredniški	 odbor	 samostojno	 in	 neodvisno	 odloča	 o	
objavi	posameznega	prispevka,	s	tem	da	upošteva	merila	
za	 uvrstitev	 prispevka	 v	 revijo.	 Vse	 prispevke	 člani	
uredniškega	 odbora	 preberejo,	 ocenijo	 in	 vsebinsko	
obravnavajo.		

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 3. številke revije Virkla, pomlad 2015, bo  

klavir v raZličniH vlogaH  
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KLAviRSKi 
DNEvi 2014

37. MEDNARODNA EPTA 
KONFERENCA 

OSLO, NORVEŠKA, 
26.–29. junij 2014

Virkla	je	strokovna	glasbena	revija	Društva	klavirskih	pedagogov	
Slovenije	–	EPTA,	namenjena	pianistom,	klavirskim	pedagogom,	
drugim	glasbenim	pedagogom,	staršem	otrok	v	glasbenem	šolanju	in	
vsem	drugim,	ki	jih	to	področje	zanima.	V	njej	se	objavljajo	strokovni	
članki	in	prispevki	slovenskih	in	tujih	klavirskih	pedagogov	in	
pianistov	ter	strokovnjakov	z	drugih	področij,	ki	lahko	s	svojimi	
raziskavami,	idejami,	znanjem	in	izkušnjami	pomembno	pripomorejo	
h	kvaliteti	pedagoškega	dela	v	glasbenem	izobraževanju	pri	nas.	
Naslednja	številka	bo	izšla	spomladi	2015.	Vabljeni	k	sodelovanju!	

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	2014/2015	se	bodo	
predstavili	prvonagrajenci	tekmovanja	TEMSIG	2014.
Dodatne	informacije:	Dejan	Jakšič,	organizator	cikla	Pianissimo,	041	73	73	28,	dejan.golf@siol.net

Društvo	deluje	izključno	na	prostovoljni	bazi.	Prispevki	iz	članarin	se	v	celoti	namenijo	za	pokrivanje	
stroškov	dejavnosti,	ki	jih	organiziramo.	Tako	s	plačilom	članarine	omogočate	nadaljnje	delovanje	in	
razvoj	Društva	klavirskih	pedagogov	Slovenije	–	EPTA.	
Vsi	redni	člani	prejemajo	en	izvod	revije	Virkla	letno,	so	deležni	ugodnosti	pri	kotizaciji	za	Klavirske	
dneve	in	prejemajo	redna	obvestila	o	aktualnem	dogajanju	ter	dejavnostih	(seminarji,	tekmovanja	ipd.).
Pristopno	izjavo	najdete	na	www.epta.si	pod	razdelkom	»članstvo«.	Članarina:	30	€	(15	€	za	študente)	
velja	za	tekoče	koledarsko	leto.	Prijazno	vabljeni	v	našo	družbo!

14.	do	16.	november	2014	Glasbena	šola	Laško	–	Radeče	
Tema	konference:	KLAVIR	…	DUO	…	TRIO	…	ORKESTER
Tematika	bo	predstavljena	skozi	predavanja,	recitale,	projekte	
šol	in	okroglo	mizo.	Klavirski	dnevi	se	bodo	dotaknili	tudi	vloge	
učitelja-korepetitorja.	
Natančen	urnik	Klavirskih	dnevov	bo	objavljen	najkasneje	5.	oktobra	
2014	na	spletni	strani	društva.

Tema	konference:	Folk	Music‘s	influence	on	Art	Music	from	
1814–2014.	Trends	in	Practice	and	Preformance/Vplivi	ljudske	
glasbe	na	umetiško	glasbo	med	letoma	1814–2014.	Trendi	v	praksi	
in	nastopanju
Na	konferenci	se	bosta	predstavila	tudi	slovenska	predstavnika,	
naša	člana,	Ana	Josimovska	Cagnazzo	in	Antonio	Cagnazzo	–	
klavirski	duo	AnAntonio	s	predavanjem-recitalom	Tarantela.	Pred	
konferenco	(25.	–	26.	6.)	se	bo	odvijalo	tudi	tekmovanje	klavirskih	
duov.	Vabljeni	v	Oslo.	Več	informacij	na	www.epta.no.	
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