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" Preprost proces fokusiranja
na stvari, ki se običajno
zde samoumevne, je močan
vir ustvarjalnosti."
EDVARD DE BONO
Za ustvarjalno dejavnost sta potrebna
znanje in spomin. Šola nam nudi informacije, ampak to še ni znanje. Ko informacije predelamo in jih trajno vsrkamo
v svoj brezmejni duhovni oblak, se začne
čudežno povezovanje, sestavljanje idej.
Vendar tu še ni konec poti, znanje potrebuje izkustvo, sicer izgubi ves pomen.
Samo realizirane ideje, ki se oplajajo s
sposobnostjo logike in domišljije, ključnimi lastnostmi človeške ustvarjalne narave,
ki se udejanijo v stvari, naredijo življenje
zanimivo in zabavno. Ustvarjalnost izpolnjuje željo po smislu, sreči, obstoju.
Poglejte, tudi jaz sem tukaj! vzklikajo vsi
ustvarjalni trenutki, ki porodijo, negujejo
in dozorijo nekaj novega.
Izkustvo ustvarjalnosti je največji
motivator, v svoji biti nosi željo po tem,
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da delo opravi dobro, bolje, resnično in
pravilno. Z neizmerno močjo premaga
strah, ki hromi življenjske sile in jih zapira v sheme preživetja. Premagati strah,
tesnobo nedejavnosti, odpreti se neznanemu, dovoliti svoji misli polet je cilj navečje
vrednosti življenja.
Otroci, ki prihajajo v glasbene hrame,
prinašajo izkušnjo igre, ki edina krepi
ustvarjalne kompetence. Radovedni, odprti srkajo nova izkustva tudi v času, ko
igro odrinejo v kot, da bi se s polno močjo
uveljavili v svojem okolju. Vendar se vračanje v kotiček igre obrestuje, premaguje
izolacijo, tesnobno pot učenja in potrjevanja rezultatov.
Ali naše glasbene šole, spredalčkane
v vsebini in omejenem času, dovoljujejo
razvoj ustvarjalnosti? Neštetokrat smo že
ugotovili, da ji namenjajo premalo prostora, da še tistim učencem, ki jih je narava
obdarila z izstopajočo ustvarjalnostjo, ne
nudijo primernega okolja.
Res je, učenci prihajajo iz različnih
okolij, z različnimi svojimi pričakovanji
in pod vplivom pričakovanj svojih staršev.

Nekateri odklanjajo ustvarjalne igrice,
ker se jim zdijo otročje, neresne za šolo,
nepomembne. Če bi ustvarjalnost dobila
prostor v šolskem kurikulumu, bi se odnos
zagotovo spremenil. Ali bi ustvarjali nove
Mozarte kar povprek? Ni verjeti. Vemo, z
genialno ustvarjalnostjo je povezana genialna inteligenca, nadpovprečno znanje in
spomin ter primerno okolje, da bi zagorele iskrice skrivnostne ustvarjalne nuje,
o kateri pripovedujejo največji mojstri, v
ognjeno strast.
Kje je torej mesto šole, ki naj slehernemu nudi znanje? Na stičišču znanja in
ustvarjalnosti, saj brez ustvarjalnosti ostaja
znanje površno, nerealizirano in v resnici
ničvredno. Ustvarjalnost je pravzaprav
energija želje in moči, ki znanju omogoči
preživetje.
Nuša Gregorič, glavna urednica

Ustvarjalnost je nalezljiva,
podaj jo naprej!
ALBERT EINSTEIN
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Besedilo: Ilonka Pucihar

Zakaj vključevati
improvizacijo v pouk klavirja?
Izvleček raziskave

S

misel ustvarjanja je v prvi vrsti
doseganje osebnega zadovoljstva
in blagostanja. Za improvizacijo
sta glasbena ustvarjalnost in ozaveščanje osrednjega pomena kot vir iskanja
izpolnjujočih umetniških in življenjskih izkušenj. Z odkrivanjem običajnih
kognitivnih procesov v ustvarjalnosti so raziskovalci ovrgli prepričanja o
njeni mistični dostopnosti le izjemno

Z odkrivanjem
običajnih kognitivnih
procesov v ustvarjalnosti
so raziskovalci ovrgli
prepričanja o njeni
mistični dostopnosti le
izjemno obdarjenim
posameznikom ter
spodbudili naraščajoče
zavedanje, da je
potrebno ustvarjalnost
spodbujati, razvijati
in negovati.
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obdarjenim posameznikom ter spodbudili naraščajoče zavedanje, da je potrebno ustvarjalnost spodbujati, razvijati in
negovati. Improvizacija je ob kompoziciji najbolj celovita glasbeno ustvarjalna
dejavnost, pri kateri gre za spontano
ustvarjanje novih in izvirnih glasbenih
idej skozi manipulacijo glasbenega materiala. Pri tem ni bistven rezultat, končni izdelek, temveč je največja vrednost
improvizacije v samem procesu izvajanja. Z raziskavo, v kateri smo anketirali
95 učiteljev klavirja slovenskih javnih
glasbenih šol, smo ugotovili, da se večina
učiteljev sicer odloča za ''klasično'' poučevanje klavirja s poudarkom na učenju
in interpretaciji zapisanih glasbenih del,
kljub temu pa so improvizaciji naklonjeni, pripisujejo ji pomembno vlogo
in imajo pozitivne izkušnje z njenim
vključevanjem v pouk klavirja. Prav tako
je predstavljenih nekaj izsledkov kvalitativne raziskave, multiple študije primera,
s katero smo vrednotili in preverjali pristop vključevanja improvizacije v pouk
klavirja. Vzorec predstavlja štirinajst
učencev klavirja, ki so bili v šolskem letu
2013/2014 poučevani z redno in sistematično vključeno improvizacijo, ki je
sestavni del zbirke učbenikov za učenje
klavirja Moj prijatelj klavir (Pucihar in
Pucihar, 2010–1012), in omogoča učiteljem tudi brez znanja in prakse improvizacije spodbujanje te dejavnosti pri
pouku klavirja. Strnjene izjave in pisna

poročila učencev in njihovih staršev pričajo o pomembni vlogi improvizacije za
mnoge dejavnike glasbenega in osebnostnega razvoja učencev.

UVOD
Ustvarjalnost je v glasbi največkrat
sinonim za glasbeno produkcijo; torej
improvizacijo in kompozicijo, čeprav
je prisotna tudi pri izvajanju zapisanih glasbenih del ter glasbeni recepciji.
Tudi glasbeno poslušanje ima temelje
v ustvarjalnih mentalnih procesih, še
posebej ko zahteva prizadevanja za izluščenje pomena in so poleg slušnih
sposobnosti potrebne tudi sposobnosti
domišljije, pozornosti in čustvovanja.
Vendar je improvizacija ob kompoziciji
temeljna glasbeno-ustvarjalna dejavnost,
ki zajame kompleksno paleto mehanizmov, ki so drugačni kot ob igranju zapomnjenih skladb. Ob njej je posameznik
vpleten v ustvarjalni proces ugotovitve
problema, proizvajanja in modifikacije
idej ter vrednotenja pogojnih rešitev.
Pokazati nekaj novega, boljšega,
nekaj, kar še ne obstaja, je pri ljudeh
od nekdaj vzbujalo odobravanje, čudenje, občudovanje. Ustvarjalni ''aha''
trenutki, inspiracija in navdih so tako
močni, veličastni in skrivnostni hkrati,
da so jih stoletja pripisovali nadnaravnim silam, mističnim izvorom, bogu,

Ustvarjalnost

muzam … Ustvarjalnost so v glavnem
razumeli kot produkt visoke kulturne,
umetniške ali znanstvene vrednosti in
je kot taka pripadala le redkim izbrancem, genijem. Tako psihološke kot tudi
raziskave s področja nevroznanosti so
ovrgle teorije o skrivnostnem in mističnem izvoru ustvarjalnosti, ki so dolga
leta prevladovale. Psihoanaliza razlaga,
da je ustvarjalnost poskus uresničenja
potlačenih impulzov, kar prispeva k
njihovemu posrednemu zadovoljevanju. Freud je povzel patološki pogled
ustvarjalnega procesa, kar se zdi značilnost njegovega splošnega pogleda na
človeka. Menil je, da tako nevroza kot
ustvarjalnost izhajata iz želje po izpolnitvi bioloških nagonov. Za razliko od nevroze, ki je neuspešen poskus rešitve, pa
ustvarjanje omogoča sublimacijo spolne
in razdiralne energije in s tem zadovoljitev prepovedanih želja na namišljeni
ali simbolni ravni, ki je tudi družbeno
sprejemljiva. Nevrotik torej uporablja
vso energijo za potlačitev, umetnik pa
najde izhod v ustvarjanju. Že Freudova
sodelavca Jung in Adler sta zavrnila razlago ustvarjalnosti zgolj kot sublimacijo
spolnega in uničevalnega nagona ter
poudarjala človekov ''ustvarjalni jaz'', ki
teži k celovitosti in izpolnitvi. Pogled na
človeško naravo kot na zavesten, samostojen, samoaktualizacijski, zdrav proces
razlikuje humanistično psihologijo od
psihoanalize. Pionir humanistične psihologije, Maslow, je v svoji hierarhiji potreb med višje potrebe uvrstil potrebo po
samoaktualizaciji, ki pomeni težnjo po
uresničevanju posameznikovih možnosti in potenc. Njen sestavni del je tudi
ustvarjanje (Pečjak, 1987). Ustvarjalnost
je razdelil v primarno, sekundarno in
integrirano ustvarjalnost. Slednja je vir
velikih umetniških, filozofskih del in
znanstvenih odkritij in kot taka značilna
za življenja samoaktualiziranih, zdravih
posameznikov.
Danes se raziskovalci strinjajo, da
gre na osebni ravni za znamenje mentalnega zdravja in čustvenega blagostanja.

Visoka kvaliteta življenja pomeni, da
živi človek ustvarjalno življenje tako
pri svojem delu kot tudi v prostem
času. Hkrati je tudi najbolj osrečujoča
pot za reševanje težav, za povečevanje
družbene blaginje, za pospeševanje
sporazumevanja med ljudmi. Tudi eden
vodilnih raziskovalcev tega področja,
Csikszentmihalyi (1997), ki že vrsto let
raziskuje ustvarjalnost tudi v povezavi s
srečo, ugotavlja, da za mnoge sreča izvira
iz ustvarjanja nečesa novega in iz raziskovanja. V trenutkih ustvarjanja smo
v izkušnji zanosa, ko smo popolnoma
vpleteni v tisto, kar delamo. Večkrat to
doživimo, srečnejši smo. Zdravi otroci so
po avtorjevem (ibid.) mnenju nenehno v
izkušnji zanosa. Otroška igra je osrečujoča in ustvarjalna sama po sebi in kaže, da
otrok vstopa v šolo z bogatimi izkušnjami ustvarjalnega mišljenja in dejavnosti
(Odena, 2012). Ustvarjalni potencial, ki
je pri majhnih otrocih tako očiten, je pri
starejših otrocih in odraslih vedno manj
opazen, saj okolje nagrajuje in spodbuja
intelektualni konformizem. Današnje
šole še zmeraj zahtevajo memoriranje
dejstev bolj kot konceptualno razumevanje, učenje posameznih lekcij bolj kot
integrirano znanje, učenje postopkov
korak za korakom bolj kot spodbujanje
prilagoditvenih sposobnosti in individualno učenje ter preverjanje namesto
razvoja sposobnosti sodelovanja. Znanje
sicer predstavlja možnosti in omogoča
večjo ustvarjalnost, vendar zgolj močno
specializirano znanje ustvarja fiksacije
in bliža dogmatizmu (Makarovič, 2003;
Pečjak, 1987).
Nevroznanstvene raziskave ustvarjalnosti (Pfenninger in Shubik, 2001,
v Dietrich, 2004; Haier in Jung, 2008;
Jaušovec in Jaušovec, 2011) ponujajo
uvide, da gre za mehanizme, katerih potencial posedujemo bolj ali manj vsi in je
tako tudi pomembno, da jih skozi vključevanje ustvarjalnosti v izobraževalni
proces ustrezno spodbujamo in vrednotimo. Načeloma lahko vsa možganska

vezja proizvajajo nove idejne kombinacije iz podatkov, s katerimi razpolagajo.
Idejne kombinacije nastajajo ves čas,
vendar je potreben postopek izbire, da
določi, katere ideje so resnično ustvarjalne. Ko je torej enkrat nova kombinacija
ustvarjena, je potrebna ocena vrednosti
čelnega režnja, da se kombinacija spremeni v ustvarjalno idejo. Dosežki bodo
verjetno redko genialni, vendar pa lahko
ustvarjalnost razumemo in preučujemo
na dva načina; kot dosežke visoke kulturne, umetniške, znanstvene vrednosti
ali kot preprostejšo, tudi vsakodnevno
ustvarjalnost. V obeh primerih gre za to,
da zmoremo drugačen, svojstven pogled
na stvari in znamo uporabiti na nov, izviren in uporaben način. Podobno je z
glasbeno improvizacijo.

NEKAJ POSKUSOV
DEFINICIJE IMPROVIZACIJE
Definicija improvizacije ni enostavna zadeva in je predmet mnogih
razprav (Andreas, 1993; Clarke, 1992;
Nettl, 1974; Pike, 1974; Pressing, 1984,
1988, vsi v Deutsch, 1999). V glasbenem leksikonu Cankarjeve založbe je
improvizacija definirana kot izmišljanje
in podajanje glasbe brez predpriprave, izhajajoč iz latinske besedne zveze
ex improviso, kar tudi pomeni ''brez
predpriprave'' (Bedina K. et al., 1987).
The New Harvard Dictionary of Music
razlaga improvizacijo kot ustvarjanje
glasbe v času izvajanja (Randel, 1986).
Široko poseže Berkowitz (2010), ki
pravi, da je improvizacija osrednja komponenta vseh človeških aktivnosti. Kot
del človeškega ustvarjalnega potenciala
in njegove želje po izražanju, po komunikaciji, se kot ustvarjanje novega glede
na obstoječe, pojavlja na mnogih, če ne
vseh, področjih življenja.
Improvizacija ni zvrst glasbe niti ni
glasbena praksa, ki bi označevala določeno zvrst, temveč je bolj proces, ki
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zaobjame mnoge zvrsti. Pri improvizaciji ne gre za reševanje problemov in
torej ni bistven rezultat, končni izdelek,
temveč je največja vrednost improvizacije v samem procesu izvajanja (Pressing,
1987). To je tudi eden izmed razlogov,
da se izmika jasnim definicijam.
Nekateri avtorji vidijo improvizacijo v širšem kulturnem, izobraževalnem
in političnem kontekstu kot ustvarjalen
proces, ki podpira skupinsko komunikacijo in osebno rast (Prevost, 1995,
Lewis, 2000, Oliveros, 2005, Stevens,
2007, vsi v Hargreaves et al., 2012). Stevens (2007) in Prevost (1995) opisujeta
improvizacijo kot proces, ki podpira
ustvarjalni razvoj in inovativno sodelovanje skozi vaje, ki dajejo prednost svobodi izražanja pred stilno osnovanimi
pričakovanji glasbene strukture. Kertz
Welzel (2004) pravi, da je improvizacija izmišljanje glasbe v trenutku igranja,
ne da bi jo zapisali, in pri tem poudarja vlogo domišljije in ustvarjalnosti. Po
njenem mnenju improvizacija vključuje
tako svobodo kot omejitve, tako določene smernice kot prostor za ustvarjalnost. Berkowitz (2010) pravi, da se mora
improvizacija, če želi biti razumljena,
opirati na glasbeni material in procese,
definirane s kulturo, katere del je. Tako
improvizacija zahteva spontano ustvarjalnost, hkrati pa jo omejujejo glasbene
(stilne) in izvajalske (psihološke, fiziološke) omejitve.
Treba je ločiti vrhunsko, profesionalno improvizacijo in individualno
otrokovo improvizacijo kot del učenja in
poučevanja klavirja, katere glavni namen
ni vzgajanje profesionalnega improvizatorja (čeprav to ni izključujoče), temveč
ustvarjanje pogojev za otrokovo spontano in svobodno izražanje skozi glasbo in
s tem večje želje in motivacije za učenje
ter pridobivanje tehničnega in glasbeno-izvajalskega znanja in spretnosti.
Ob ''tradicionalnem'' učenju in
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Treba je ločiti
vrhunsko, profesionalno
improvizacijo in
individualno otrokovo
improvizacijo kot del
učenja in poučevanja
klavirja, katere glavni
namen ni vzgajanje
profesionalnega
improvizatorja (čeprav
to ni izključujoče),
temveč ustvarjanje
pogojev za otrokovo
spontano in svobodno
izražanje skozi glasbo
in s tem večje želje in
motivacije za učenje ter
pridobivanje tehničnega
in glasbeno-izvajalskega
znanja in spretnosti.
poučevanju klavirja, pri katerem se otroci vsakodnevno srečujejo z glasbenimi in
izvajalskimi omejitvami, lahko improvizacija predstavlja določen kontrast, pot
k svobodnemu in spontanemu izražanju,
ki bo skozi leta ponotranjenih glasbenih
izkušenj in oblikovanja estetskega okusa
dobilo avtentično obliko, ki bo v skladu s
tradicijo in pričakovanji stilnih in estetskih domen.

IMPROVIZACIJA
V GLASBENOIZOBRAŽEVALNEM SISTEMU
Danes težko najdemo glasbeno

področje, na katerega improvizacija ne
bi imela nobenega vpliva. Celotno zgodovino razvoja glasbe spremljajo težnje
po improviziranju in malo je tradicij, ki
bi slonele skoraj izključno na notalnem
sistemu, tako kot evropska, čeprav je
tudi v evropski tradiciji bila improvizacija običajna in pričakovana še v 19.
stoletju. Kljub temu pa je danes improvizacija skoraj popolnoma odsotna v zahodni klasični glasbeni umetnosti in posledično je skoraj popolnoma odsotna v
izobraževalnem procesu, čeprav bi, glede
na to, da je v določenem obsegu navzoča skoraj v vseh glasbenih dejavnostih,
morda bila lahko zmožnost improviziranja osnova glasbenega izobraževanja.
Nevrološke študije potrjujejo, da ima
glasbeno izobraževanje velik vpliv na razvoj glasbenika; celo večji kot individualne dispozicije (Elbert idr., 1995, v Trevarthen, 2012; Peretz in Zatorre, 2006).
Slušna skorja glasbenikov, ki raje igrajo
brez notnega zapisa, ima višje sposobnosti razlikovanja odstopanj tonske višine v
transponiranih vzorcih (Tervaniemi idr.,
2001, v Bratico in Tervaniemi, 2006). To
pomeni, da dolgoročno vadenje improvizacije spremeni nevronska vezja, tako
da se izboljša glasbeni nastop in lajša
hitro prepoznavanje glasbenih vzorcev,
saj omogoča izvajalcem, da v ''slušnem
umu'' hitreje tvorijo sliko glasbenega
vzorca, ki naj bi ga zaigrali (Bratico in
Tervaniemi, 2006).
Limb (2008) je s sodelavci s funkcijsko magnetno resonanco, ki meri
možgansko aktivacijo glede na pretok
krvi v posamezne dele, snemal možgane jazz pianistov med improviziranjem
in ugotovil, da se pri izvajanju tudi zelo
preproste improvizacije upočasni aktivnost dorsolateralnega čelnega režnja (za
načrtovanje dejavnosti in samovrednotenje oziroma samocenzuro), aktivira
pa se medialni, centralni del čelnega
režnja (za samoizražanje in pripovedovanje zgodbe). Tako je povzel, da so
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glasbeniki, ki so spretnejši v improviziranju, spretnejši tudi v ''izklapljanju''
samocenzur, vrednostnih sodb, kar
omogoča več sproščenosti, svobode v
dinamičnem, agogičnem, tonskem, artikulacijskem niansiranju. Deaktivacija
samovrednotenja, ''notranjega kritika''
nas osvobodi, da smo ustvarjalnejši in
nam dovoli več spontanosti v izvajanju,
več novih idej, ki bi jih sicer inhibirali.
To pa lahko po avtorjevem (ibid.) mnenju omogoča boljše izvedbe na nastopih,
tekmovanjih, izpitih.
Kotsoupidou in Hargreaves (2009) v
eksperimentalni študiji o vplivih improvizacije na otrokovo ustvarjalno mišljenje ugotavljata, da bi improvizacija morala biti prepoznana kot močna podpora
ustvarjalnemu mišljenju, ker motivira
otroke k uporabi domišljije in sprejemanju odločitev za ustvarjanje glasbe.
Sawyer (2007) predlaga, da naj bi
bila improvizacija jedro glasbenega izobraževanja pred branjem not in izvajanjem zapisanega notnega materiala. To
pride naknadno. Glasbeniki, vzgajani na
ta način, bi imeli bolje razvite sposobnosti glasbenega mišljenja, globljega razumevanja glasbe in bi bili bolje pripravljeni tudi za interpretacijo napisanih not.
Zaradi večjih sposobnosti poslušanja in
odzivanja z razumevanjem, bi bili boljši
tudi v skupinskem igranju.
Po Willemsovem (1987) mnenju je
improvizacija znamenje življenja. V njej
se zlivajo zaznavni, ritmični, melodični
in harmonični elementi, prav tako pa je
v improvizaciji osebni element notranjega življenja, ustvarjalnosti, avtentičnega
navdiha, česar ne more nič nadomestiti.
Bratico in Tervaniemi (2006) žal
ugotavljata, da se improvizacijske
sposobnosti otrok pogosto izgubijo
skozi formalno učenje instrumenta.
Kljub naraščajočem zavedanju o pomembnosti improvizacije kot temeljne

glasbeno-ustvarjalne dejavnosti nekatere raziskave (Campbell, 1991; Hickey
in Webster, 2001; Volz, 2005) kažejo,
da improvizacijo vključujejo v pouk klavirja le redki posamezni učitelji. Njeno
vključevanje je odvisno od odgovornosti, znanja, stališč, presoje, ustvarjalnosti
in naravnanosti v ustvarjalnost posameznega učitelja, njegovih delovnih
izkušenj ter posledično njegove izbire
didaktičnih gradiv (Running, 2008;
Hickey&Webster, 2001).

RAZISKAVA STALIŠČ
UČITELJEV O INTEGRACIJI
IMPROVIZACIJE V
POUK KLAVIRJA
Prvi – kvantitativni del raziskave
je potekal na reprezentativnem vzorcu
učiteljev klavirja v slovenskih javnih
glasbenih šolah. Uporabljena je bila
deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja, podatki pa so bili obdelani s SPSS

programom. Ugotavljali smo, kakšno je
stanje pri vključevanju improvizacije v
pouk klavirja v slovenskih javnih glasbenih šolah. Anketirali smo 95 učiteljev
klavirja, pri čemer so nas zanimali njihova stališča in naravnanost, od katerih
je odvisno, koliko in na kakšen način pri
pouku klavirja v glasbeni šoli improvizacijo spodbujajo in jo udejanjajo. V anketi
je sodelovalo 14,9 % oseb moškega in
85,1 % oseb ženskega spola s povprečno
delovno dobo 18,46 let. Največ vprašanih, 62,1 %, je imelo univerzitetno
(visokošolsko) izobrazbo. Večina, 40,4
%, je imela pri napredovanju zaposlenih
v šolstvu naziv svetovalec, za njimi pa
so bili tisti (24,5 %) z nazivom svetnik.
Predstavljenih je le nekaj relevantnih
rezultatov.
Zanimala nas je stopnja prisotnosti
improvizacije pri pouku klavirja v slovenskih glasbenih šolah.
Podatki iz tabel 1 in 2 kažejo, da v
osnovnem glasbenem šolanju učitelji

Področja

N

Min.

Maks.

M

Učenje novih skladb

94

3

5

4,45

Razvijanje pianistične tehnike

94

2

5

4,27

Interpretacija glasbenih del

93

3

5

4,25

Učenje na pamet

93

2

5

3,98

Branje a prima vista

92

1

5

3,25

Transpozicija

94

1

5

2,29

Igranje po posluhu

92

1

5

3,04

Improvizacija (sprotno izmišljanje)

94

1

5

2,38

Kompozicija (sestavljanje lastnih skladbic)

94

1

5

2,71

Sprostitvene tehnike

92

1

5

3,18

Priprave na nastop

94

2

5

4,11

Didaktične igre

91

1

5

2,64

Gibanje celega telesa

94

1

5

3,05

Tablela 1: Učiteljeva pozornost, namenjena posameznim področjem, pri pouku
klavirja v 1. do 3. razredu
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Področja

N

Min.

Maks.

M

Učenje novih skladb

93

2

5

4,01

Interpretacija glasbenih del

93

3

5

4,67

Razvijanje pianistične tehnike

93

Učenje na pamet

2

92

Branje a prima vista

3

93

Transpozicija

Improvizacija (sprotno izmišljanje)

Kompozicija (sestavljanje lastnih skladbic)
Sprostitvene tehnike

1

92

Priprave na nastop

Gibanje celega telesa

1

93

2,34

5

2,20

5

3,30

5

1

93

2,11

5

1

93

3,05

5

1

92

4,18

5

1

93

4,41

5

1

93

Igranje po posluhu

5

2,23

5

1

4,15

5

3,09

Tabela 2: Učiteljeva pozornost, namenjena posameznim področjem, pri pouku
klavirja od 4. razreda naprej

največ pozornosti posvečajo učenju novih skladb, razvijanju pianistične tehnike, interpretaciji glasbenih del, učenju
na pamet, pripravam na nastop, precej
manj pa ustvarjalnim dejavnostim, kot
sta improvizacija in kompozicija, ter
transpoziciji in igranju po posluhu.
Rezultati, na podlagi izvedenega t-testa za en vzorec pri spremenljivkah:
stopnja pozornosti, namenjena improvizaciji v razredih od 1. do 3., in stopnja
pozornosti, namenjena improvizaciji od
4. razreda naprej, so potrdili hipotezo,
da redno in sistematično vključevanje
improvizacije v pouk klavirja v glasbenih šolah ni uveljavljena praksa.
Rezultati kažejo, da večina vprašanih, 42,6 %, improvizacijo v pouk
klavirja vključuje redko (nekajkrat v šolskem letu); le 1,1 % jo vključuje redno
(na vsaki učni uri).
Večina anketiranih učiteljev, 44,7 %,
vključuje improvizacijo v pouk klavirja
naključno, glede na potrebe učenca. Načrtovano in sistematično jih improvizacijo v pouk klavirja vključuje le majhen
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odstotek: 2,1 %.
Rezultati so tako potrdili tudi hipotezo, da učitelji vključujejo improvizacijo v pouk klavirja redko in nesistematično. Rezultati izvedenega t-testa
za en vzorec so potrdili, da učitelji improvizacijo v pouk klavirja vključujejo
le redko, rezultati hi-kvadrat testa za

Podatki iz tabel 1
in 2 kažejo, da v
osnovnem glasbenem
šolanju učitelji največ
pozornosti posvečajo
učenju novih skladb,
razvijanju pianistične
tehnike, interpretaciji
glasbenih del, učenju
na pamet, pripravam
na nastop, precej
manj pa ustvarjalnim
dejavnostim, kot
sta improvizacija
in kompozicija,
ter transpoziciji in
igranju po posluhu.

17%

18,1%

Nikoli

Je ne vključujem

42,6%

44,7%

Redko (nekajkrat v šolskem letu)

Naključno, glede na potrebe učenca

27,7%

24,5%

Včasih (enkrat na mesec)

Naključno

11,7%

10,6%

Pogosto (tri do štirikrat mesečno)

Načrtovano in sistematično, s prilagajanjem
potrebam učenca in naravnanosti učne ure

11,7%

2,1%

Redno (na vsaki učni uri)
0%

10%

20%

30%

Graf 1: Pogostost vključevanja
improvizacije v pouk klavirja

Načrtovano in sistematično
40%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Graf 2: Način vključevanja improvizacije
v pouk klavirja
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en vzorec pa, da velika večina učiteljev
improvizacijo v pouk klavirja vključuje
nesistematično.
Kljub temu so rezultati pokazali, da
se večini učiteljev, 59,1 %, vključevanje
improvizacije v pouk klavirja zdi pomembno, 25,8 % celo zelo pomembno,
nobeden izmed vprašanih ne meni, da
improvizacija sploh ni pomembna, in le
1,1 % jih meni, da ni pomembna.
Mnogi menijo, da je vključevanje
improvizacije v pouk klavirja pomembno za številne dejavnike glasbenega
udejstvovanja, kot so: konceptualno
razumevanje glasbe, večje spoštovanje
glasbene ustvarjalnosti, boljšo pripravo
za interpretacijo zapisanih skladb, večje
razumevanje različnih glasbenih tradicij,
ki vključujejo improvizacijo kot temeljno vodilo, sproščenost pri učnih urah,
sproščenost pri nastopih, spodbujanje
želje in veselja do glasbenega izražanja,
neodvisnost od zapisanega notnega materiala in zaupanje v lastne ustvarjalne
sposobnosti. Najbolj enotni pa so učitelji
v stališču, da je improvizacija pomembna za razvijanje sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.

0,00%
Sploh ni pomembno

1,1%
Ni pomembno

14,0%
Ni niti pomembno niti nepomembno

59,1%
Je pomembno

25,8%
Je zelo pomembno
0%

10%

20%

30%

40%

50% 60%

Graf 3: Pomembnost vključevanja
improvizacije v pouk klavirja

Dejavniki

N

Min. Maks.

M

Konceptualno razumevanje glasbe

94

1

5

3,81

Razvijanje sposobnosti ustvarjalnega mišljenja

95

3

5

4,47

Večje spoštovanje glasbene ustvarjalnosti

94

1

5

3,99

Boljša priprava za interpretacijo zapisanih
skladb

95

1

5

3,80

Večje razumevanje različnih glasbenih tradicij,
ki kot temeljno vodilo vključujejo improvizacijo

95

1

5

4,01

Sproščenost pri učnih urah

95

1

5

3,77

Sproščenost pri nastopih

95

1

5

3,86

Spodbujanje želje po glasbenem izražanju in
veselja do njega

95

1

5

4,23

Neodvisnost od zapisanega notnega gradiva

95

1

5

4,07

Zaupanje v lastne ustvarjalne sposobnosti

95

1

5

4,31

Tabela 3: Pomembnost vključevanja improvizacije v pouk klavirja za naštete dejavnike

Tudi odgovori učiteljev na odprto
vprašanje o njihovih izkušnjah pri vključevanju improvizacije v pouk klavirja
kažejo na njihovo večinsko naklonjenost
in pozitivne izkušnje z vključevanjem
improvizacije v pouk klavirja. Navajajo
pa popestritev pouka, užitek, veselje,
sproščenost, boljše razumevanje in usvajanje učne snovi, učinkovitost štiriročnih
improvizacij z ostinatno spremljavo, večji kontakt z lastno ustvarjalnostjo in z
inštrumentom, svobodo lastnega ustvarjanja, domišljijo, spoštovanje ustvarjalnosti, odsotnost strahu, vsestranski
razvoj glasbenika. Učitelji torej improvizaciji nedvomno pripisujejo pomembno
vlogo in imajo z njenim vključevanjem
tudi pozitivne izkušnje. Zato se verjetno
upravičeno sprašujemo, zakaj se jo vključuje le redko in nesistematično.
Tako smo raziskali razloge, ki otežujejo ali onemogočajo redno vključevanje
improvizacije v klavirski pouk.
Napomembnejši razlog, ki otežuje ali onemogoča redno vključevanje
improvizacije v klavirski pouk, je po

mnenju učiteljev »pomanjkanje učiteljeve prakse improviziranja« (M = 4,15),
temu pa sledita »pomanjkanje učiteljevega znanja o improvizaciji« (M = 3,99)
in »pomanjkanje časa na učnih urah«
(M = 3,96). Glede na predhodne ugotovitve se učiteljem improvizacija torej zdi
pomembna veščina, le da nimajo zadosti
prakse in znanja za njeno podajanje.
Kot druge razloge, ki otežujejo ali
onemogočajo redno vključevanje improvizacije v klavirski pouk, je večina
učiteljev znova navedla pomanjkanje
učiteljevega znanja ali prakse improviziranja in pomanjkanje časa na učnih
urah. Nekateri omenjajo še pomanjkanje učiteljevega interesa za improvizacijo, celo strah pred njo ali odpor do
nje ter okolje, sistem in učni načrt, ki
improvizaciji niso naklonjeni. Nekaj več
jih omenja raznolikost učencev glede
nagnjenj k improvizaciji. Nezainteresiranost učencev za učenje inštrumenta in
pomanjkanje delovnih navad je po mnenju nekaterih učiteljev prav tako razlog
za to, da improvizacije ne vključujejo v
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5

3,96

Prezahteven učni program

95

1

5

2,78

Pomanjkanje učiteljevega znanja o improvizaciji

94

2

5

3,99

Pomanjkanje učiteljeve prakse improviziranja

95

2

5

4,15

Pomanjkanje ustreznih didaktičnih gradiv
za vključevanje improvizacije

95

1

5

3,84

Pomanjkanje učenčevega zanimanja
za improvizacijo

94

Učni načrt, ki improvizacije ne obravnava enakovredno drugim učnim vsebinam

95

Rezultati pa so tudi pokazali, da so
predlogi za improvizacije eden izmed
pomembnih razlogov, da se učitelji odločajo za uporabo zbirke Moj prijatelj
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30%
20%
10%

1
1

5
5

3,05
3,84

Tabela 4: Razlogi, ki učiteljem klavirja otežujejo ali onemogočajo redno vključevanje
improvizacije v klavirski pouk

Iz navedenega je razvidno, da se
večina učiteljev odloča za klasično poučevanje klavirja s poudarkom na učenju
in interpretaciji zapisanih glasbenih del,
kar se kaže tudi v odgovorih o stopnji
pozornosti, ki jo namenjajo posameznim področjem učenja klavirja (tabeli 1
in 2). Sicer so naklonjeni improvizaciji,
vendar imajo, glede na večinsko mnenje,
premalo znanja in prakse improviziranja
in premalo časa na učnih urah. Glede
na prednosti, ki jih mnogi anketiranci
pripisujejo improvizaciji, bi veljalo razmisliti o možnostih za dodatno izobraževanje učiteljev na področju improvizacije in morda tudi o njeni podrobnejši
obravnavi v učnem načrtu.

40%

klavir (Pucihar in Pucihar, 2010‒2012).
Zbirka omogoča učiteljem klavirja, da
lahko tudi brez svojih veščin in znanja
improvizacije nudijo učencem možnosti
za razvoj improvizacijskih sposobnosti.
Gre za zbirko petih učbenikov in enega priročnika za branje a prima vista
za učenje klavirja v prvih treh ali štirih
razredih (glede na individualni napredek otroka) glasbene šole. Učbeniki in
priročnik zajemajo številna področja
glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja
v skladu z veljavnim učnim načrtom za
klavir: igranje po notah (z avtorskimi,
prirejenimi ali originalnimi skladbami
različnih stilov in obdobij), igranje po
posluhu (z izbranimi pesmimi iz evropske glasbene tradicije), transpozicijo,
harmonizacijo, teorijo, branje a prima
vista, improvizacijo … V učbenikih Moj
prijatelj klavir je torej improvizacija integralni del postopnega metodičnega
učenja klavirja.
Od 64 % vprašanih učiteljev, ki pri
pouku klavirja uporabljajo zbirko Moj
prijatelj klavir, jih je večina, 44,9 %, izrazila trditev, da improvizacijo vključujejo
naključno, najmanj pa jih je menilo, da je
ne vključujejo. 11,2 % učiteljev, ki zbirko uporabljajo, vključuje improvizacijo
načrtovano in sistematično. Učitelji, ki

0%

7

40 10
DA

10 21

1,12%

t1

Načrtovano in sistematično

23,60%

95

Naključno

50%

11,24%

Pomanjkanje časa na učnih urah

pouk klavirja. V nekaterih odgovorih
je opaziti tendenco, da je treba ohraniti
kakovost znanja z zahtevanimi programi, šele za tem bi lahko prišla na vrsto
improvizacija. En odgovor navaja, da
improvizacija vodi k jazzu, za klasično
glasbo pa te potrebe ni. Učitelji so omenili še pomanjkanje didaktičnih gradiv
za višjo stopnjo.

Ne vključujem /

M

11,24%

Min. Maks.

44,94%

N

7,87%

Razlogi

1

NE

Uporaba omejene zbirke pri pouku
Graf 4: Način vključevanja improvizacije v
pouk klavirja glede na uporabo zbirke Moj
prijatelj klavir (Pucihar in Pucihar, 2010-2012)

omenjene zbirke pri pouku ne uporabljajo, teh je 36 %, so največkrat izrazili
mnenje, da improvizacijo v pouk klavirja
prav tako vključujejo naključno, le 1,1 %
učiteljev jo vključuje načrtovano in sistematično. Torej je pri učiteljih, ki zbirko
uporabljajo, znatno višji delež tistih, ki
vključujejo improvizacijo načrtovano in
sistematično in nasprotno pri tistih, ki
zbirke ne uporabljajo, višji delež tistih, ki
improvizacije ne vključujejo v pouk klavirja. To kaže, da uporaba zbirke učbenikov Moj prijatelj klavir lahko prispeva
k večjemu udejanjanju improvizacije pri
pouku klavirja.

RAZISKAVA IMPROVIZACIJE
PRI INDIVIDUALNEM
POUKU KLAVIRJA
V drugem delu raziskave je bila
izvedena akcijska raziskava – multipla
študija primera. Vzorec predstavlja 14
učencev klavirja 1.–5. razreda, ki so
uporabljali zbirko učbenikov Moj prijatelj klavir. Raziskava je potekala skozi
šolsko leto 2013/14 in je bila razdeljena
na tri cikle. Podatki so bili pridobljeni
z dnevniškimi zapisi, z anekdotskimi
zapisi izjav učencev, s posnetki improvizacij in z anketnim vprašalnikom za
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učence in njihove starše. Tokratni prispevek predstavlja le nekaj rezultatov
strnjenih izjav učencev in njihovih staršev o improvizaciji.
Ta strnjena pisna poročila učencev in
njihovih staršev o improvizaciji izražajo:

Interes in zadovoljstvo.
Učenka: ''Rada improviziram.
Doma največ improviziram. Mi
je lepo, ko nekaj uspe. To si želim
zapomniti.''
Starš: ''Menim, da se najprej s
samo improvizacijo izrazi (čustva,
napetosti, veselje …), se ''ogreje'', nato
pa je pripravljena, da dela načrtovane
pesmi. Po improvizaciji je zadovoljna.''

Svobodo izražanja.
Učenec: ''Improvizacija mi je všeč,
ker lahko igram karkoli.''
Starš: ''Najraje vadi improvizacijo,
ker si lahko sproti izmišljuje.
Izraža trenutno razpoloženje.''

Občutke sposobnosti.
Učenka: ''Lahko igram eno uro. To je
najboljše, ker ni nič težko. Vsi lahko
rečejo, da je ful dobro,meni ni pa nič
težko, ker sem si vse sama izmislila.''
Starš: ''Opažam, da ji je tudi
improvizacija zelo pri srcu, ker ji
daje občutek 'zmožnosti' (= aha,
saj že znam/zmorem sam), večjo
samopodobo glede napredka pri
'mojstrovanju' pri klavirju.''

Lahkotnost, sprostitev.
Učenka: ''Če najprej improviziram,
lažje igram, se mi ne zatika, sem bolj
navajena klavirja in mi je lažje.''
Starš: ''Zelo rada improvizira. To ji je
v sprostitev in način ustvarjalnosti.''

Motivacijo.

Učenka: ''Zelo rada improviziram,
ker ko improviziram, se počutim
sproščeno in mi vlije nove volje,
da se še naprej učim. Če ne bi
znala improvizirati, bi bilo zelo
pusto in zelo dolgočasno.''
Starš: ''Rada improvizira. Daje
ji dodatno motivacijo in dobro
vpliva na njeno samopodobo.''
Pisna poročila učencev o interesu za
lastno glasbeno izražanje ob rednem in
sistematičnem vključevanju improvizacije v pouk klavirja nadalje izražajo
lahkotno, preprosto, zabavno, zanimivo,
ustvarjalno, sproščujoče učenje klavirja,
ki prinaša ne samo dobro razpoloženje,
temveč tudi več znanja, volje do učenja,
več igranja in tako zelo pomemben občutek sposobnosti. Tudi starši improvizaciji pripisujejo pomembno vlogo za
mnoge dejavnike glasbenega razvoja
njihovih otrok in pravijo, da improvizacija njihovim otrokom prinaša možnost
ustvarjanja, veselje do lastnega izražanja,
sprostitev, dobro samopodobo in samozavest, motivacijo, veselje do igranja
klavirja, moč in energijo, zadovoljstvo,
svobodo izražanja, odsotnost strahu
pred napakami. Improvizacija se s tem
kaže kot pomemben vir zadovoljujočih
in osrečujočih glasbenih izkušenj.

SKLEP
Med vse večjimi zahtevami po
ustvarjalnosti v nenehno in hitro spreminjajoči se vsakdanjosti je vključevanje improvizacije v vse oblike izobraževalnih sistemov eden temeljnih
aktualnih izzivov. Razen tega podpirati
ustvarjalnost nekoga pomeni podpirati
splošno dobro počutje in blagostanje.
Vloga improvizacije pri pouku klavirja
na nižji stopnji glasbenega izobraževanja se kaže kot pomembna dimenzija
glasbenega in osebnostnega razvoja
učencev in naj bi torej bila pomemben
del glasbenega izobraževanja. Kljub

Med vse večjimi
zahtevami po
ustvarjalnosti v nenehno
in hitro spreminjajoči
se vsakdanjosti
je vključevanje
improvizacije v vse
oblike izobraževalnih
sistemov eden temeljnih
aktualnih izzivov.
Razen tega podpirati
ustvarjalnost nekoga
pomeni podpirati
splošno dobro počutje
in blagostanje.
temu, da trenutno veliko učiteljev v slovenskih glasbenih šolah improvizacije
še ne vključuje redno in sistematično
v pouk klavirja, se kaže naraščajoče
zavedanje o njenem pomenu za številne dejavnike glasbenega udejstvovanja.
Tudi izjave učencev in njihovih staršev
pričajo o pomembnosti improvizacije
kot viru iskanja izpolnjujočih glasbenih
izkušenj, kar je nedvomno eden najpomembnejših ciljev glasbenega izobraževanja. Tako upam, da bodo sčasoma
učbeniki Moj prijatelj klavir ali kateri
drugi s sistematično vključenimi predlogi za improvizacijo ter širše možnosti dodatnega izobraževanja za učitelje
na področju improvizacije pripomogli
k večjem udejanjanju improvizacije pri
pouku klavirja in s tem prispevali k
dodatnemu zadovoljstvu, pestrosti, polnosti ali obogatitvi klavirsko-pedagoške
prakse v našem prostoru. 

www.epta.si
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Predstavitev avtorjev:
ÎÎ Avsec Vitja, prof. glasbenega stavka in
solfeggia na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana, od septembra 2019 vodja
strokovnega aktiva teoretskega oddelka, od
leta 1994 član Društva slovenskih skladateljev;
komponira komorno, zborovsko, operno in
orkestralno glasbo; posveča se komponiranju
za harmoniko.
ÎÎ Dolinšek Davorin, akad. glasb. pianist, prof.
klavirja, zaposlen na Glasbeni šoli Celje in
Prvi gimnaziji v Celju, odgovorni urednik
Virkle
ÎÎ Goričar Andrej, akad. glas. pianist, skladatelj
in profesor, prvi ravnatelj GŠ v Zavodu sv.
Stanislava, hišni pianist Slovenske Kinoteke
od leta 1996
ÎÎ iz. prof. Haas Miha, akad. glasb. pianist, prof.
klavirja, zaposlen na Akademiji za glasbo v
Ljubljani
ÎÎ Jašovec Uršula, prof. glasbe, mag. akad.
glasb. skladateljica, prof. solfeggia in nauka o
glasbi, članica Društva slovenskih skladateljev,
dirigentka, organistka
ÎÎ Masliuk Danijela, akad. glasbenica pianistka,
zaposlena na Glasbeni šoli Koper in umetniški
gimnaziji Koper
ÎÎ asist. mag. Mavrič Primož, akademski
glasbenik pianist in prof. klavirja na Glasbeni
šoli Celje in Prvi gimnaziji v Celju, predavatelj
na Akademiji za glasbo v Ljubljani
ÎÎ Paliska Nelfi, akademski glasbenik pianist,
zaposlen na Glasbeni šoli Koper
ÎÎ asist. dr. Pucihar Ilonka, zaposlena na
Glasbeni šoli Vrhnika in Akademiji za glasbo
v Ljubljani
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ÎÎ Pustinek Rakar Katarina, magistrica
znanosti, skladateljica, zaposlena na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana
in Akademiji za glasbo Ljubljana, avtorica
številnih glasbenih del in prejemnica
mednarodnih nagrad
ÎÎ Sever Jan, akademski glasbenik pianist.spec.
prof., zaposlen na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana
ÎÎ Sojar Voglar Črt, prof. glasbenoteoretičnih
predmetov na Konservatoriju za glasbo in
balet Ljubljana, skladatelj, aranžer, zborovski
pevec, član upravnega odbora Društva
slovenskih skladateljev, glasbeni kritik
ÎÎ Šarec Veronika, dr. znanosti za področje
glasbene pedagogike, zaposlena v Glasbeni
Šoli Domžale kot profesorica orgel in nauka o
glasbi ter vodja zasebnega glasbenega inštituta
Glasbeni svet
ÎÎ Šavli Peter, dipl. prof. glasbe (Akademija
za glasbo Ljubljana), dipl. skladatelj (AG
Ljubljana), doktor glasbenih umetnosti
(Univerza Cornell, ZDA), docent
teoretičnih predmetov na AG Ljubljana,
profesor solfeggia in glasbenega stavka na
Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana,
glasbeni teoretik in analitik, podpredsednik
Društva slovenskih skladateljev, programski
vodja različnih koncertnih ciklov
ÎÎ Vajngerl Marjana, glasbenica pianistka, mag.
prof. glasbene pedagogike, profesorica na
Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru
ÎÎ Vidic Lesjak Helena, akad. glasb.
skladateljica, akad. glasb. dirigentka, prof.
glasbe, profesorica solfeggia na Konservatoriju
za glasbo in balet Ljubljana

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 8. številke revije Virkla, jesen 2020, bo
ČUSTVA V GLASBI

PRISPEVKI SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil
Word) pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom
in prvima besedama naslova članka. Napotke in
želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka
označite v istem dokumentu.
Rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2020!

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.

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.

ÎÎ Monografske publikacije
Priimek, Začetnica imena, leto izdaje. Naslov
dela. Izdaja. Kraj izdaje, založba.

ÎÎ Članki iz revij in časopisov
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka.
Naslov revije, letnik revije, številka revije. članka.
ÎÎ Sestavki iz knjig in zbornikov
Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka.
V: Urednik. Naslov knjige. Kraj izdaje, založba.

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.
ÎÎ Monografske publikacije s svetovnega spleta
(URL)
Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj
izdaje, založba, število strani. URL (Datum
citiranja).

ÎÎ Članki iz revij v elektronski obliki
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka.
Naslov revije, letnik revije, številka revije, obseg
članka. URL (Datum citiranja).

ÎÎ 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.

Dejavnosti EPTE v 2019/20
VIRKLA – REVIJA KLAVIRSKIH
PEDAGOGOV SLOVENIJE

Tema naslednje izdaje Virkle bo Čustva v glasbi. Izšla bo predvidoma jeseni 2020. K soustvarjanju vabljeni vsi, ki želite prispevati
h kvaliteti glasbenopedagoškega dela v slovenskih glasbenih šolah.
Več o možnostih sodelovanja najdete na prejšnji strani.
Veseli bomo vašega odziva! Pišete nam lahko na spodnji kontakt.

KLAVIRSKI
DNEVI 2019

22. in 23. november 2019 / Konservatorij za glasbo in balet, osnovna enota Glasbena šola Ljubljana
Tema konference: Čutim, torej igram. Romantika v 21. stoletju
Pod naslovom Romantika v 21.stoletju bomo raziskovali emotivnost v sodobni glasbi. Projekti glasbenih
šol bodo predstavili zanimiva dela sodobnih skladateljev, ki pišejo v čustvujočem, neoromantičnem
slogu. Slišali bomo nabor skladb, ki z naslovom omenjajo čustvovanje, ali ga kako drugače spodbujajo ter
skladb slovenskih skladateljev, ki so nastale v letošnjem letu na pobudo našega društva. S predavanjih in
koncerti bomo počastili tudi nekatere obletnice velikih romantičnih skladateljev−pianistov.
Natančen urnik Klavirskih dnevov bo objavljen oktobra 2019 na spletni strani društva.

CIKLUS
PIANISSIMO

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA skupaj z glasbenimi šolami po Sloveniji že od leta 2000
z velikim entuziazmom organizira klavirski cikel Pianissimo. Namenjen je mladim pianistom, ki so že
diplomirali, in prvonagrajencem državnega tekmovanja TEMSIG. Ponuja jim možnost pridobivanja
dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju. V Pianissimu 2019/2020 se bodo
predstavili Vid Ibic, Nastasja Češnjevar Ušumović in Matija Drofenik.
Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo, 041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

42. MEDNARODNA
EPTA KONFERENCA

ČLANSTVO

Bonn, Nemčija / 21.-24. maj 2020
Tema konference: Variations on a Theme/Variacije na temo
Vabljeni v Bonn. Več informacij na www.epta.si

Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom »članstvo«.
Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto.
Društvo deluje izključno na prostovoljni bazi. Prispevki iz članarin se v celoti namenijo za pokrivanje
stroškov dejavnosti, ki jih organiziramo. S plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj
Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA.
Vsi redni člani prejemajo en izvod revije Virkla letno, so deležni brezplačnega vstopa na Klavirske dneve
in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju ter dejavnostih (seminarjih, tekmovanjih ipd.).

KONTAKT

Tajništvo:
 tajnistvo@epta.si
 040 720 203, Suzana Zorko

Uredništvo Virkla:
 virkla.epta@gmail.com
 www.epta.si
 Epta Slovenia

