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POVZETEK

V diplomskem delu sem s pomočjo strokovne literature predstavila različne aspekte 
povezanosti glasbenega in likovnega jezika. 

V teoretičnem delu sem se dotaknila barve in zvoka ter njunega vpliva na naše čutno 
zaznavanje, obravnavala sem svetlostne vrednosti, predstavila glasbo kot vir likovnega 
ustvarjanja, kamor sem uvrstila odnos teh dveh jezikov, sinestezije in kot zanimivost 
buba/kiki efekt. 
Zanimale so me vzporednice v ustvarjanju, razvoj notnega zapisa in sodobni pristopi 
k obravnavi notacij. Kot zanimivost sem se dotaknila tudi človeškega glasu in pevskih 
glasov. Izpostavila sem močan element zvočne slike, pomen televizijskega zvoka, 
sinhronizacij in nenazadnje izpostavila primer slovenskega videoarta.

V empiričnem delu sem predstavila lastna likovna dela s področja grafičnega oblikovanja 
navezujoč se na analogije glasbenega in likovnega jezika. Obravnavala sem tri primere 
oblikovanja glasbenih zgoščenk, animacijo in glasbeni video.

V pedagoškem delu sem predstavila dela, ki so nastala na likovni delavnici, katera se 
je navezovala na povezanost zvoka in slike. S pomočjo pesmi, smo spoznavali aspekte 
povezovanja glasbe in slike, našega zananvanja in likovnega ustvarjanja, kjer je vir 
ustvarjanja glasba.

KLJUČNE BESEDE:
likovni jezik, glasbeni jezik, barva, zvok, čutno zaznavanje, svetlostne vrednosti, 
zvočna slika, sinhronizacija, videoart, grafično oblikovanje, analogija, animacija
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SUMMARY

On the basis of expert literature the following B.A. thesis presents various aspects of the 
relation between the musical and visual language. 

In the theoretical part I discussed colours and sound, as well as how they influence 
our sensory perception. I analysed light values, presented music as an inspiration for 
creativity in the field of fine arts, explored the relations between these two fields of 
expression, looked at synesthesia and, as a curiosity, described the bouba/kiki effect. 
I was interested in the parallels found in creativity, the development of musical 
notation, and the contemporary approaches to musical notation. I also touched upon the 
phenomenon of the human voice and singing voices. I underlined the strong significance 
of the sound image, the importance of television sound, dubbing, and, last but not least, 
focused on an example of Slovenian video art.

In the empirical part I presented my own artwork in the field of graphic design, related 
to the analogies of the musical and visual language. I presented three examples of music 
CD design, an animation, and a music video.

In the pedagogical part I presented the works created at a fine arts workshop, related to 
the connection between sound and image. We explored the aspects of how associations 
between music and images are formed, our perception, and the creation of artwork with 
music as a source of inspiration.

KEY WORDS:
visual language, musical language, colour, sound, sensory perception, light values, 
sound image, dubbing, video art, graphic design, analogies, animation
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UVOD

To besedilo se poskuša dotakniti in poudariti nekatere vidike povezanosti glasbenega 
in likovnega jezika, ki se izražata v mnogih vidikih našega življenja. Medsebojna 
povezanost področij terja celostno gledanje in razumevanje pri obravnavi vsakega 
posameznega področja. Tezo povezanosti glasbenega in likovnega jezika, kot odlično 
sredstvo izražanja, ustvarjanja, ter dela z otroki, sem razdelila na poglavja.

Individualne značilnosti dveh, na videz zelo različnih jezikov, oziroma komunikacijskih 
sistemov, sem poskušala postaviti v odnos, interakcijo, celoto in enotnost na podlagi 
teoretičnih razmišljanj nekaterih avtorjev ter lastnih praktičnih izkušenj, ki so del 
mojega osebnega ustvarjalnega življenja in se z zabrisanimi mejami prepletata in me 
tudi duhovno dopolnjujeta.

Razvoj računalniških tehnologij in na njih temelječih komunikacij je bistveno vplival na 
nastanek novih umetnostnih oblik. Poleg računalniške grafike, animacije in računalniško 
podprtih interaktivnih instalacij in posredno tudi elektronske glasbe, ob kateri se razvija 
tudi nova družbenost. Ker besedilo poudarja povezanost glasbenega in likovnega jezika, 
bi v sodobnem času lahko izpostavili tudi audio-vizualni medij, televizijo, kjer je ta 
povezanost očitna in jasna ter se v veliki meri izraža v obliki glasbenih video spotov. 
Potrebno je razumeti delovanje elementov video sistema in potrebno jih je dobro izkoristiti. 
Zato mora biti ustvarjalec iznajdljiv in imeti mora dobre zamisli. Vsak ustvarjalec najde 
svoj izrazni način - estetiko. Če je namen pri gledalcih dosežen, potem mu je uspelo, 
ne glede na to ali je pravila upošteval ali kršil. Lahko bi rekli, da gre pri videu za 
gibljivo zvočno sliko, ki vsebuje elemente vseh klasičnih umetnosti (slikarstva, glasbe, 
arhitekture, kiparstva, plesa, književnosti in gledališča). Za film je značilno, da zvok 
dopolnjuje sliko. Lahko je naraven (dialogi, govor, množica, naravni šuni) ali umeten 
(pok, pisk, glasba, posebni efekti, tišina). Pri video spotu, kjer pa gre za vizualizacijo 
glasbe posameznega glasbenega produkta (pesem), kjer zvok narekuje vsebino slike in 
je sprožitev dejanja. Gre za sliko, ki dopolnjuje zvok. Zvok postane dramaturška prvina, 
ki ima svoj psihološki pomen in vpliva na potek vizualnega, kjer aktivno sodeluje. 
Pri spajanju slike in glasbe lahko dobi slika nove lastnosti: deluje krajše ali daljše, 
lahko celo moti. Če postane vizualna komponenta po združitvi z glasbo šibkejša, je 
to ustvarjalčeva napaka, ker ni načrtoval zvočne gostote, ritma in primerne stilizacije. 
Glasba je umetnost točnosti in bi v oblikovnem smislu lahko dejali, da je spretnost, da 
gledalec začuti vzdušje - v vsebinskem pogledu ga navdihuje in vznemirja. Znano je, da 
so kompozicijska sredstva glasbe svojevrstna. Visoki toni delujejo svetlejše in prijetno, 
nizki temnejše in neprijetno. Hitri tempo vzbuja živahnost, poudarjeni glasbeni ritem 
pa izraža zanos. In vsa ta glasba, ki je lahko dramatična, subjektivna, melanholična, 
svečana, vesela, tragična, otročja,... vpliva na avtorja gibljive zvočne slike, videa in 
nenazadnje tudi filma. Glasba vedno nekaj pripoveduje, lahko ustvarja tudi primerno 
zvočno kuliso, ozračje, prostor ali nadomešča šume. Kjer pa govorimo o večjem pomenu 
glasbe, gradi scensko ozračje, določa psihično stanje, ustvarja dramatičnost in se je 
sposobna gledalcem in poslušalcem približati s svojevrstno vizijo. Izrazna sredstva 
glasbenega in likovnega jezika se morajo skladati, dopolnjevati. Pri video spotu gre za 
podkrepitev glasbenega jezika, z določeno vsebino, ki daje likovnemu ustvarjalcu široke 
možnosti subjektivne interpretacije, v končni fazi pa gledalcu pomaga do drugačnega 
razumevanja glasbe same.
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V zadnjem desetletju je razvoj elektronskih medijev močno posegel na številna 
umetniška in tehnološka področja, med katera spada tudi oblikovanje. Na eni strani 
se je v veliki meri približalo strategijam za potrošniško družbo, na drugi pa gre za 
sodobno umetnost, kar se predvsem kaže v interdisciplinarnosti. Ta je zelo izrazita prav 
v povezovanju oblikovanja in glasbe. Lahko trdimo, da oblikovanje na različne načine 
vizualizira, spremlja ali prevaja sodobne elektronskoglasbene trende in kulturo v dogodke 
in celo način razmišljanja in življenja. Ker je glasba v poziciji veznega elementa, lahko 
rečemo, da gre za oblikovanje za glasbo. Gre za celostne podobe znotraj promocije z 
letaki, zloženkami, nosilci zvoka, plakati, računalniško animiranimi glasbenimi spoti, 
katere sem v besedilu že omenila, internetnimi stranmi ter s samim izvajanjem glasbe. 
Za oblikovalca je pomembno, da ve, za katero glasbeno zvrst gre (rock, pop, klasična 
glasba,...), da jo posluša in sliši, začuti, ter da upošteva tudi želje glasbenikov. 

Glede na to, da se sama ukvarjam s petjem, sodelujem tudi pri razvoju glasbe in zelo 
intenzivno povezujem glasbo z oblikovanjem, imam široke možnosti interpretiranja in 
sodelovanja z glasbeniki, za celovito likovno podobo. 

V diplomskem delu sem predstavila likovne deleže v glasbenih projektih. Oblikovanje 
za različne glasbene zasedbe in glasbene zvrsti. Na eni strani sem predstavila likovne 
podobe glasbenih skupin, kjer sodelujem kot oblikovalka ter kot pevka, istočasno pa 
zelo različne glasbene zvrsti vplivajo na moj likovni izraz.
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1. TEORETIČNI DEL

1. 1 BARVA IN ZVOK

Vse kar zaznamo in prepoznamo, nam posredujejo čuti. S pomočjo čutov spoznavamo 
svet in druge ljudi ter dojemamo sebe kot posameznika. 

Običajno govorimo o petih čutih: o vidu, sluhu, vohu, okusu in tipu. Vendar zaznavamo 
tudi toploto in mraz ter čutimo bolečino, znamo držati ravnotežje in imamo »notranji 
občutek«, s katerim občutimo lastno telo celo v tišini in temi.
Vsem čutom skupno je dejstvo, da nam posredujejo informacije o okolju in ga »smiselno« 
razlagajo. Zapleteni procesi v čutilih in možganih, ki potekajo nezavedno in samodejno, 
nam omogočajo, da zaznavamo slike in zvene, vonjave in dotike. (Povzeto po: Landa, 
1995: 6) Vid, sluh in voh so daljni čuti. Sežejo dlje od neposrednega okolja. Bližnja 
čuta kot okus in tip nam sporočata dražljaje, ki vstopajo v nas neposredno. Tip in sluh 
sta mehanska čuta. Njuno delovanje se sproži z mehanskim pritiskom na čutne celice. 
Pri tipu nastanejo ob dotiku na koži udrtine. pri sluhu s pritiskom zračnega valovanja 
nastanejo udrtine na bobniču. Voh in okus sta kemična čuta. Delovati začneta, ko se 
molekule vonjav in okusa od česa ločijo in sprožijo v nosu oziroma v ustih kemične 
reakcije. Vid je elektromagnetni čut. odziva se na elektromagnetne žarke, na vidno 
svetlobo.
Nekateri čuti potrebujejo prenosna sredstva. Brez zraka, ki prenaša zvočno valovanje 
in vonjave, ne slišimo in ne vohamo ničesar. brez sline v ustih ne moremo okusiti 
ničesar. Nasprotno pa deluje tip na neposreden dotik brez zunanjega posrednika. In vid 
omogoča, da zaznavamo oddaljene stvari v daljnih, praznih prostorih.
Večina ljudi najbolj ceni vid. Potopitev v slikovno prazno temo prenašamo težje kakor 
življenje v zvočno mrtvem svetu.
Dejansko nam vid - tehnično rečeno - posreduje več podatkovnih enot kakor vsi drugi 
čuti skupaj. Vendar se nam v določenem oziru sluh dozdeva pomembnejši predvsem zato, 
ker omogoča običajno, na govoru temelječo komunikacijo. Brez jezika – nadomestili 
zanj sta jezik kretenj in pisana beseda -  otroci duhovno in duševno zakrnijo. Za izpad 
vida in sluha imamo posebne oznake - slepota in gluhota. 
(Povzeto po: Landa, 1995: 6)

Vizualno je tisto, kar prihaja iz sveta v naš živčni sistem preko čutne poti vida, kakor 
je tipno tisto, kar nam sporoča čut tipa. Naše mišljenje je rezultat dogajanj od čutnega 
organa do dogajanj v možganski skorji in je organizirano na način, ki je za človeka 
značilen in specifičen. (Butina, 2000: 14)
Čutno zaznavanje je usmerjeno k spoznavanju tistega dela stvarnosti, ki je skozi določen 
čut dostopen. Likovni čuti nam omogočajo stik in spoznavanje določenega dela sveta - 
prostora - in njegovih pojavov. Ker pa se ta spoznanja v možganih srečajo in obogatijo 
tudi z zaznavami in spoznanji drugih čutov, je vsako posebno področje razširjeno in 
obogateno tako, da nam izkoriščanje možnosti ene čutne poti lahko prikliče celoto 
našega spoznanja. Psihični procesi, kot so mišljenje in imaginacija, so posebno odvisni 
od integracije spoznanj in informacij, ki so shranjene v raznih delih možganov. 
(Butina, 2000: 14, 16)
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Likovno sloni na vizualnem in tipnem, vendar je več, ker prenaša celostno spoznanje 
umetnika. Nevidno postane vidno, kot je zpisal slikar Paul Klee. Likovno prenaša naše 
vidno in tipno spoznanje, obogateno s spoznanji drugih čutov, spet skozi vidni in tipni 
kanal v zunanji svet, v obliki umetniškega dela, likovnega sporočila. Likovno je sicer 
še vedno vidno in tipno, vendar je v njem sedaj uresničeno naše duhovno spoznanje in 
predstavlja našo novo, duhovno resničnost, je torej več kot zgolj čutno, ker je duhovno 
predelano in obogateno čutno spoznanje. (Povzeto po: Butina, 2000: 16)

Čeprav občutimo barve povsem drugače kakor tone ali zvene, obstajajo med dojemanjem 
barv in tonov vendarle mnoge zveze. Med seboj podobni načini fizikalnega in 
fiziološkega nastajanja barv in tonov povzročajo, da zaznavamo razne valovne dolžine 
ali frekvence na področju sluha različno visoko, na področju vida pa različno obarvano. 
Pri tem naraščajo občutki barv in tonov z amplitudo valov, kar zveča pri barvah svetlost 
ali ob določenih pogojih barvni ton, pri tonih pa jakost glasnosti. Ker so v naravi čisti 
toni prav tako redki kakor čiste, enovalovne barvne svetlobe, zlahka spoznamo, da se 
nam zveni in barve kažejo na različne načine. Pomislimo le na barvenosti zvenov (in 
deloma šumov), ki jih dajejo različna, tiho in glasno igrana glasbila. Ob tem naj omenim, 
da obstajajo na sosednjem področju prostorne, površinske in proste barve, ki  morejo 
biti same po sebi dokaj sestavljene. Da lahko mnogi opredeljujejo barvne tone podobno 
kakor osebe z absolutnim posluhom višine tonov, je splošno znano. Tudi barvni slepoti 
moramo postaviti ob stran pomanjkljivo sposobnost za razpoznavo višine tonov.
Sorazmerno malo ljudi spaja zvene instrumentov z določenimi barvami. Tako je Liszt 
terjal od igralcev pri orkestralni vaji, naj igrajo nekoliko bolj višnjevo, in Thomas 
Mann je govoril o rjavem tonu violončela. Ugotovljeno je, da te kakor tudi podobne 
izjave o podzavestno vijoličastem, trobentno škrlatnem in fagotno črnem niso prazno 
govoričenje, temveč da so s tem povezane pristne sinestezije ali dvojni občutki, kjer je 
združen prvotni in dražljaju ustrezen občutek z drugotnim, ki izvira običajno s povsem 
drugačnega čutnega področja.  (Povzeto po: Adlešič, 1964: 154)
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1. 2 GLASBA KOT LIKOVNI MOTIV

Ali lahko slišimo sliko? Ali lahko vidimo glasbo? Sprva se zdi nemogoče, vendar so 
med nami ljudje, ki jim to uspeva. Veliko več kot med odraslimi jih je med otroki. Sicer 
pa smo ljudje razvili naprave, ki nam pomagajo gledati s pomočjo zvoka:
- sonar pošilja zvok z ladje na morsko dno, nato pa odbiti zvok pretvori v sliko na 
zaslonu, tako da lahko ribiči vidijo jate rib, geografi pa obliko morskega dna;
- z ultrazvokom je mogoče opazovati notranjost človeškega organizma, npr. nerojenega 
otroka.

V današnjem času gre za samoumeven pojav, umetno ali s človeškim posegom 
upodobljeno glasbo. Pojavlja se v oglasih, videospotih, filmih, na spletnih straneh. 
Preden si je v sodobnih medijih vizualizacija glasbe utrla svojo pot, je morala preko 
različnih disciplin od slikarstva do fizike, filma in informatike. 

Prvi je opisal tako imenovano »audition coloré« ali barvni sluh J. L. Hoffmann leta 1786. 
Iz kasnejše dobe so znani sinestetiki: Goethe, A. de Musset, Baudelaire, Grillparzer, 
Mörike, Heine, Th. Gautier, J. K. Huysmans, Rimbaud, Maupassant, L. Gandhofer in 
Kandinsky. Pa tudi veliki glasbeniki so povezovali nekatere tone in melodije z barvnimi 
občutki. Med njimi Bach z rumeno in oranžno barvo, Beethoven s črno, Haydn z modro, 
Mozart s svetlo modro, Schubert z vijolično, Liszt s škrlatno, Wagner s sočno zeleno 
in Chopin s svetlo zeleno. Rimski-Korsakov je vzporejal C, D, A, F in Fis dur z belo, 
rumeno, rožnato, zeleno in sivo-zeleno, medtem ko so bili isti duri za Skrjabina po vrsti 
rdeče, rumene, zelene, rožnate in svetlo modre barve. Kandinskemu so posredovali 
zveni flavte, čela, violine, fanfar, bobna, zvonov ter roga in fagota zapored občutke 
svetlo modre, temno modre, zelene, rdeče, cinobrove, oranžne in vijoličaste barve. 
Wellek je pri raznih osebah ugotovil še dokaj bolj značilne in določnejše, pa tudi bolj 
zapletene asociacije. Zanimivo je, da so osebe z absolutnim posluhom prav posebno 
nagnjene k barvnemu sluhu. (Povzeto po: Adlešič, 1964: 154) 

Prevajanje slike v zvok in nazaj omogočajo še številne druge naprave in postopki, vendar 
mene zanima izrazna uporaba teh možnosti. Slikarjem je glasba že od nekdaj pomenila 
navdih - ob njej ali zanjo (v operi, gledališču) so slikali. Prav tako so skladatelji ob 
slikah dobili glasbeni motiv (na primer M. P. Musorgski: Slike z razstave). Kaj omogoča 
prevajanje teh dveh jezikov? Ko govorimo, uporabljamo besednjak obeh področij. O 
ritmu govorimo tako pri glasbi kot pri slikarstvu in arhitekturi, ostrina je tako v oblikah 
kot zvokih, toplo harmoničnost odkrivamo tako v barvnih sorodnostih kot v mehkih 
sozvočjih godalnih orkestrov. (Povzeto po: Tacol, Frelih, Muhovič, 2004: 17)

Začetki vizualiziranja glasbe segajo v antiko, kjer so prve zasnove glasbenih lestvic 
temeljile na razmišljanju o odnosu med glasbo in barvo. Nekateri so menili, da gre pri 
tem za manifestacijo zvoka (Aristoksen), Aristotel pa je Pitagorejeva dognanja s tega 
področja uporabil pri razvoju njegove barvno-glasbene lestvice, katero so sestavljali 
odtenki bele in črne barve. 
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Paolo Veronese je tako sebe in svoje slikarske kolege v Svatbi v Kani (Le nozze di 
Cana, 1563) upodobil kot glasbenike. Gioseffo Zarlino je glasbene harmonije pretvoril 
v barve (1558), taisti diagram pa je François de Aguilon uporabil pri razlagi barvnih 
harmonij v Opticom Libri Sex (1613). Okrog leta 1580 je Giuseppe Arcimboldo narisal 
kombinacije barv na papir in jih posredoval glasbenikom, naj jih zaigrajo, leta 1650 pa 
je Marin Cureau de la Chambre Aristotelov barvni sistem pretvoril v glasbene oktave. V 
zadnji tretjini 17. stoletja je Isaac Newton vzpostavil novo teorijo barve, ki je temeljila 
izključno na zakonih fizike. V zatemnjeni sobi mu je kot prvemu uspelo s prizmo izkriviti 
posamezen žarek svetlobe v večbarvni spekter. Slednjega je najprej sestavljalo pet barv 
(1670), kasneje pa enajst (1672). V končni fazi se je ustalil na sedmih, simetrično s toni, 
ki tvorijo oktavo. 
(http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 26.6.2011) 

Ob koncu naj zapišem, da je jezuit Castel že l. 1739 zasnoval »barvni klavir«, kjer je s 
sedemstopenjsko lestvico združil tedaj običajno Newtonovo sedemstopenjsko lestvico 
spektralnih barv. Skoraj dvesto let kasneje je A. Skrjabin izumil poseben »svetlobni 
klavir«, ki naj bi ljubiteljem glasbe dajala njemu prirojeni barvni sluh. (Povzeto po: 
Adlešič, 1964: 154) Aleksander Nikolajevič Skrjabin je o asociacijah barv in glasbe 
večkrat govoril z Rimskim Korsakovom. Te besede so postale telo, ko je leta 1915 v 
New Yorku s Poemom ognja iz Opusa 60 (za orkester, klavir, orgle, svetleči klavir in 
zbor) uprizoril prvo vizualizacijo glasbe pred večjim občinstvom. Svetleči klavir, ki ga 
je tu uporabil, je oddajal barvne snope, ki so bili povezani z igranjem določenih tonov 
in akordov. Dolgo časa se je zmotno mislilo, da je klavir, ki je bil takrat uporabljen, 
delo še enega izumitelja, ki se je v istem obdobju ukvarjal z barvnimi vizualizacijami v 
inštrumentih, to je bil Alexander Wallace Rimington (ki je »na novo izumil« Castelovo 
najdbo. (http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 
26.6.2011)

Johann Wolfgang von Goethe je leta 1799 v Temperamentrose barve primerjal s 
temperamenti – rdeča/oranžna za kolerično, rdeča/vijolična za melanholično, rumena/
zelena za sangvinično in modra/vijolična za flegmatično stanje. In le nekaj let kasneje, 
1808, je Philipp Otto Runge objavil barvno lestvico, ki je temne barve povezala z nižjimi 
oktavami, svetlejše pa z višjimi, in prav ta pogled je imel znaten vpliv na subjektivno 
percepcijo glasbe od romantike naprej. Dejansko je isto že ob koncu 16. stoletja naredil 
Giuseppe Arcimboldo, le da je, zanimivo, svetle barve povezal z nizkimi toni, temne 
barve pa z višjimi. Leta 1816 izpod rok Davida Brewsterja nastane prvi kalejdoskop. 
Prav ta prenosna oblika generiranja naključnih podob pa je postala izjemno popularna 
in razširjena vse do danes. 
(http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 26.6.2011)
 
V istem času je češki slikar František Kupka eksperimentiral z glasbo v slikarstvu. Tako 
je pod vplivom Hermana von Helmholtza (Handbuch der physiologischen Optik, 1866) 
naslikal Klavirsko testaturo/jezero (1909), ki prikazuje klavirski akord odsevajoč na 
površini jezera. In ne pozabimo, samo dobro leto kasneje je bil Kupka odgovoren za 
nastanek prvega abstraktnega slikarskega dela sploh, prav tako s glasbenim motivom v 
naslovu: Študija za fugo v dveh barvah (1912). (http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-
zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 26.6.2011) 
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Vasilij Vasiljevič Kandinski je verjel, da sleherni človek že nosi glasbo v sebi, vse 
človeške aktivnosti pa temeljijo na neke vrste notranji harmoniji. V svojem temeljnem 
in ključnem delu, ki je odločilno vplivalo na nadaljnji razvoj abstraktnega slikarstva, 
O duševnem v umetnosti (Über das Geistige in der Kunst, 1911) je manifestiral 
svoja razmišljanja, ki so nosila sledi njegovih velikih vplivov, Goetheja in v glasbi 
Arnolda Schönberga, s katerim je razvil tesno prijateljstvo. Kandinski je od leta 1908 
naprej sodeloval v mnogih interdisciplinarnih umetniških projektih, ki so vključevali 
vizualizacije glasbenih del, motiviranih s strani močnih notranjih občutij, prav slednja 
pa naj bi bila osnova za novo, prihodnjo obliko umetnosti, kjer ta izraža izključno 
dimenzijo nematerialnosti, duhovnosti.
Futuristično gibanje v slikarstvu se je poigravalo z simbolnimi reprezentacijami zvoka. 
Slikar in glasbenik Luigi Russolo je v Glasbi (1911) naslikal tok glasbe, soočen z obrazi 
njenih poslušalcev. Na drugi strani se je vorticistično gibanje ukvarjalo z vizualizacijo 
glasbe v plesu, še eno slikarsko gibanje, na katerega je v veliki meri vplivala glasba, je 
bil kubizem.
Po drugi svetovni vojni pa nastopi nov čas, ko se začne pojavljati prosta improvizacija, 
osvobojena pravil, neomejene svobode – Miles Davis v glasbi, Jackson Pollock v 
slikarstvu. S kulturno revolucijo šestdesetih pridejo underground zabave, hipiji, 
LCD, Velvet Underground in barvne projekcije za stenah Factory Andyja Warhola in 
nešteto drugih podobnih lokacij. Pink Floyd so se v sedemdesetih stalno posluževali 
novosti na koncertih – laserske osvetljave. Vse do konca osemdesetih, rave partyjev, 
devetdesetih, DJ-janja, uporaba enega in istega koncepta se vleče od antike prav do 
današnjih dni. V dobi, ko ima večina ljudi dostop do osebnega računalnika in ko se 
dobršen del glasbe odvrti v obliki mp3, je računalniško generirana uprizoritev zvoka 
nepogrešljiva. Praktično vsi programi za predvajanje glasbe imajo svoje vizualizatorje, 
bodisi vključene v osnoven program bodisi kot plugin – Windows Media Player, iTunes, 
Winamp. Tehnologija je tako razširjeno uporabljana, da se zdi popolnoma samoumevna. 
In nekaj, kar je nekoč bilo domena tako filozofije kot fizike in visoke umetnosti, je tako 
postalo element človeške identitete, z možnostjo personalizacije po nešteto preferencah 
v danem trenutku. 
(http://www.podoba-glasba.si/jedrnata-zgodovina-vizualizacije-glasbe/, 26.6.2011) 

Možnost prevajanja se nahaja v doživljanju, natančneje, v podobnem odzivanju na 
dražljaje podobnih kakovosti, ne glede na to, po katerih čutilih so prispeli do nas. 
(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004: 17)
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Paolo Veronese, Svatba v Kani 
(Le nozze di Cana, 1563)

Eksperiment s prizmo kot si ga je 
zamislil Isaac Newton (1670)

Louis Bertrand Castel in 
njegove barvne orgle (1670)

Prvi kalejdoskopi, 
David Brewster Charles G. Bush 
(okrog 1816)

Alexander Wallace Rimington in 
njegove barvne orgle (1893)

Philipp Otto Runge, 
barvna krogla (1810)

Kalejdoskopska podoba
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Luigi Russolo, Glasba (1911)

Povezave tonov z barvami kot jih je 
Skrjabin uporabil v Poemu ognja (1915)

Podoba 
generirana z 
Milkdropom 
Nullsoftovim 
dodatkom za 
Winamp

Podoba 
generirana z 
Milkdropom 
Nullsoftovim 
dodatkom za 
Winamp

Podoba 
generirana z 
Milkdropom 
Nullsoftovim 
dodatkom za 
Winamp

Glenn Mckayevi svetlobni efekti (1968) 
uporabljani na koncertih Jefferson Airplane

Frantisek Kupka, Studija za fugo 
v dveh barvah (1912)

Frantisek Kupka, Klavirska 
testatura jezero (1909)
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1. 3 KOMPONIRANJE BARVNIH PLOSKEV

SVETLOSTNE VREDNOSTI (VALERJI)

Pri barvnih odtenkih ločujemo njihovo svetlostno vrednost, ki jo lahko imenujemo 
svetlostni ton ali pa valer. (Butina, 2000: 36) Kadar na sliki ni tolikšnega kontrasta 
med barvami, ampak bolj med svetlostnimi odtenki (barvam smo dodajali črno in belo 
barvo), pravimo, da se slika opira na svetlostne vrednosti ali (iz francoščine) valerje. 
Pred nami je večji ali manjši kontrast svetlih in temnih barvnih ploskev. (Povzeto po: 
Tacol, Frelih, Muhovič, 2004: 25-31) 
Oba izraza sta odvisna od slikarskega načina uporabe teh odtenkov: če barvne odtenke 
uporabljamo v slikarskem sistemu, kjer je njihova svetlostna vrednost primarna (bolj 
pomembna), barvnost pa sekundarna (manj pomembna), so to svetlostni toni (npr. 
v baročnem slikarstvu); če pa jih uporabljamo v slikarskem sistemu, kjer je njihova 
barvna kvaliteta važnejša kot svetlostna, jih imenujemo valerji. V takšnem sistemu 
prevzame plastično-prostorsko vlogo nasprotja svetlo-temno barvno nasprotje toplo-
hladno z istimi globinskimi značilnostmi: svetlo in toplo se dozdevno približuje, temno 
in hladno pa se dozdevno oddaljuje. (Butina, 2000: 36)

Neosvetljenih predmetov in umetnin, naše oko ne vidi. V temi nam postane neprijetno 
in dobimo občutek strahu, somrak pa nas umirja – postanemo zamišljeni, čustveni, 
lenobni. Svetloba nas razveseli in dan nas poživi, ter spodbudi k delu. Svetloba vpliva 
tudi na barve. Ob močnejši svetlobi so barve čiste, pestre, kontrastne – na predmetih pa 
bolje opažamo osvetljene dele in sence.

Če opazujemo barve v barvnem krogu, lahko ugotovimo, da so nekatere svetlejše, 
druge temnejše. Vsako barvo lahko svetlimo in temnimo s črno, tako da barva postaja 
še svetlejša ali temnejša. 

Kako se dan prevesi v mrak in nato v noč, ta pa spet v dan, lahko ponazorimo na sliki 
z barvo, saj bela barva zastopa svetlobo, črna temo, siva pa mrak. Tako dobimo tonsko 
vrednost barve. (Tacol, Frelih, Muhovič, 2004: 25-31)

Tudi v barvnem krogu in v barvnem telesu lahko naredimo prehode med posameznimi 
barvami, med čistimi pestrimi in nevtralnimi barvami. Ker sta barvni krog in barvno 
telo urejena z upoštevanjem psihofiziološke težnje zaznavanja k barvni izravnavi 
v nepestrem področju, nam obe ureditvi nudita osnovne možnosti urejanja barvnih 
vzorcev in kompozicij v skladne barvne akorde. (Butina, 2000: 36)

Da bo razumljivejše, sestavimo devetstopenjsko svetlostno lestvico neke barve iz 
barvnega kroga in jo razdelimo na tri skupine, ki bodo obsegale po tri svetlostne 
vrednosti barve ali triade. Takšno skupino svetlostnih odtenkov imenujemo ubranost.

Ker je takšna lestvica sestavljena iz svetlostnih vrednosti ali valerjev neke barve, 
imenujemo ubranosti triade svetlostne ubranosti.

Svetlostna ubranost je lahko svetla, srednja in temna.
Svetlostno lestvico lahko primerjamo s tonsko lestvico v glasbi, za katero vemo, da je 

sestavljena iz skupine različnih tonov, ki jim je mogoče določiti ubranosti.
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Intervali v glasbi so izkoriščeni na dva načina. Na eni strani gre za sukcesivno ali 
zaporedno, na drugi pa za simultano ali sočasno oglašanje. O akordu v glasbi 
govorimo pri sočasnem zvenenju dveh ali več intervalov, imenujemo ga tudi sozvočje 
dveh ali več muzikalnih tonov. Kadar govorimo o različnih intervalih oblikovanega 
akorda, omenjamo dvozvok, trozvok, četverozvok ali mnogozvok. Ponavadi akorde 
opredeljujemo tudi kot sozvok konsonantnih ali ubranih tonov.
O različnih značajih durove in molove lestvice, ter o njunih psiholoških učinkih in 
različnih možnostih uporabljanja so se razpisali zelo na široko akustiki, glasbeniki, 
muzikologi in psihologi. 
Izraza dur in mol ne izvirata iz besed durum in molle, kar pomeni trdo in mehko, zato 
torej ne označujeta trdega in mehkega značaja enot, ki so v teh lestvicah in akordih 
komponirane. (Povzeto po: Adlešič, 1964, 179)

Dur in mol se nanaša le na oglato in zaobljeno obliko znakov    za ton h in     za ton b, 
na B-durum in B-molle srednjeveške notne pisave. Durovski tonski lestvici pripisujejo 
predvsem, da zbuja vedro, veselo, možato, silovito, često celo drzno razpoloženje. 
Pri tem učinkuje vedno kot nekaj dokončno izdelanega in v sebi zaključenega. Značaj 
molove tonske lestvice je v marsikaterem pogledu nasproten značaju durove. Z njo se da 
slikati zlasti resna in v globino segajoča razpoloženja, ki imajo prizvok neizdelanosti, 
nejasnosti, skrivnostnosti ali grozljivosti. (Adlešič, 1964, 179)

Podobno kot v glasbi sestavljamo skupine (svetlostnih) tonov (mol, dur, akordi) tudi pri 
barvah. Ustvarimo lahko različne kombinacije svetlostnih tonov ene barve.

Triade ali svetlostne ubranosti sestavljamo na dva načina:
Svetlostne tone barve izbiramo tako, da med njimi ni velikega svetlo-temnega kontrasta.

A: Triado sestavimo iz treh izrazito svetlih tonov. Svetlostne razlike so 
majhne, na svetlem ozadju se pojavita še dva svetla tona. Čutimo mehkobo 
in nežnost, lahko tudi otožnost.

B: Triado lahko sestavimo iz treh srednje temnih tonov. Svetlostne razlike 
so majhne, na srednje temnem ozadju se pojavita srednje temna svetlostna 
tona, čutimo umirjenost.

C: Triado sestavimo iz treh izrazito temnih tonov. Še vedno so svetlostne 
razlike majhne, na temnem ozadju se pojavita še dva temna svetlostna 
tona. Čutimo mračnost, obup.
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Svetlostne tone poljubne barve lahko izbiramo tudi tako, da je med njimi velik svetlo-
temni kontrast.

A: triade so sestavljene iz izrazito svetlih in temnih tonov. Na svetlem ozadju 
se pojavita črn in bel ton, svetlostne razlike so velike. Čutimo veselje, 
živahnost.

B: V tej triadi prevladuje srednje temen ton v ozadju, na njem pa se pojavi 
bel in črn ton. Svetlostne razlike so velike, zato še vedno čutimo trdoto in 
jasnost.

C: V tej triadi prevladuje izrazito temen ton v ozadju, na njem pa se pojavita 
črn in bel ton. Svetlostne razlike so velike, zato čutimo težo in strogost.

(Tacol, Frelih, Muhovič, 2004: 25-31)

1. 4 GLASBA KOT VIR LIKOVNEGA USTVARJANJA

1.4.1 RAZMERJE MED GLASBENIM IN LIKOVNIM JEZIKOM 

V vsakdanjem govoru najdemo mnogo izrazov iz sveta zvokov in barv, ki si jih vzajemno 
sposojamo z namenom, da bi bolj doživeto opisali stanja, vsebine in lastnosti sosednjega 
jezikovnega območja. Naslednji primeri govorijo o povezanosti glasbe in likovnosti:
-	 kričeče barve (čiste kromatske vrednosti barv v komplementarnih povezavah),
-	 barve zapojejo, barvno sozvočje (posebna barvna ubranost, barvni akordi),
-	 harmonične barve (barve, ki ležijo blizu v barvnem telesu oz. barvnem krogu),
-	 zamolkle barve (nenasičene, nepestre barve),
-	 svetle toni (svetla valeurska ubranost barvnih tonov),
-	 kompozicija (pogost naslov za likovna dela brez pripovedne vsebine),…

Vprašanje jezikovne prevodnosti
Med likovnim in glasbenim jezikom obstajajo povezave:
-	 na ravni izposoje pojmov (opisano zgoraj), 
-	 na ravni sorodnega občutenja – analogij (logika: sklepanje iz posebnega na 

posebno), 
-	 na ravni nepravega zaznavanja (sinestezije: sinopsija = barvno slišanje, fonopsija 

= tonsko videnje), (poleg navedenega še sinestetski pari vid/okus, vid/vonj, sluh/
okus),

-	 na ravni mehaničnega prevajanja (stroji: sonar, ultrazvok, radar, svetlobni zapis 
zvoka na robu filma,…),

-	 na ravni kodacijsko-dekodacijske konvencije (notacija = narisana glasba),
-	 na ravni kreativnega prevajanja (slikanje na glasbeno temo, skladanje na slikovne 

predloge: npr.: Musorgski: Slike z razstave),
-	 na ravni nekonvencionalne notacije (sodobne partiture so podobne slikam, risbam).



18

Neža Trobec
Pedagoška fakulteta

Barva, oblika in glasba
Diplomsko delo

Hipoteza: Likovni in glasbeni jezik sta dva različna jezika s specifičnimi zakonitostmi. 
Direktno prevajanje ni produktivno. Možno je na osnovi analogij in enakosti človekovega 
reagiranja na zunanje dražljaje, npr.: ostrina/mehkoba, agresija/harmonija, hlad/
vročina,…

Najpogostejši nesporazumi pri prevajanju:
-	 likovni prevod literarne vsebine programske glasbe (npr.: Vltava, Peter in volk,…),
-	 mehanično prevajanje (posameznim zvokom prirejeni likovni ekvivalenti in njihova 

mehanična združitev: video-spoti na klasične glasbene teme),
Ustreznejši pristop:
Glasbena umetnina naj bo učencu motivno izhodišče, »druga narava«, ki jo ob 
poslušanju doživlja, doživetja na izviren način prenese v likovni medij.
(Frelih, 2000: 10)

1.4.2. SINESTEZIJE

Sinestezija je draženje ene čutne modalnosti, ki povzroči jasno predstavo druge 
modalnosti. Gre za doživljanje več čutnih kvalitet hkrati, ne glede na to, da je vzdražen 
en čutni organ. Poznamo razne vrste sinestezij, vendar so največ proučevali barvno 
slišanje (sinopsija) in tonsko videnje (fonopsija). Deloma so proučili in raziskali tudi 
sinestezije vida in okusa ter vida in vonja, vendar se bom v našem primeru osredotočila 
bolj na prej omenjeni sinesteziji.

Obširne raziskave kažejo, da po rojstvu vsi preživimo določeno fazo sinestetičnega 
dojemanja. Otroci naj bi doživljali mešanje čutnih zaznav tja do četrtega meseca. V tej 
starosti pogled na karkoli sproži poleg vidnih tudi slušne, vonjalne in tipne zaznave. 
Ko ta faza mine, razvoj možganske skorje privede do ločitve posameznih vrst zaznav, 
ki potem ločene ostanejo.

Človek v resnici ne voha z nosom, ne sliši z ušesi in tudi ne vidi z očmi. Natančno 
pogledano zaznamo, ko posamezno čutilo pretvori posebno vrsto dražljajev, ki jih 
sprejema, v električne impulze in ti impulzi po posebnih poteh pridejo v možgane.

Pri sinesteziji gre lahko za zelo kompleksno doživljanje, npr. nekateri sinestetiki 
so ob poslušanju hitre glasbe doživljali like z ostrimi koti, ob poslušanju počasne in 
umirjene glasbe pa okrogle like. Doživljanje sinestezij je odvisno od posameznika, 
saj nekdo lahko občuti in vidi več barv v vidnem polju, medtem ko nekateri vidijo 
spirale in polžaste oblike...  Obstajajo skupne točke med izkušnjami različnih oseb in 
njihovimi sinestezijami.

Pri tonskem videnju (fonopsija) obstajajo ugotovljene podobnosti, kjer naj bi rumena 
in zelena barva zaznamovali visoke tone, rdeča in oranžna pa nizke. Podobne so tudi 
kompleksne sinestezije. 

Sinestet lahko okuša zvoke ali voha poglede, vidi glasbo v barvah ali doživlja številke 
tudi s tipom. Znane so skoraj vse možne medsebojne kombinacije.

Barve, ki jih ”vidijo” sinesteti, ko jim pokažejo (npr.) število, ali, v nekaterih primerih, 
ko zaslišijo šum, so pri posamezniku stalne. Vendar pa ni nujno, da bi se te barve 
ujemale z barvami za ista števila pri drugem sinestetu.
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Strokovnjaki pojasnjujejo, da se čutna zaznava med prehodom skozi možgane razcepi 
v več različnih ”krakov”, ki jih obdelujejo različni predeli. Pri vidu na primer obstajajo 
različna območja za barvo, gibanje ali obliko. Mesta, na katerih čutimo, se razlikujejo 
od tistih, s katerimi zaznavamo. Vidni dražljaji najprej pridejo v sprejemne predele, kjer 
se neobdelane pritekajoče informacije sestavijo, tako obdelane pa nadaljujejo pot do 
večjih predelov skorje; t. i. asociacijskih območij. Ko jih dražljaj doseže, dobi pomen. 
Ko začnemo dražljaje povezovati (asociirati) s prejšnjimi izkušnjami, ustvarjamo svojo 
lastno zgradbo sveta.

So razmeroma stabilne in se s časom le malo spremenijo. Sinestetiki so poudarili, da 
se njihove sinestetične izkušnje niso v veliki meri spreminjale. Langfeld (1928) je v 
sedemletnem časovnem premoru odkril le neznatne spremembe.

Ko odrastemo, imamo dobro utečene živčne poti, ki prenašajo čutne informacije. S 
pogosto uporabo lahko dosežemo izrazitejši razvoj določenih možganskih predelov. 
Glasbeniki imajo npr. približno petindvajset odstotkov večje slušno območje možganske 
skorje, ki je namenjeno obdelavi glasbe.

So pogostejše pri otrokih, pri ženskah so trikrat pogostejše kot pri moških ter pri 
umetnikih, pojavljajo se kar osemkrat bolj pogosto kot pri ne-umetnikih. Zanimivo je 
tudi, da so sinestezije pogostejše pri levičarjih.

Risbe 11 fonoptikov, ki so posluπali zvok klarineta. 
Zvok je postajal Ëedalje glasnejπi, nato vedno tiπji.
Vid PeËjak, Psiholoπka podlaga vizualne umet-
nosti, Ljubljana: Debora, 2006 (str. 81)

ton 1905 1912
C rdeč rdeč
D


škrlaten modrosiv

D vijoličast vijoličast
E


mehek moder zgoščen moder

E zlatorumen sončen
F rožnat rožnat, jabolčni cvet
F


zelenomoder modrozelen

G


zelenkastomoder zelenkastomoder
G čist moder čist nebesno moder
A hladen rumen čist rumen, trd, ne topel
B


oranžen odtenki pomaranče

B zelo briljanten, bakren zelo briljanten, bakren

Langfeldov primer sinestezije v razmaku 
sedmih let.
Vid PeËjak, Psihološka podlaga vizualne 
umetnosti, Ljubljana: Debora, 2006 (str. 82)
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Sinestetična doživetja so jasna in spomin nanje je odličen. Doživetja spremljajo emocije 
in lahko celo ekstaza. Naj bi bile poseben primer simboličnih procesov. Z raziskavami so 
ugotovili, da hitro glasbo sinestetik doživlja kot oster, svetel, rdeč lik, medtem ko oseba 
z manjšo predstavno močjo opisuje z metaforami vroča, ognjena, svetla glasba.

Nekdaj so sinestezije tretirali kot nenormalne, patološke ali vsaj zelo izjemne izkušnje. 
Pri sinestezijah gre za metaforično mišljenje. Občutki, zaznave in predstave pomenijo 
več kot le senzorne vsebine saj npr. barve, oblike prostor, čas, zvok povezujemo z drugimi 
občutki, emocijami in pojmi.
Verjamem, da gre pri vsakem doživljanju za neko vrsto sinestezije. Hkrati namreč 
prejemamo več različnih dražljajev, ki jih kljub sposobnosti (pre)usmerjanja pozornosti 
ne moremo povsem izolirati. Vendar tu ne gre za popolno sinestezijo, kjer bi npr. ob 
poslušanju glasbe ‘videli’ barve. Ne gre za zamenjavo enega občutka z drugim, ampak 
za zlitje le-teh v ne(raz)ločljiv preplet. Vendar pa to zlitje ni proces ali dogodek, ampak 
že prvotno, dano, apriorno stanje. V trenutku torej obstaja celostna zaznava, celostno 
doživetje.
Čar glasbenega in likovnega jezika je ravno v tem, da nam ponudi več, kot nam je 
sposoben ponuditi ”normalni” jezik. 

Sinestezije višine zvoka in barve

višina tona ustrezna barva višina tona ustrezna barva
c rdeča fis zeleno-modra

des škrlatna ges zelenkasto-modra
d vijolična g čista modra
es modra, mehka a hladno-rumena
e zlato-rumena bes oranžna
f rožnata b briljantna, bakrena

sen. mod rdeč bel zelen rumen moder oranžen črn siv rjav vijoličast

sladek 24 11 3 8 3 6 0 1 1 0

kisel 4 2 32 9 4 1 0 2 1 2

slan 1 18 9 5 12 0 0 7 4 1

grenek 1 3 8 5 2 0 9 10 17 2

sen. mod rdeč bel zelen rumen moder oranžen črn siv rjav vijoličast

visok ton 11 10 3 12 10 0 1 0 1 9

srednji ton 10 1 9 6 17 3 0 7 4 0

nizek ton 1 1 3 2 10 1 21 7 6 5

sen. mod sladek kisel slan grenek

visok ton 12 37 3 5

srednji ton 29 5 14 9

nizek ton 9 4 10 34

S pomoËjo 57 πtudentov na oddelku za psihologijo v Ljubljani, 
je bila izvedena raziskava o preËnih povezavah, besednih 
sinestezijah med barvami in okusi, barvami in toni ter okusi in 
toni. (PeËjak, 1977)
Vid PeËjak, Psiholoπka podlaga vizualne umetnosti, Ljubljana: 
Debora, 2006 (str. 83)
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Sinestezije
Risbe fonoptikov ob poslušanju klarineta. Jakost glasu je naraščala, nato padala.

različni risarji njihove risbe ob poslušanju klarineta (naraščanje/upadanje jakosti)

1

2

3

4

5

6

7

8

Sinestezije barve in okusa:

SLADEK KISEL SLAN GRENEK

RDEČA 73 8 9 10

ZELENA 5 62 16 17

MODRA 9 12 55 24

RUMENA 14 18 20 48
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Posamezni okusi in barve se povezujejo s precejšnjo statistično zanesljivostjo, pa 
vendar se zdi, da so za analogijo bolj kot barve, pomembne izkušnje s sadeži oziroma 
drugimi snovmi značilne barve: rdeči sadeži so praviloma dozoreli, torej sladki, zeleni 
sadeži še niso zreli in so zato kisli, modro morje je slano, morda so rumene grenivke 
razlog rumeno – grenkih povezav.
O pomenu izkušenj za povezave govori šala, v kateri sin očeta opozori na bele gozdne 
jagode. Oče nasprotuje, da gre v resnici za rdeče jagode, le da so sedaj še bele zato, 
ker so zelene. (Frelih, 2000: 12)

Najpogostejše simbolne vrednosti barve

ČRNA žalost, smrt, noč, pogreb

RDEČA ljubezen, kri, veselje, zastava

MODRA morje, nebo, zvestoba, globina

RUMENA sonce, ljubosumje, nevoščljivost, zlato 

ZELENA jeza, drevo, gozd, trava

ORANŽNA pomaranča, veselje, ogenj, sreča

SIVA praznina, puščoba, mračnost, otožnost

ROZA nežnost, perilo, dojenček

Tudi besede za posamezne barve niso vse od nekdaj. Počasi so se skozi zgodovino 
pojavljala poimenovanja po načelu največjih razlik proti vse natančnejšemu 
razlikovanju. Seveda gre tudi za vpliv kulture in pritisk okolja, tako nekatera plemena 
bolivijskih Indijancev premorejo do 200 imen za različne odtenke zelene barve. 
Spodnja tabela prikazuje tri grupe poimenovanja barvnih skupin oz. časovno zaporedje 
pojavljanaja imen za barve. (Frelih, 2000: 12)

1 črna, bela

2 rdeča, zelena, modra, rumena

3 rjava, oranžna, škrlatna

Spočetka naj bi človek imel samo dve besedi za razlikovanje barv, odločilna za 
poimenovanje je bila tonska vrednost. »Črna« je bila skupna beseda za vse temne 
barve, »bela« pa za svetle. V naslednji fazi naj bi se pojavila imena za pestre barve. 
Zanimivo je, da v naravi težko najdemo zelene in predvsem modre pigmente, zato je 
razlika med zaznavanjem hladnih barv in njihovo dostopnostjo za likovno uporabo 
tem barvam dajala pridih posebnosti, svetosti in dragocenosti. Najkasneje se pojavijo 
imena, ki označujejo terciarne barve in imena, ki označujejo posebnosti pestrih barv. 
Sodobna tehnologija omogoča natančno ugotavljanje barvnih vrednosti, zato so imena 
barv v grafični industriji nadomestile številčne oznake, v pogovornem jeziku pa na 
poimenovanje posameznih odtenkov vplivata modna industrija in oglaševanje. (Frelih, 
2000: 12)



22 23

Barva, oblika in glasba
Diplomsko delo

Neža Trobec
Pedagoška fakulteta

Analogije med likovnimi elementi in glasbenimi fenomeni:

likovni elementi in  izrazila glasbene analogije
barvna svetlost visoka, nizka lega tona, valerski ključi
kroma opisano v tabeli barvno/tonskih sinestezij
barvna intenzivnost jakost zvoka

akromatske (črna, bela, siva)
pavza
tišina
šum

točka stakato, kratki, prekinjeni zvoki
linija legato, dolgi, povezani zvoki
prostor/ploskev čas, trajanje, prostorskost zvoka
kompozicija 
(v prostoru)

kompozicija
(v času)

oris ? melodija ?

Po primerjavi elementov poizkusimo najti analogije še za komplekse. Kot ena barva ne 
pove veliko, tako en sam zvok ne more posredovati kompleksnih glasbenih izjav. Šele, 
ko so skupaj, nam barve (zvoki) lahko vzbudijo določena občutja, saj se le ta porajajo 
v odnosih med barvami (zvoki) oz. njihovim medsebojnim vplivanjem.
Modernistični skladatelj John Cage je menil, da je tišina najpomembnejša sestavina 
glasbe. (Frelih, 2000: 12)

»Glasbeni užitek traja še po izvedbi dela in morda celo svojo polnost doseže šele 
potem: ko spet zavlada tišina, je poslušalec napolnjen z glasbo, preplavljen z občutji, 
izpostavljen neki prevzetosti, ki mu odvzame njegovo individualnost in bit: postal je 
mesto glasbe, tako kot je Condillacov kip postal vonj vrtnice.« (Lévi-Strauss 1971, 
str.586-587.) 
Glasba tako doseže svoj telos šele v tišini.
(Dolar, 2003, 48)

V likovnosti bi analogen ekvivalent našli v prazninah (belinah, optičnih sivinah) oz. 
njihovem nasprotju, odsotnosti svetlobe, torej teme. Tolkala bi lahko odgovarjala ritmu 
(tudi v sliki), risbo lahko prepustimo melodiji, toplo/hladno pa je največkrat odvisno od 
materiala, iz katerega je izdelan instrument. Tako kovinska zvočila oddajajo hladnejše 
zvoke od lesenih, ki praviloma učinkujejo toplo. Glasba poteka v času in v njem ubira 
najrazličnejše poti, pa vendar za posamezno skladbo lahko rečemo, da je pretežno 
vesela ali otožna. (Frelih, 2000: 12) 

Leta 1926 je C. Stumpf objavil razpravo o zvenih instrumentov, kjer pravi, da se enako 
visoki in glasni zveni ne ločijo le po barvenosti. Šumi so posledica našega zbujanja 
zvenov, gre za pojave vnihavanja in iznihavanja, mejne in povprečne jakosti glasnosti 
zvenov, tonske premike pa spremljajo značilni ritmi in figure. (Povzeto po: Adlešič, 
1964: 650) 
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Za psihologa je pomembna Stumpfova ugotovitev, da je značaj ali etos glasbila – s tem 
meni na primer romantičnost roga, slovesnost pozavne, praznično veselost ali bojevitost 
trobente, demonskost ali zopet komičnost fagota, pastirskost flavte ali oboe – za današnji 
glasbeni občutek pogojen predvsem zgodovinsko in asociativno. S to sodbo bi mogli 
vzporediti podobno presojo simbolične vloge barv, ki ne more biti na primer na antipodu 
povsem nasprotna naši. (Adlešič, 1964: 650)

Za to so odgovorni valerski ključi. Najlaže ločimo molovski (mehki) od durovskega 
(trdega) načina. Nato lahko razberemo osnovno zvočno ubranost, ki je lahko visoka, 
srednja ali nizka. Zelo podobno je pri slikah. Oglejmo si primerjavo med glasbenimi in 
likovnimi kompozicijami, ki vsebujejo kombinacije visoko/srednje/nizko ter mehko/trdo. 
(Frelih, 2000: 12)

VALERSKI KLJUČ GLASBENI PRIMERI ANALOGIJA 
DOŽIVLJANJA

visoki mol nežno, zasanjano
visoki dur K. Orff: Carmina burana  (12) veselo, nagajivo
srednji mol G.Gershwin: Rhapsody in Blue  (1) žalostno, 

srednji dur K. Orff: Carmina burana  (13)
G.Gershwin: Kubanska uvertura  (2) jasno, trdno

nizki mol J.S.Bach: Toc.in fuga d-mol  (1) uvod obupujoče
nizki dur J. Sibelius: Finlandia, op. 26,  (4) dramatično, grozeče

Tako so svoja doživljanja opredelili študenti 4. letnika likovne pedagogike na PeF v 
Ljubljani. Ker so klasična glasbena dela kompleksna in v svojih kompozicijskih delih 
raznolika, te sodbe veljajo le za posamezne, značilne dele skladb. Odlomki so označeni s 
številkami tako, kakor na CD ploščah iz kompleta »Mojstri klasične glasbe«, Mladinska 
knjiga, Ljubljana, 1994. Odlomki pač niso celote, zato smo izbrali štiri dela, ki so jih 
študenti poslušali v celoti in svoja občutja ob njih narisali. Risarski izdelki so bili v 
prvem poskusu podobni grafikonom, ki so se med seboj le malo razlikovali. Ob ponovnem 
poslušanju sem jih opozoril na pretirano podobnost oziroma premajhno diferenciranost, 
tako, da so risbe iz drugega poskusa jasnejše in odločnejše. Risarska izrazila glasbeni vir 
lahko le delno zajamejo, saj se barva v svojih razsežnostih bolj približa naravi glasbe, a 
do nekaj ugotovitev smo s tem poskusom le prišli. 
Večina študentov svojih del ni zamejila v jasno določen format in risbe lebdijo znotraj 
slikovnega polja. To kaže na zadrego kako prostorsko zamejiti nekaj, kar se razvija v 
času.
Druga ugotovitev se nanaša na zadostno identičnost upodobitev posameznih skladb, ki pa 
vendar odražajo precejšnje individualne razlike.
Tretji skupni imenovalec je abstrakten način izražanja. Nobeden od študentov ni iskal 
v smeri pripovedne podobotvornosti, na ilustrativen način. Pravi vir je bil glasba, ne 
morda njen naslov, libreto ali drugi literarni sestavni deli.
Četrta značilnost je, da pri vseh risbah prevladuje kontinuirana aktivna linija, kar navaja 
na misel, da je na likovne odločitve imela melodija največji vpliv. Prekinitev je relativno 
malo, točka se pojavi izjemoma, nikjer ni potrebe (možnosti ?) za jasno orisovanje zaprtih 
oblik. Predvidevam, da bi uporaba barve to razmerje spremenila.
(Frelih, 2000: 13)
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Študenti so brez pretirane razlage likovno nalogo razumeli in pri delu niso imeli velikih 
težav. Izjemna pozornost je bila v ospredju pri poslušanju in likovnih odločitvah. Glasba 
jim ni pomenila le ugodnega zvočnega dogodka, temveč je bila njihova pozornost bolj 
intenzivna kot ponavadi ob poslušanju glasbe. Z načinom dela so bili vpeljani v posebno 
likovno in glasbeno kompozicijsko pozornost, ki jim je predstavljala nekaj novega, nov 
izziv in produktivnost, katero so razumeli poleg kot primer medpredmetne povezave. 
(Povzeto po: Frelih, 2000: 13) Dobili so nove ideje za oblikovanje likovnih nalog s 
področja likovne kompozicije, oblikovalnih načel, valerskih ključev (tonskih ubranosti), 
barvnega nauka, ritma in drugih likovno vsebinskih področij. (Frelih, 2000: 13)

1.4.3 BUBA / KIKI EFEKT

Buba / Kiki efekt je prvi opazoval nemško ameriški psiholog Wolfgang Köhler leta 1929. 
V psiholoških eksperimentih, ki so jih najprej izvajali na Tenerifih (kjer glavni jezik je 
španščina), je Köhler pokazal oblike podobnih rezultatov, kot jih vidimo na spodnji sliki in 
vprašal udeležence, katera oblika se imenuje "takete" in katera "baluba". (takoimenovana 
"maluma" v različici iz leta 1947). Podatki so pokazali, da večina  nazobčanih ter ostrih 
oblik pripada "taketi" in zaobljene oblike "balubi".

Leta 2001 sta Vilayanur S. Ramachandran in Edward Hubbard ponovila Köhlerjev  
eksperiment, vendar sta uporabila besedi "kiki" in "buba" in vprašala ameriške študente 
in indijske "tamil" govorce "Katera od dveh prikazanih oblik je buba in katera kiki?" V 
obeh primerih, ameriški študenti in indijski govorci, so izbrali od 95% do 98% mehko, 
zaobljeno obliko kot "buba" obliko in ostro, nazobčano obliko kot "kiki", navezujoč se na 
človeške možgane, ki naj bi bili sposobni izluščiti abstraktne lastnosti od oblik in zvokov.

Zadnje raziskave, ki so delo Daphne Maurerja s sodelavci so pokazale, da celo otroci, ki 
so stari 2'5 let in kateri še ne znajo brati, kažejo ta učinek.

Ramachandrandove and Hubbardove raziskave kažejo, da kiki/buba učinek vpliva na 
razvoj jezika, saj nakazujejo na to, da poimenovanje predmetov ni povsem samoumevno. 
Zaobljene oblike so lahko najbolj pogosto imenovane "buba", ker pri izgovorjavi te 
besede usta naredijo bolj okrogel prostor za dosego zvoka, medtem ko pri izgovorjavi 
besede "kiki" usta postanejo bolj napeta. Tudi zvok črke K je bolj oster in močnejši, oz. 
bolj nasilen od izgovorjave črke B. Prisotnost teh sinestetičnih podobnosti nakazuje na 
to, da bi buba/kiki efekt lahko bil nevrološka osnova zvočnega simbolizma, kjer so zvoki 
nepristransko vezani na objekte in dogodke v svetu.

Posamezniki z avtizmom ne kažejo močne prednosti. Če se povprečni ljudje strinjajo s 
tipičnim rezultatom 90%, se posamezniki z avtizmom strinjajo le 60%.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bouba/kiki_effect)

Primer vizualizacije Buba/Kiki efekta
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1.5 MEHANSKI PREVOD 

1.5.1. programska oprema MAM (Music Animation Machine)

Kot so konvencionalni notni zapis razvili za potrebe skladateljev, izvajalcev in 
dirigentov, je nasprotno »glasbeno animacijski stroj« razvit za potrebe poslušalcev. 
Music Animation Machine (v nadaljevanju MAM) je animirani prikazovalnik, ki 
predstavlja glasbeni nastop. Gre za sinhronizacijo zvoka in slike predstavljenega dela. 
Namesto običajnih simbolov zapisa glasbe, notacije, MAM uporablja barvne črte za 
vizualizacijo glasbenega dela. Vertikalna postavitev barvnega znaka ponazarja višino 
tona (note), horizontalna postavitev ponazarja čas in trajanje tona v odnosu z ostalimi 
toni glasbenega dela. Med igranjem skladbe, se barvne ploskve premikajo preko ekrana; 
ko se označeni ton pojavi v sredini zaslona, se le-ta osvetli, gledalcu jasno poda sliko 
o zaigranem tonu.  Sredina zaslona vedno predstavlja »zdaj« točko. Gre za rezultat, ki 
daje informacijo o višini in časovnem trajanju določenega tona glasbenega dela. Tako 
kot v običajni notaciji, notnem zapisu, so tudi v MAM zapisu naenkrat vidne različne 
točke glasbenega dela, ki omogočajo opazovanje in primerjanje med nastajajočimi 
vzorci ter strukturo skladbe. Za razliko od klasičnega notnega zapisa, MAM uporablja 
en sam »tonski prostor«, medtem ko ima v  klasični notaciji vsak inštrument svoje notno 
črtovje, zaradi česar je težje razbrati odnose notnega zapisa različnih inštrumentov, saj 
mora bralec miselno združiti dve ali več notacij hkrati v eno. V MAM zapisu je celotna 
notacija skladbe na eni površini, kjer ima vsak inštrument določeno svojo barvo. Ta 
notacija prikazuje dejansko igranje, s pravilnimi in nepravilnimi časovnimi premiki, 
in ne kot klasična notacija, kjer gre matematično natančen notni zapis. MAM zapis 
z barvami poudarja tematske enote, inštrumente, harmonije ali dinamiko. Končni 
rezultati so lahko razumljivi tudi zelo majhnim otrokom: otroci stari do 18 mesecev 
so demonstrirali, da zmorejo prepoznati odnos med zvokom in sliko. Veliko ljudi je 
vizualno orientiranih in sposobnih biti bolj pozorni na vizualni objekt kot na zvok. To 
je lahko razlog, da vizualne analogije glasbe omogočajo otrokom, da lahko povežejo 
sliko in glasbo.
Glasba se premika in jo lahko razumemo s poslušanjem. Vendar je klasična notacija 
negibljiva in jo lahko razumemo šele z dolgoletnim učenjem not in z veliko vaje. MAM 
notni zapis nadgradi notni zapis s premikajočo se sliko in je razumljiva že ob gledanju. 
Ta animiran zapis vsebuje informacije klasičnega notnega zapisa, le da je ta prikazan 
na način, ki je razumljiv vsem, tudi otrokom. 
Na zaslonu MAM je viden rezultat brez kakršnihkoli meritev ali ključev, informacije o 
strukturi glasbenega dela so prikazane z barvnimi ploskvami, ki predstavljajo note. Te 
barvne ploskve se premikajo preko zaslona, ko se glasba predvaja. Njihov položaj na 
zaslonu nam pove višino in dolžino tona glede na druge tone skladbe. Različne barve 
označujejo različne inštrumente in glasove, tematsko strukturo ali tonaliteto. Vsaka 
nota zasveti točno v trenutku, ko je zaigrana in slišana, da gledalec nenehno vidi kar 
sliši. Izkustvo gledanja glasbenega dela z MAM lahko izredno prebudi razumenvanje 
notranje strukture glasbe, še posebej za ljudi, ki so občutljivi na glasbo, ampak so 
premalo usposobljeni za poglobljeno razumevanje klasičnih glasbenih struktur. Je 
orodje za poslušalce vseh starosti. 
Pomembno je, da gledalec na zaslonu MAM vedno spremlja sinhroniziran zvok 
glasbenega dela, okrepljen z izkušnjami sinestetičnega odnosa zvoka vidne strukture.

(http://www.musanim.com/index.html, 22.6.2011)
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1.5.2 MAM NOTACIJA
Da bi razumeli MAM, ni potrebno znanje o glasbenih simbolih (notne vrednosti, ključi, 
višaji, nižaji,...) klasične notacije. Potrebno je le gledati in poslušati hkrati.
MAM zapis je zelo preprost:
- vsak ton je predstavljen z barvno ploskvijo (glej diagram spodaj)
- barvne ploskve se med predvajanjem glasbe pomikajo preko zaslona od desne proti 
levi in se osvetlijo v trenutku, ko je ton zaigran (zato vedno veš, kateri del skladbe je 
predvajan)
- dolžina vsake barvne ploskve natančno ustreza trajanju tona
- navpični položaj barvne ploskve ustreza višini tona, višji toni so pozicionirani višje 
na zaslonu, nižji toni pa nižje
- horizontalni položaj predstavlja časovni zapis tona glede na ostale tone

Z odpravo večplastnih simbolov konvencionalnega notnega zapisa (katerega izvajalec 
potrebuje za razumevanje in interpretacijo skladateljevega namena), lahko MAM zapis 
razkriva melodična gibanja, strukturo kompozicije, ter strukturo poslušalca.
Z uporabo barve, ki prikazuje višino tona, MAM daje vpogled v harmonično gibanje, 
konsonanco / disonanco in modulacije. Druga možnost je, da barva ponazarja intrumental 
in kompozicijske elemente.

http://www.musanim.com/mam/closer.html
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1.5.3 MAM GRAFIČNI NAČINI PRIZAZOVANJA ZVOKA;

A. OSNOVNI GRAF (MAM)
To je izvirni MAM zaslon. Čas je prikazan od leve proti desni (že slišan zvok je viden 
v smeri levo od centra; prihajajoči zvok je viden desno od centra). Višina zvoka je 
prikazana od spodaj navzgor (visoki toni so pozicionirani višje in obratno). Ta grafični 
zapis je možno prirediti različnim določilom:
- širina not
- barva tona (vsak inštrument ali melodija ima svojo barvo; ali vsak posamezen ton v 
lestvici na različnih višinah ima svojo enotno barvo)
- vsaka glasbena fraza ima svojo barvo
- določitev kontrasta svetlo-temno

B. TONSKO KOLO / Pitch Class (WHEEL) Display
To je »krog barvnih kvint«. Ta variacija prikazuje štiri časovne intervale. najgloblji 
krog prikazuje zvok v tem trenutku, naslednji krog prikazuje zvok slišan pred sekundo 
ali dvema in v tem zaporedju proti zunanjemu krogu, za katerega je potrebno kar nekaj 
časa, da se pojavi. 

C. ZASLON INTERVALOV / Intervals (DYAD) Display
Ta graf prikazuje intervale.

D. ZASLON INTERVALOV + TONOV (PREJA) / Interval + Pitch (YARN) Display
Prikazuje kombinacijo intervalov, tonov in čas.

E. ZASLON OBLIK / Shapes Display
Vsak inštrument ali glas ima svojo obliko.

F. ZASLON TONALITET / Tonality Staff (V12) Display
Prikaz je podoben zaslonu intervalov, le da je prikazan ton (levo je nizko, desno je 
visoko), prikazana je dvanajst-tonska lestvica (ki se premika, da toni ostanejo v centru).

G. KOMPAS TONALITET / Tonality Compass Display
Prikaz je podoben zaslonu intervalov, le da je tonom (metaforično) prikazana teža 
(upodobljena velikost krogov) glede na dinamiko in kako nizko je njihova pozicija 
(distanca krogov od centralne točke); ton potuje proti tonskemu ravnovesju (točka, 
katere center gravitira najnižje)

H. KOMPAS TONALITET + OSNOVNI GRAF / Tonality Compass + Bars Display
Gre za kombinacijo levega dela osnovnega grafa ter kompasa tonalitet.

I.  TRIADE / Triads (LATTICE) Display
Toni so ločeni s sosednjimi intervali popolnih kvint ali kvart na horizontalni črti. Toni 
so ločeni glede na veliko ali malo terco na diagonalni črti. Ko sosednji toni zazvenijo, 
se njihovi indikatorji osvetlijo po načelu tonskega kolesa in vezne linije se izrišejo. 
Primer: v prikazanem modelu septakorda vidimo dve kvinti (1-5, 3-7), dve veliki terci 
(1-3, 5-7) in eno malo terco (3-5).
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J. DELNA ZAPOREDJA / Part sequence (LINES) Display
Na tem zaslonu so note prikazane s krogi (večji krog predstavlja daljši ton) in note 
vsakega izmed delov (del je edinstveno zaporedje tonov v kombinaciji s kanalom) so 
povezane zaporedno s črtami.

K. DELNO GIBANJE / Part motion (BALLS) Display
Podobno kot pri delnih zaporedjih, se jedro vsake kroglice loči od zunanje linije, ko ton 
zazveni in se premakne proti naslednjemu tonu v delu.

L. DELNI TIRI / Part trajectory (WEDGES) Display
Podobno delnemu zaporedju in delnemu gibanju, vendar je minimalna sprememba v 
poziciji tonov.
(http://www.musanim.com/player/MAMPlayerUserGuide.pdf 22.6.2011)
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1.5.4. MEHANSKI PREVOD - J. S. Bach, Toccata in fuga v d-molu

Toccata in fuga v d molu, BWV 565, J. S Bacha je eno najbolj znanih glasbenih del 
v repertoarju orgelske glasbe. Do danes so skladbo uporabili v mnogih različicah 
priljubljenih sodobnih medijev, v operi (1962, The Phantom of the Opera), Walt Disney 
in Leopold Stokowski sta jo uporabila v filmu (1940, Fantasia; nato jo uporabijo tudi 
pri filmu leta 1975, Rollerball), video igrah, rock glasbi, celo v melodijah telefonskega 
zvonjenja. To veličastno delo je Bach napisal v času, ko je bil imenovan kot organist 
in komorni glasbenik v Weimarju leta 1708. Žanr toccata je odpisal improvizacijo in 
zgodovinsko sledi glasbeni obliki, ki se je pojavila v Italiji skoraj dve stoletji pred 
Bachom. Naslov Toccata spada med izraze 17. stoletja, katerih pomen je pogosto 
nedoločljiv, vendar se zdi, da izhaja iz italijanske besede »toccare« - »na dotik«. Toccata 
navaja »dotik« s prsti po tipkovnici za ustvarjanje različnih zvočnih sekvenc; lestvic, 
harmoničnih različic, bleščečih variacij, običajno predstavljenih kot nepovezane 
epizode. Fuga, na drugi strani, je najbolj tesno povezana struktura glasbe, ki raste iz 
ene same teme, skozi vse glasove in dominira brezhibno od začetka do konca napisane 
skladbe. Bach je s tem delom doprinesel v ta zakon glasbenih antitez virtuoznost (to 
delo je gotovo podobno njegovim testnim glasbenim zapisom, ki jih je uporabljal, oz. 
igral ob preizkušanju novih orgel) in nezmotljiv občutek strastne dramatičnosti. Fugo 
zaslišimo pri 2:51, nato se toccata vrne pri 7:12, vendar me tema točkama slišimo fugo 
v kombinaciji z deli, ki so bolj podobni toccati, torej ni 100% reza med tema, kot tudi 
v nekaterih drugih Bachovih toccata-fuga delih. 

 
 
 
 
 

 

(http://www.musanim.com/printouts/ 22.6. 2011)

J.S. Bach, primer celotnega mehanskega 
prevoda, Toccata in fuga v d-molu
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PRODUKCIJA mehanskega prevoda 
Tccate in fuge v d molu, J. S. Bacha za nastanek videa v »Music Animation Machine«:

* INŠTRUMENT:
Noben izmed električnih inštrumentov, ki so bili avtorju dostopni, leta 1996 ni imel 
prepričljivega zvoka pravih orgel, zato je kombiniral tri vrste zvokov orgel.

* VSTAVITEV NOTNEGA ZAPISA:
Zaradi kompleksnosti glasbenega dela, je avtor snemal posamezne dele individualno s 
uporabljeno programsko opremo »Music Animation Machine«, trilčki in drugi glasbeni 
ornamenti niso bili vključeni.

* PERFORMANS:
Performans igranja je bil izveden z uporabo konduktor programa M. A. M. Pred 
snemanjem zadnjega snemalnega traka, je avtor vadil igranje prav v tem programu.

*UREJANJE:
V tej fazi je avtor dodal še prej nevsebujoče dele, kot so trilčki in drugi glasbeni 
ornamenti (okraski), kajti uporabljeni program ni bil sposoben samostojno zapisati 
ornamentov, ki niso imeli točno določenega števila not. Avtor je malenkost spremenil 
tudi časovni zapis not in dinamiko.

*IZBIRA BARVE:
Izbrane barve naj bi razdelile alineje:
sopran, sopran/alt, alt, alt/tenor, tenor, tenor/bas, bas, pedal.

*ANALOGNO SNEMANJE:
Izhodno snemanje M.A.M., povezano s tremi sintetizatorjemi, je potekalo spomladi, 
leta 1996 v Final Cut Media Group v Walnut Creek v Kaliforniji.

*RENDERIRANJE SLIKE:
Jeseni 2005, je avtor uporabil programsko opremo RenderMAM za video zapis, ki je 
vseboval 30 slikc na sekundo in PNG format.

* PNG zapis mehanskega prevoda in originalni zvočni zapis sta bila združena 
s tipografskim elementom (naslov, ...) z uporabo Adobe Premiere; zapis je bil 
visokoresolucijski AVI dokument.

*PRETVORBA v MP4
AVI dokument je bil pretvorjen v MP4 zapis z uporabo pretvorbene funkcije programa 
QuickTime Pro.
(http://www.musanim.com/ProductionNotes/ToccataAndFugueInDMinor.html, 21. 6. 2011)
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ANALIZA MEHANSKEGA PREVODA

1. okrasek                 2. padajoča lestvica                        3. rastoča lestvica

a. akord – mala septima
(sestavljena iz enakomerno 
razporejenih malih terc)

b. Nota, ki se giblje izmenično 
z noto, ki ostaja na svojem 
mestu.

c. Padajoča lestvica tenorja
je  najmočneje predstavljena
na basu.

d. Mala septima, toni si sledijo
v zaporedju.

e. Rastoče in padajoče lestvice
ter zamenjava note, ki se giblje
z noto, ki se ne premika, 
se združijo v temo fuge.
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f. Tema je predstavljena v zgornjih treh glasovih.

g. Prikazan je odmev (da bi poslušalcu dvignila pričakovanje) v pedalih (opazna je 
prekinitev v melodiji, ki se zgodi, kerso pedala igrana z nogami)

h. To ni stroga fuga - kontrapunkt je pogosto prekinjen s solo pasažo.

i. Ob koncu dela se fuga konča in toccata nadaljuje.

j. Pred zadnjo kadenco se še zadnjič pojavijo 
zaporedja tonov ter rastoče in padajoče 
lestvice.

(http://www.musanim.com/pdf/ViewersGuideMAM1996.pdf, 22.6.2011)

Barve določajo posamezne glasove in fraze.
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1:46

8:25

tocata a. 1. 

d. 

g. 

3. 

h. 
2.

i. 
nadaljevanje toccate 
7:12

j. 

e. 
začetek fuge 
2:51

f. 

b. c. 

sopran

sopran/alt

alt

alt/tenor

tenor

tenor/bas

bas

Mehanski prevod Bachovega dela nam že na prvi pogled poda 
informacijo o sestavi skladbe. Uporabljenih je 7 različnih orgelskih 
glasov, vsak od njih je ponazorjen s svojo barvo. Prav to omogoča, da 
se znaki posameznih tonov, ki si sledijo zaporedno, zaradi določene 
barve, združijo v fraze teh glasov. Tako jasno vidimo, kako se fraze 
Toccate in fuge v d-molu, med seboj prepletajo, si sinhrono sledijo 
in se zvočno dopolnjujejo. Glasove zaradi barvnega sistema lahko 
dojemamo kot celoto in lažje razumemo strukturo glasbenega dela.

Avtor mehanskega prevoda je Stephen Malinovski.
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J.S. Bach, primer klasiËnega notnega zapisa, 
Toccata in fuga v d-molu
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2. ASPEKTI POVEZANOSTI 
GLASBENEGA IN LIKOVNEGA JEZIKA

2. 1 VZPOREDNICE V USTVARJANJU

Posebna človeška materialna in duhovna ustvarjalnost, ki vsebuje prvine čutnosti, 
čustvenosti, razuma in domišljije je umetnost. Z njo človek spoznava in izraža tiste 
strani življenja, ki z drugimi dejavnostmi niso dosegljive. Ne gre zgolj za nekaj 
zasebnega in individualnega, temveč gre tudi za družbeni pojav, ki dobiva od družbe 
pobude in vsebino; družba pa obenem v marsičem daje značaj življenjske resničnosti 
in prepričevalnosti.
Po skoraj stoletnem delu psihologov, lahko  na področju psihologije umetniškega 
ustvarjanja trdimo, da obstajajo že dodobra raziskane psihologije (s celostno 
psihološkega vidika) vidnih, slušnih in motoričnih zaznav, poleg pa tudi psihologijo 
jezika in organskih občutkov. 

2.1.1 JEZIK

Jezik je temeljno sredstvo sporazumevanja, kjer ima vodilno vlogo večinoma besedni 
jezik, ki ga dopolnjujejo nebesedni jeziki. Z jezikom opišemo stvari, dejanja ali pojme, 
lahko pa je tudi znakovni jezik. 

Glasbeni in likovni jezik spadata med samostojne nebesedne jezike, kar pa ne bi mogli 
pripisati glasbi, ki vsebuje besedilo in kot izrazno sredstvo glas. Le ta lahko mrmra, 
kriči, vpije, joče, grozi, roti, ukazuje, poveljuje, zapeljuje, se dobrika, se izmika, ... 
torej z uporabo besed preneha ”biti” in ”izražati” nebesedni jezik. Gre za odtenke glasu, 
katerih je vselej več od pomena samega. Prav tako kot likovno delo lahko posamezni 
instrument, oziroma glas, izoliramo kot samostojno razsežnost in ga izpostavimo kot 
objekt estetskega ugodja. Glede na to, da je glas videti kot nekaj nadvse samoumevnega 
in domačega, zadeva vsesplošno rabo glasu v naši vsakdanji komunikaciji. Glasove 
poslušamo na vsakem koraku. Na eni strani poslušamo glasove, uporabljamo svoj 
lasten glas in vse naše socialno življenje je povezano z glasom. Tu so glasovi drugih 
ljudi, petja, glasbe, na drugi strani pa glasovi medijev.

Podobe plakatov, revij, znakov, grafitov so jasni označevalci vsebine družbene 
komunikacije, ki nas spremlja na vseh korakih in lahko bi rekli, da je vsak likovni 
in glasbeni produkt tudi specifična oblika komuniciranja. S svojimi oblikami nekaj 
izražata, pripovedujeta, njuno produkcijo pa lahko smatramo kot interakcijo glasbenega 
in likovnega jezika. Potrebno je vedeti, da je vsak likovni in glasbeni proizvod za 
ustvarjalca in gledalca predmet, stvar zunaj njega samega, s katero lahko stopi v stik s 
pomočjo čutov.

Čute ločujemo na proksimalne (za bližino), ki so se v toku evolucije razvili najprej 
in na distalne (na daljavo). Med zadnje spadajo sluh, vonj in vid. Čuti pri človeku se 
med seboj podpirajo. Gre za čute, ki so v likovno oblikovanje neposredno vključeni, 
ga omogočajo in omejujejo, posledica tega pa je, da se komunikacija okrepi in je 
sporočilnost povezanosti glasbenega in likovnega jezika bogatejša. Ustvarjalec mora 
vedeti in spoštovati dejstvo, da je potrebno sporočila oblikovati v skladu z zakonitostmi 
čutov, ki so specifični za določeno vrsto komuniciranja, npr. likovnik v skladu 
z zakonitostmi likovnih čutov (vid), glasbenik pa v skladu s sluhom. S čutili dojet 
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(organsko doživet) prostor je živ in dinamičen, kajti dojemamo ga z vidom, tipom, 
sluhom in s premikanjem v prostoru. Dojemamo ga izkustveno z življenjem v prostoru. 
Ta prostor dojemamo v napetosti odnosov med stvarmi, ki se v njem nahajajo.

Ker gre za jezik, lahko pri likovnem rečemo, da ostaja v vidnem mediju, zato naj 
bi bil njegov odnos do vidne stvarnosti manj svoboden, kot pri verbalnem jeziku. 
Lahko ohranja spontanost, emocionalno nabitost individualne izvedbe, poleg pa gre za 
konkretno vidno delovanje likovnih izrazil, ki so umetniško-izrazno enako pomembna, 
kot zvočna izrazila v gledališču za igralca in navsezadnje tudi za glasbenika. V diplomski 
nalogi sem izpostavila glas – vokal, ker lahko izhajam iz lastne izkušnje, ga drugače 
razumem, kot instrument s katerim komuniciram s svojo interpretacijo glasbenega jezika. 
Glas ima svoje specifike in svojo individualnost. Te specifike določajo individualno 
barvo, resonanco, višino, kadenco glasu, način izgovorjava določenih glasov, hitrost, 
ritem in melodijo govora. Na enak način bi lahko rekli za likovni jezik, katerega prav 
tako določajo vse individualne specifike likovnega jezika posameznika (tehnika, drža 
čopiča, izbira barv, kompozicija...) Gre za individualni pečat ustvarjalca in izvajalca 
izbranega jezika, ki mu omogoča prepoznavnost in je kot prstni odtis. 

2.1.2 USTVARJANJE – PROCES

Inspiracija ali navdih nam pomeni isto kot spočetje, vznik, zametek, zamisel, ... 
ustvarjenega. Je zagon, polet, je pobuda, ki delo kanalizira, mu kaže smer in pot. 
Schoeck opozarja, da to, kar mi navadno imenujemo inspiracija, ni trenutek, ko nas 
nekaj navdihne, marveč je poznejši trenutek, ko se tega navdiha zavemo, postanemo 
nanj pozorni. Spočetje nečesa novega se javlja vedno v podobah (imago).
Imaginatio (imago-facio), z drugimi besedami pomeni upodabljanje, predstavljanje, 
predočevanje čutnih likov, oblik, slik, podob ali, kar je končno isto, umišljanje, 
domišljanje, fantazija. Vse, kar v podobah dojamemo, kar hočemo, kar si lahko mislimo 
in poskušamo dojeti, toda ne z mislijo, razumom, abstraktnim pojmom ali ”idejo”, 
temveč v živi podobi, v liku z določeno barvo, glasom in prostorskimi razsežnostmi. 
Gre za podobe, ki so v svoji naravi predvsem individualne, v povezanosti z določenim 
predmetom in eno samo vsebino, pomenski spekter pa je lahko širši, saj kažejo prek 
sebe, omogočajo še druge podobe, drugačno vsebino, lahko so večumne, ... V njih 
je individualna situacija in vsebina takorekoč prekoračila nosilca in izraža splošno 
zakonitost in podobo. Individualna in izvirna podoba dobi splošen pomen, globji 
smisel, je prispodoba, simbol. 
Misel, ideja je samo zaporedna, sukcesivna; zaporedna v razmerju ene do druge (ker 
sicer zapademo v nelogičnost); zaporedna pa tudi v odnosu do realnosti, na katero 
se nanaša in je vedno lahko samo njen posnetek. Pri podobi je to nekoliko drugače. 
Podoba, utelešen lik, je simultan, hkraten; hkraten v medsebojnem razmerju, ker imamo 
lahko nešteto likov pred očmi, v domišljiji, enega poleg drugega, ne da bi bili zaradi 
tega “nelogični” in protislovni, enak odnos pa je tudi v razmerju do sveta, ker ”lik” ni 
samo posnetek realnosti, ampak je tudi realnost sama. 
Beseda domišljija ali fantazija nima enotnega pomena, saj je na začetku pomenila samo 
predstavljanje in obnavljanje čutnih izkušenj, grška beseda phantasia – sposobnost tvorbe 
predstav, latinska beseda imaginatio - privid ali slika. Nato so z besedo ”fantazija” ter 
sinonimi poimenovali tudi tvorbe predstav, ki niso le obnova preteklih izkušenj, vendar 
pomenijo nekaj novega (stavbe, pokrajine, ki jih posameznik nikoli ni videl). Kasneje 
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so tako označevali tudi predstave, ki so v nasprotju s posameznikovimi izkušnjami, ki 
se niso zgodile, ki so nemogoče, so v nasprotju s tem, kar lahko doživljamo; podobe 
povodnega moža ali morske deklice. Pojem domišljije se je razširil in ni več omejen 
le na predstave, ampak vključuje tudi besedne opise. V domišljiji je prisotna tudi 
psihična projekcija. Zunanje stanje je samo gradivo za notranjo predelavo, ki koristi 
posamezniku. Domišljijsko sprevračanje resničnosti pa pomenijo tudi drugi obrambni 
mehanizmi. O ustvarjalni domišljiji govorimo, kadar v fantaziji kombiniramo spoznanja 
in si zamišljamo nove strukture (značilno za oblikovalce), o pasivni pa tedaj, ko se 
človek le igra z idejami, ne da bi jih praktično izkoristil.
Začetek upodabljanja pa je v zrenju. Človek zre, vidi podobo, ima vizijo, videnje, 
zrenje. ”Vizijo ohraniti” (Morgenthaler), ohraniti ”svoj mali občutek” (Cézanne). 
Vizija je isto kot intuicija ali zrenje. Kadar pa je zrenje podob pri preprostem človeku 
močnejše, preidemo v območje instinkta.
Vsaka prava kreacija je najprej domišljija in prek nje duhovno zrenje, pri literatih 
besedno miselno, pri glasbenikih slušno ter pri likovnikih vidno. Glasbenik brez te 
sposobnosti, da bi v domišljiji slišal in anticipiral glasove, ni muzikaličen.
Tako imenovana umetniška umetniška domišljija v svoji viziji podobe tako rekoč iz 
sebe producira.

2.1.3 IZVIRNOST

Izvirnost naj bi bila za psihologe, ki proučujejo ustvarjalnost, najbolj zanesljivo, 
veljavno in nedvoumno merilo ustvarjalnosti. Rešitev problema in ustvarjalni odgovor 
sta vedno in nujno izvirna.
Razlikujemo več vrst izvirnosti, vendar bom izpostavila izrazno, ki je pomembnejša za 
vizualno in glasbeno umetnost, ter vsebinsko, ki je pomembna za besedno umetnost.
Psihologi izvirnosti kot kriteriju ustvarjalnosti dodajajo tudi druge, npr. koristnost ali 
uporabnost. Menijo, da je ustvarjalnost tedaj, kadar daje uporabne rezultate (izumi 
novih strojev, aparatov, industrijsko oblikovanje ...), vendar pa sama uporabnost ni 
vedno razvidna direktno. V umetnosti je uporabnost težko določiti. Vsaka umetnost 
na sebi lasten način izraža stvarnost ter svoja spoznanja in doživetja izpove s sredstvi 
svojega posebnega jezika.
Psihologi so rojstvo nove ideje poimenovali ”aha izkušnja”. Zanjo je značilno, da jo 
spremlja čustvena vznemirjenost, ob pomembnih in velikih idejah, tudi vzhičenost. Gre 
za idejo, ki se rodi nenadoma in nepričakovano, lahko bi tudi rekli, da gre za navdih ali 
inspiracijo s svojimi značilnostmi:
- celostni značaj: Avtor ima celoto pred seboj pred posameznostmi. Gre za shematsko 
in neizdelano celoto, ki se pojavi v nekaj temeljnih potezah in opisih
- ideja je kombinacija izkušenj (zaznave, predstave, simbolov): Pojavnost novih 
kombinacij domišljije, ki v celostni obliki še niso bile doživete. Avtor oblikuje svoje 
zamisli na podlagi izkušenj.
- ustvarjalna misel povezuje oddaljene izkušnje, katere navidez nimajo nič skupnega
- ideja velikokrat preseneča s svojo preprostostjo
- ideja je pogosto prenos izkušenj

Kadar govorimo o ideji, zamisli, fabuli, ... imamo v mislih svojevrstno reorganizacijo 
gradiva, doživetij, izkušenj, ki jih je avtor že kdaj prej doživel ter izkusil. Za ustvarjalno 
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mišljenje je značilna gibljiva, prožna in fleksibilna miselna dinamika. Avtorjevo 
opazovanje in proučevanje sveta, ki ga doživlja, je predvsem subjektivno in se staplja 
s čustvi, verovanji, vrednotami, stili in podobnimi notranjimi vsebinami. Prek tega 
pa je tudi oblikovalec, ki stvarnost na svoj način, se pravi svoji umetniški panogi 
ustrezno,  preoblikuje in na novo ustvari. Odločilnega pomena je notranje izkustvo, 
samoopazovanje in doživljanje, kajti vse gre skozi katalizator lastne duševnosti. 
Seveda ni dovolj, da ima domišljijo, imaginativno zavest, potrebuje tudi spretnost, 
obvladovanje tehnike ne glede na področje ustvarjanja (v literaturi, glasbi, slikarstvu, 
oblikovanju, ...) Skozi ustvarjanje avtor ustvarja sebe, se razvija, preoblikuje svojo 
podobo, lik lastne osebnosti, torej lahko rečemo, da ustvarjanje ni usmerjeno zgolj v 
produkt.
Na eni strani lahko govorimo o produktivni ali ustvarjalni umetnosti (npr. komponiranje) 
in na drugi strani o reproduktivni ali poustvarjalni umetnosti (npr. igranje), vendar je 
potrebno poudariti, da med njima ni ostrih meja.

Prisotni psihični procesi (mišljenje in domišljija), združujejo informacije in sporočila 
vseh virov, s katerimi človek razpolaga. V umetnosti se področja bogatijo in prepletajo 
med seboj, kot sem že omenila, zato lahko zasledimo, da si slikarji pomagajo z 
glasbenimi spoznanji, literati z likovnimi, znanstveniki z umetniškimi in obratno.

2.2 GLASBENI ZAPIS - NOTACIJA

Preden so ljudje poznali različne vrste notnega zapisa, so glasbo iz roda v rod ohranjevali 
po ustnem izročilu. V starokrščanski dobi so obstajale tudi t.i. Scholae Cantorum, 
pevske šole, v katerih se je morala mladina vestno naučiti zborovske napeve na pamet. 
Poskusi zapisa glasbe sicer segajo že v davnino, pojavljali pa so se na dva načina: z 
uporabo posebnih znakov ali črk abecede. 
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Notni_zapis, 30.6.2011)

2.2.1 STARI VEK

Raziskave so pokazale, da so Sumerci že okoli leta 2000 pr. n. št. poznali vrsto 
fragmentarnih navodil za izvajanje glasbe, sicer pa se je najstarejši v celoti dešifrirani 
notacijski sistem pojavil v 7. st. pr. n. št. v antični Grčiji. Lep primer sta v kamen 
vklesani himni Apolonu v Delfih. Grki so uporabljali dve vrsti zapisa. Instrumentalno 
glasbo so zapisovali s simboli za različna ozvezdja, vokalno glasbo pa z velikimi črkami 

grške abecede, pri čemer je posamezna črka 
ustrezala imenu tona. Grški glasbeni zapis 
se je ohranil do 4. stoletja n. št., nato pa 
utonil v pozabo. Spet se je pojavil v času 
karolinške renesanse, vendar se zaradi vedno 
večje kompleksnosti večglasne glasbe ni 
več mogel obdržati. (http://sl.wikipedia.
org/wiki/Notni_zapis, 30.6.2011)

Del 2. himne Apolonu. Vrstica glasbene 
notacije je nad neprekinjeno vrstico z 
besedilom.
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2.2.2 SREDNJI VEK

V 5. stoletju je po zgledu antične notacije z uporabo latinske abecede poskušal notacijski 
sistem uvesti Boecij, o tem postopku pričajo zapisi teoretikov, kot so Odo iz Clunya, 
Guido iz Arezza in drugi. Srednjeveški učenjak Hucbald pa je na podlagi grškega sistema 
iz črk izdelal štiri znake, z različnimi pozicijami pa je označeval posamezne tone. Ta 
postopek je zaradi nepraktičnosti potonil v pozabo. Zamislil pa si je pomemben notacijski 
sistem, ki ga je zasnoval na podlagi karakteristike 6-strunske lutnje. Po zgledu strun z 
različnimi tonskimi višinami je na pergament načrtal šest vzporednih črt, vsak prostor 
med črtami pa je predstavljal določen ton, ki mu je pripisal še črko. V 7. stoletju n. št. se 
je pojavil tudi notni zapis z nevmami, ki so izhajale iz grških simbolov za označevanje 
značaja besednih zlogov (dolžine in poudarke, npr. gravis, acutus, circumflexus) ter iz 
heironomije (risanje melodije z roko). Razvojna pot je prinesla več vrst nevm, ki pa se v 
grobem delijo na dve skupini: bizantinske in staroruske (kasneje imenovane tudi krjuki).

Z razvojem večglasja so nevme postale neuporabne, zato je bila potrebna izpopolnitev 
notne pisave. V 11. stoletju je v tem smislu največ prispeval Guido iz Arezza, iznajditelj 
še danes uporabljane solmizacije (do-re-mi-fa..). Guido je Hucbaldovo notno črtovje 
modificiral tako, da je uporabil le štiri črte, vendar pa tonov ni pisal samo med črte, temveč 
tudi na črte. S tem je namesto Hucbaldovih 6 lahko zapisal 9 tonov (na štirih črtah). Na 
začetku črtovja je napisal črke, ki so označevale, kateri ton stoji na danem mestu (npr. od 
spodaj navzgor C-D-E-F...), nato pa v to ogrodje vpisoval nevme (ki so bile kot tudi sicer 
sestavljene iz črtic in pik). Pike je dodatno odebelil, da je bilo razvidno, katero mesto v 
črtovju zasedajo. Ker so pisarji tedanjega časa uporabljali široko pristrižena gosja peresa, 
so te pike najprej dobile četverokotno obliko.

Ritem je bil v tedanjem času še zelo enostaven in je obsegal le dve notni vrednosti dolgo 
(nota longa, označena s četverokotno piko in črtico), ter kratko (nota brevis, označena 
s četverokotno piko brez črtice). Guido je zaradi lestvičnega zaporedja tonov sčasoma 
prenehal z zapisovanjem tonov na začetku notnega črtovja. Označeval je le dva (C, F) 
in končno samo enega (C), ki ga je napisal na začetek črtovja ob katerikoli črti. Nota 
na tej črti je bila torej C, ostale, ki so sledile, pa so bile razvrščene v zaporedju lestvice 
(tedaj so bile v uporabi le diatonično urejene koralne oz. cerkvene lestvice). V Guidovi 
pisavi, ki je ostala kot temelj današnji notaciji, sta bila torej združena oba glavna tokova 
zahodnoevropske notacije, črkovna in nevmična. Zaradi naraščajočega večglasja se je 
tudi širil celoten tonski obseg in sčasoma so zapisovalci not v notnem črtovju množili 
število vzporednih črt. Iz začetnih štirih je slednjič nastalo 10 črt, zapis pa je postal 

Kvadratna notacija

Primer zgodnjih nevm (znaki nad besedilom).
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nepregleden. Zato so število črt razpolovili, kot osnovo so obdržali dva med seboj 
povezana 5-črtna sistema, za vsakega so uporabili drug notni ključ, v času renesanse 
pa so začeli note, ki so uhajale obsegu črtovja, po potrebi zapisovati na pomožnih 
črtah. Ko je v 14. stoletju začela nastajati t.i. menzuralna glasba, ki je prinesla ritmično 
pestrost, je nastala tudi potreba po zapisovanju različnih notnih dolžin (poprej sta bili 
samo dolga in kratka). Tako se je dolga (longa) podaljšala v dvakrat dolgo (duplex 
longa), kratka (brevis) pa na polovico (semibrevis) in dalje, še na polovico (minima). 
Te note so se pojavljale v različnih oblikah, sčasoma pa so polnjene rombične pike 
zaradi poenostavitve pisanja postajale votle. Ritmična pestrost, ki je narekovala vedno 
več raznolikih notnih vrednosti, je slednjič privedla do kombinacije votlih in polnih 
not. Spreminjala se je tudi oblika, prvotno četverokotne so v 16. stoletju za nekaj časa 
zamenjale tudi trikotne, nato so se pojavili polkrogi in končno popolnoma okrogle 
oblike, ki so se obdržale do danes.
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Notni_zapis, 30.6.2011)

2.2.3 NOVI VEK

V 16. stoletju so se do kraja izoblikovale tudi oznake za taktnice in pavze. Pavze so se 
pojavljale že v koralni (kvadratni) notaciji kot kratke debele pokončne črte, postopoma 
pa so postajale tanjše in zaradi ritmične pestrosti (glede na dolžino trajanja) krajše ali 
daljše. Da bi jih lahko ločevali od taktnic, je bilo potrebno uvesti nove oblike. V istem 
obdobju se je uveljavila tudi praksa označevanja ritmičnega značaja taktov (danes ga 
označujemo kot številski ulomek, zapisan desno od notnega ključa).

Že v času menzuralne glasbe se je uveljavil 
postopek transpozicije imenovan tudi 
»musica falsa«. Poltonske alteracije so 
tedaj označevali z znamenji nad, kasneje 
pa pred višano/nižano noto. Razvila so se iz 
oblike črke »b«, ki je v svoji okrogli obliki 
pomenila nižji, v kvadratni pa višji ton. Iz 
okroglega se je razvil nižaj, iz kvadratnega 
pa višaj in vračaj. Z razvojem glasbe so 
se oblikovale še številne interpretacijske 
oznake za artikulacijo (simboli za 
marcato, portato, staccato, ...), oznake za 
dinamiko (piano, forte, ...), za tempo itd. 
Kot vrsto glasbenega zapisa pojmujemo 
tudi generalbas in tabulature, sicer pa 
še mnogo novodobnih iznajdb v obliki 
različnih grafičnih ali številčnih formul, ki 
žal niso dosegle svoje prave uporabe.
Različni sistemi notacije so se razvijali 
tudi v izven-evropskem prostoru (npr. 
kitajska notacija Qin), kljub temu pa se je 
zapis zahodnoevropske tradicije izkazal 
kot najbolj univerzalen in ga uporabljajo 
glasbeniki vsega sveta.

Bachov rokopis: suita za lutnjo v g molu
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2.2.4 GRAFIČNI PRIKAZ OBSTOJA POSAMEZNIH TONOV V GLASBENI 
LESTVICI S TRIKOTNIKI, KI IMAJO ZA TEMELJ PITAGOROV IZREK

Kot zanimiv primer lahko izpostavim zamisel za nov notni sistem Marjana Kneževiča, 
katerega cilj je celostno dojemanje sporočila glasbene umetnosti. Zaznavanje tonov po 
novem notnem sistemu naj bi potekal na treh ravneh:

-na vidni: ker nam barve, debelina črt in razmiki med njimi že sami povedo, na kateri 
višini se ton nahaja

-na slušni: ker pri igranju gledamo barvo in s tem dobimo povratno informacijo o 
višini tona

- na čutni: ko gre za celotno zaznavanje

Po temeljitem raziskovanju posameznih tonov tonske lestvice je vsakemu tonu v 
novem notnem sistemu določil svojo višino v notnem črtovju. Ker poznamo sedem 
različnih tonov, osmi ton pa je dopolnitev tonske lestvice v oktavni razdalji, je uporabil 
osem črt, ki so po debelini, barvi in razmiku med notnimi črtami različne.

- debelina črt: nizki toni v mali oktavi (0.8 mm), od prve oktave (c1) do sedmega tona 
(h1) prve oktave (0.4 mm), od druge oktave (c2) in višje so toni (0.2 mm)

- razmiki med notnimi črtami: meri se jih od sredine debeline črte; (0.3 mm) od 
sredine prve oktave (od tona F1) navzdol in se ne spreminjajo, razen med tonoma F in 
G (0.5 mm). Večji razmik  je tam, ker je v središču tonske lestvice.

- barve črt: povzete so po barvah črk solmizacijskih zlogov. Vsaka črka predstavlja 
svoj lik in ima svojo vibracijo, ki je enaka vibraciji barve. Imajo pomembno sporočilo, 
kajti v glasbenem smislu predstavljajo zaporedje tonov na določenih tonskih višinah. 
Harmonija je možna s povezavo in skladnostjo med barvami. Enake barve pri tonski 
lestvici tvorijo harmonsko povezavo. S samim zaznavanjem tonov na barvnih črtah 
nam je omogočeno hitrejše razumevanje in dojemanje harmonij v glasbi. 

Tone označujemo z imeni po sistemu črk (C, D, E, F, G, A, H, C, ...) ali s solmizacijskimi 
zlogi (Do, Re, Mi, Fa, So(l), La, Ti (Si), Do, Re, ...). Vsak ton je definiran z natančno 
določeno frekvenco (npr. a1 = 440 Hz). Za oktavo višji ton, a2, ima dvakrat višjo 
frekvenco, tj. 880 Hz. Kadar z igranjem enega tona na nekem instrumentu pomagamo 
drugemu instrumentu, da izenači frekvenco, tj., da se uglasi, pomeni, da mu dajemo 
intonacijo.

Vsak ton je lahko tudi enkrat ali dvakrat zvišan, ali enkrat ali dvakrat znižan. Predznaki 
za zvišanje oz. znižanje tonov so vidni na klaviaturi. Imenujejo se: višaj oz. dvojni višaj 
in nižaj oz. dvojni nižaj. Prejšnje stanje pa dobimo z vračajem oz. razvezajem.Ton 
uporabljamo tudi v zvezi s celi ton in polton.
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2.2.5 BARVNI TRIKOTNIKI TONSKE LESTVICE

Barvni trikotniki tonske lestvice predstavljajo posamezne tone osemtonske lestvice, ki so 
v uporabi pri poučevanju glasbe na vseh stopnjah glasbeno vzgojnega izobraževalnega 

procesa. Gre za spoznavanje vseh lastnosti 
tona: barva, moč ali jakost, višina, dolžina, 
širina, globina in volumen. Trikotniki 
omogočajo otrokom lažje prepoznavanje 
različnih tonskih višin posameznega tona in 
njihove lastnosti:
- barva tona (kjer ena barva prevladuje)
- moč tona (velikost trikotnika)
- višina, dolžina, širina, debelina, volumen 
tona (vidne dimenzije na trikotniku)
Barve imajo na nas pozitiven vpliv in 
vplivajo na naše psihofizično počutje.
(Povzeto po: Kneževič, 2009, 11)

Primer novega notnega sistema 
Marjana KneæeviËa

Toni na klavirski tipkovnici (alteracije so 
oznaËene s simboli, viπaji in niæaji)

Zapis slovenske narodne pesmi v novem 
notnem sistemu.

Barvni trikotniki tonske lestvice
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2.2.6 NOVA ZVOČNA ZAKONITOST

Da je glasba odsev matematičnega reda, ki vlada v vesolju, je učil že Pitagora. 

Njegovo osnovno vodilo, ki premika, ureja in oblikuje vso materijo, je bila harmonična 
forma, ki se izraža v matematičnem številu, zato ni čudno, da je skušal razvozlati 
harmonijo tonov in sfer, harmonijo glasbe in vesolja. (Adlešič, 1964, 11)

Povezava med glasbo in kozmosom ter njen številčni red nam dajeta idejo o sferni 
harmoniji, ki je temeljna. Med planeti sončnega sistema ima vsak planet svoj ton, ti toni 
pa sestavljajo tonsko glasbeno lestvico. Ker tonska lestvica izhaja iz ene družine planetov, 
iz nje izhaja tudi glasba. Zanjo je značilna harmonična povezanost in številčna urejenost. 
Vsak ton je lahko razumljen kot celota ali del celote, ki pripada družini, to je dolžini 
tonske lestvice. Spomnimo se, da so v antiki (1000–750 let pr. n. št.) glasbo uvrščali med 
sedem svobodnih umetnosti (aritmetika, geometrija, astronomija, glasba, gramatika, 
retorika in dialektika), med katerimi pa je bila glasba nasproti drugim umetnostnim 
vejam privilegirana, saj so jo uvrščali med matematične discipline. (Kneževič, 2004, 6)

V novi dobi, ki prihaja, bo dobila glasba še večji pomen. Seznanjanje s skrivnostmi 
zvočnih zakonitosti z intuitivnim dojemanjem in razumevanjem energijskih struktur je 
pot k njenemu celostnemu dojemanju.

Grafični prikaz pravokotnih trikotnikov, ki predstavljajo tonsko glasbeno lestvico in 
imajo za temelj Pitagorov pravokotni trikotnik, ki pravi, da je v pravokotnem trikotniku 
kvadrat hipotenuze enak vsoti kvadratov obeh katet.

C2 = a2 + b2, a = 3, b = 4

V fizičnem svetu obstajajo dolžina, višina, globina. Prostornina pa je bistvena za 
razumevanje stvari. Človek vse to spoznava skozi oblike. Notranje snovi pa ne poznamo. 
Ne vidimo energije ločeno od gibanja ali snovi ločeno od oblike.

Materija je abstraktna misel, zato potrebujemo volumen, ki je bistven za to razumevanje.

Tudi v glasbi ima ton višino, dolžino, širino, globino in prostornino. Vsak ton se začne in 
konča na isti točki. Ta začetna točka, ton, v pravokotnem trikotniku je med združitvijo a 
in b katet. Ton potuje po kateti b navzgor, po hipotenuzi c navzdol do začetka nastanka. 
Ton potuje enosmerno in se deli v dva dela, ki imata tudi dve barvi. V zgornji, ki je večji 
in predstavlja veliki plus, in spodnji, ki je manjši in predstavlja mali plus. Ton v dva dela 
razdeli kot 45 stopinj, ki preseka hipotenuzo c in pod tem kotom potuje tudi ton na višji 
nivo. Prehod iz velikega plusa v mali plus v glasbi razumemo kot polton, v resnici pa 
predstavlja oviro, ki jo mora ton premagati. To pomeni, da je v vsakem tonu tudi polton 
ali ovira, ki jo mora ton premagati pod kotom 45 stopinj. Vsak naslednji ton potuje po 
lestvici navzgor pod kotom 45 stopinj iz točke, kjer se ton na hipotenuzi C deli v dva 
dela. Ton, ki potuje navzgor, v začetku še ni popolnoma čist, ker ima še ostanek velikega 
in malega plusa prejšnjega tona in se popolnoma očisti šele v zgornjem delu velikega 
plusa. Jakost ali moč tona je odvisna od časovne enote vibracij, kar pomeni vedno višji 
so toni, več energije imajo. (Kneževič, 2004, 6-7)
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Vsak naslednji trikotnik dobimo tako, da razliko med velikim plusom in malim plusom 
na hipotenuzi C prištejemo osnovnima katetama a in b.

Človek z inštrumenti ustvari energijo, ki je potencirana (E2). Potrebno je poudariti, 
da imajo vsi inštrumenti, narejeni iz različnih materialov z različnimi oblikami svoje 
energijsko sevanje, poleg pa ima vsak izvajalec svojo energijo, ki jo spreminja s svojim 
miselnim procesom. Ob harmonični združitvi teh dveh energij pa dobimo E2, ki se 
razodene v zvoku samem. Nespremenjena ustvarjena energija zvoka naj bi tako prišla 
do poslušalca, vendar pa morajo biti izpolnjeni vsi pogoji (volumen dvorane, odboj, 
svetilnost, vlaga v prostoru, temperatura in kroženje zraka).
Zvók je mehansko valovanje, ki se širi v dani snôvi (trdnini, kapljevini ali plinu). V 
kapljevinah in plinih je zvok vedno longitudinalno valovanje, v trdninah pa je mogoče 
izzvati tudi transverzalno zvočno valovanje. Zvok lahko opredelimo s frekvenco in 
amplitudo zvočnega tlaka. Prva je povezana z višino tona, druga z glasnostjo. V ožjem 
pomenu definiramo kot zvok le zvočno valovanje s frekvencami v slišnem območju 
človeškega ušesa, to je med 20 Hz in 20.000 Hz. Zvok z nižjimi frekvencami imenujemo 
infrazvok, z višjimi pa ultrazvok. Zvok, ki ga sestavlja ena sama frekvenca, imenujemo 
ton. Spekter tona je črtast z eno sinusno sestavino. Je zvočni pojav, ki nastane ob 
pravilnem in periodičnem nihanju prožne snovi - strune, kože ali opne, lesene ali 
kovinske plošče ali zračnega stebra.
Zvok z nihanjem oblikuje sinusno krivuljo, tak ton oblikujejo glasbene vilice. Je 
osnovno glasbeno sredstvo. Spekter tona je črtast z eno sinusno sestavino.
Razlikujemo naravne zvoke, ki jih povzročajo naravni pojavi (veter, voda, ...). Le-ti 
imajo svojo energijo z nedoločeno višino (šumi) in umetno ustvarjene zvoke, ki jih 
preko inštrumenta izvabi človek in imajo določeno višino. Kadar so tresljaji enakomerni, 
govorimo o tonih. Vsak proizveden ton ima dvojno energijo, kot sem že prej omenila,  
samega inštrumenta in energija izvajalca. Ravno tako bi lahko rekli, da se enako dogaja 
pri človeškem glasu. Pri človeku so glasilke glavni del inštrumenta, ki ustvari zvok. 
V resonančnem trupu se zvok zgosti in postane močnejši, tu olepšan, s pomočjo zraka 
pa usmerjeno pride v prostor. Pevke in pevci imajo poleg tudi možnost, da z naravnim 
darom miselnega in čustvenega procesa, vplivajo na izboljšavo zvoka, kar se kaže v 
lepši in močnejši barvi, posledično pa tudi z večjo energijo.
Izpostavila bi opozicijo med zvokom, šumom, glasbo na eni strani in človeškim glasom 
na drugi, ne glede na artikuliranost.
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2.2.7 BARVA ČLOVEŠKEGA GLASU

Človeški glas ima namreč to nenavadno lastnost, da v hipu napravi vse ostale zvoke 
za svoje ozadje. Takoj usredišči zvočni prostor in nikoli ni le zvok med drugimi zvoki. 
Brž ko se oglasi, so vsi drugi zvoki le zvočna kulisa zanj. (Dolar, 2003, 63) Najbolj 
spektakularna stopnja v lestvici modalitet glasu (otroško blebetanje, čebljanje, kjer 
otrok preizkuša svoj glas in ga uporablja na mnogotere načine preden se nauči govoriti, 
krik smeh,...) je petje. Tu je glas zavestno in z vsemi potrebnimi sredstvi postavljen v 
središče. Petje s svojim masivnim osredotočenjem na glas nasproti besedi uvaja svoje 
lastne kode in standarde. Glas je postavljen na vodilno mesto in postane nosilec izraza, 
ekspresije v neomejenih možnostih.

V vsakem zvoku je tudi barva, ki kot energija svetlobe zvoku utira pot in je hitrejša od 
zvoka samega. Ker barva odstranjuje ovire (prej omenjene) pred zvokom, potuje vedno 
pred njim. Vsaka barva ima svojo valovno dolžino oz. frekvenco. Bela barva dopušča, 
da se vsi odtenki barve pretakajo med seboj. Prostor za izvajanje in poslušanje glasbe 
ne sme biti pretemen in ne presvetel, saj so to prevelike ovire za idealen pretok zraka. 
Idealna osvetlitev prostora za poslušanje gflasbe bi bila kvaliteta barvne svetlobe pred 
sončnim zatonom.
Prav tako ima tudi vsak glas svojo barvo, kar je odvisno od dolžine in debeline 
glasilk, volumna pljuč ter tehnike petja. Barva glasu se brav tako razlikuje pri petju 
ali govorjenju. Ob različnih obremenitvah glasilk ustvarjamo različno energijo. Pri 
govoru, kjer ustvarimo manjšo energijo, glasilke niso preveč napete. V tem primeru so 
barve temnejše, z manj svetlobe, posledica pa je temna barva glasu. Pri petju so glasilke 
bolj napete, pri čemer z več svetlobe ustvarimo več energije in svetlejšo barvo glasu.
Glasbeni inštrumenti po obliki in zvoku posnemajo človeka in naravo. Vsako glasbilo 
pa ima tako kot glas svojo barvo, kar velja za enake inštrumente (materiali, izdelovalci).
Skozi obdobja človeškega razvoja in razvoj glasbene umetnosti so se spreminjale tudi 
barve.

Današnji čas moderne dobe teži k napredku. Na eni strani so glasbeni ustvarjalci, ki 
hočejo z nenehnim iskanjem izraziti in poudariti neka nova sporočila. Drugi pa so 
izdelovalci glasbil, ki težijo k njihovi vedno boljši kvaliteti. Vsi, tudi izvajalci, s svojo 
dovršeno tehniko igre na glasbilih težijo k popolnosti. V tem času je zaznavna pri 
nekaterih kvalitetnih instrumentih rumena barva, ki prevladuje in se meša z belo barvo. 
Skladatelji se že od nekdaj razlikujejo po stilu skladanja. Temu primerno se odziva 
tudi vsak posameznik kot poslušalec. On sam notranje najbolje zazna, katera glasba 
je zanj najbolj primerna in jo na podlagi tega tudi izbira. To je odvisno od razvojne 
stopnje vsakega posameznika. Pri vsakem posamezniku pa mora osebni razvoj potekati 
celostno. Pomembno vlogo celostnega razvoja pa ima glasbena umetnost, saj je med 
vsemi najvišja. V njej se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo vse umetnosti.

Nekaj primerov skladateljev, ki imajo svojstven glasbeni stil, v katerem glasba 
izžareva svojo barvo: J.S. Bach in G. Verdi, skladatelja različnih obdobij, pri katerih 
prevladujejo temne barve. Pravo nasprotje pa sta P.I. Čajkovski in W.A. Mozart, pri 
njiju prevladujejo svetle barve in težita k svetlobi. (Kneževič, 2004, 31)
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2.2.8 BARVE PEVSKIH GLASOV

Ženske in moške pevske glasove razvrščamo po barvni lestvici od najtemnejše proti 
najsvetlejši barvi. Od teme k svetlobi ali od hladnih k toplim barvam. Za lažje 
razumevanje si lahko zamislimo primer, da se najnižji glas začne v središču zamlje in na 
dnu morja, torej proti površju dobiva vedno več svetlobe. Nad površjem so najsvetlejše 
barve z vedno več svetlobe. Največja svetloba predstavlja najvišji glas. Barve izhajajo 
iz barvnega kroga in se odvijajo iz sredine v nasprotni smeri urinega kazalca. 
(Kneževič, 2004, 32)

BARITON - je najtemnejπi glas. 
Prevladujejo temne barve (temno 
modra, temno zelena, rdeËa z nečisto 
oranæno, na obodu svetlo zelena). V 
barvi glasu je najveË temno modre 
barve. Nekaj svetlobe, ki jo dobi 
bariton, mu pomaga, da barva glasu 
ne dobi pretirane temaËnosti.

BAS - v sredini prevladuje bela 
z odtenkom Ërne, obkroæena z 
rumeno, rdeËo, temno modro, 
svetlo zeleno barvo. Zunanji 
obod je kombinacija bele s svetlo 
modro z nekaj rumene in rdeËe 
barve. Bela in rumena dajeta 
basu svetlejπi odtenek.

DRUGI TENOR - V sredini prev-
laduje temno modra z rdeËo, 
malo svetlo zelene ter rumene, 
ki se prekrivata. Zunanji obod 
vsebuje prevladujoËo rdeËo in 
svetlo modro, ki ju med seboj 
prekrivata roza-rumena in svetlo 
zelena barva.

PRVI TENOR - najsvetljejπi moπki 
glas. V sredini je prekinjen 
bel krog z odtenkom rumene. 
Okoli srediπËa je neæno rdeËa z 
nekaj svetlo zelene, ki prehaja v 
prekrito belo-roza barvo. Zunanji 
obod je osvetljen z rumeno, nekaj 
svetlo zelene in modre barve.

TRETJI ALT - najniæji  in najtemnejπi 
æenski glas. Iz sredine izhaja med-
sebojno prepletanje temno modre, 
zelene in svetlo rdeËe barve. 
RazliËne modre preidejo v svetlo 
modro z rumeno in rdeËo, ki se na 
drugi strani razdeli in v zunanjem 
krogu oËisti v rumeno, belo in 
svetlo modro. Obod je rdeË in roza.

DRUGI ALT - temno modra prev-
laduje v sredini in je prekrita z 
belo, ki se preliva s svetlo rdeËo 
in roza barvo. Kombinacija svetlo 
zelene ter kombinacija svetlo 
rumene in oranæne barve preide 
na zunanji obod.

PRVI ALT - modra in rdeËa barva 
prevladujeta v sredini in sta ob-
kroæeni za rumeno in nekaj roza, 
iz katere izstopa bela. Le to ob-
kroæa svetlo roza, ki se prekriva in 
prehaja v obod svetlo rumene in 
svetlo zelene barve.

TRETJI SOPRAN - svetlo zelena, 
umazano bela in nekaj rdeËih od-
tenkov je neæno prekritih s temno 
zeleno barvo. Proti obodu preide 
v rumeno in oranæno barvo.

DRUGI SOPRAN - rumeno-rdeËa z 
umazano belo in z le malo temno 
zelene barve  je prekrita s komaj 
spoznavno belo barvo, ki jo ob-
kroæa svetlo rdeËa z nekaj svetlo 
zelene barve. Oranæno-rumena 
barva obkroæa barvni obod.

PRVI SOPRAN - najviπji æenski 
glas, ki je energijsko najmoËnejπi. 
Barvno je najbolj Ëist in svetel. 
Svetlo rumena v sredini, obkroæena 
z belo in oranæno. Spodnji barvni 
obod prekriva svetlo rumeno-oranæ-
na z nekaj svetlo roza, ki v zgorn-
jem delu preide v svetlo rumeno 
barvo.
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2.3 GIBLJIVA ZVOČNA SLIKA

2.3.1 POMEN ZVOKA NA TELEVIZIJI

Zvok na televiziji sestavljajo dialogi, glasba, šumi in zvočni efekti. Vsi imajo razmerje 
s sliko. Njihova naloga je posredovati akustiko okolja, glasove in intimno govorico 
narave, vse, kar ob dialogu še pripoveduje, ter nenehno vpliva na mišljenje in čustvovanje 
(bučanje morskih valov, velemestni hrup, tovarniški ropot, šumenje dežja, prasketanje 
poda, žvižg krogle, glodanje lesnega črva, žuboreči studenec, tiktakanje ure itd.)

Režiser mora voditi gledalčevo uho tako kot oko, ko razčleni šume na njegove prvine in 
izloči iz njih posamezne intimne glasove, ki zazvenijo čisto blizu v zvočnih planih. Zvok 
pa ne dopolnjuje samo slike, temveč je lahko tudi vzrok za sprožitev dejanja. Postane 
dramaturška prvina, ki ima svoj psihološki pomen in vpliva na potek zgodbe; v kateri 
aktivno sodeluje. (Drozg, 2002, 78) 

Millerson je funkcijo zvoka razdelil na devet različic:
1. dejanska (imanentna), če je izvor zvoka viden (govornik, pevec);
2. opredeljuje okolje, npr. promet;
3. interpretativna, izraža ideje, čustva, občutja;
4. simbolična (sirena - napad, ogenj ...);
5. posnemajoča (glasba, ki oponaša kukavico);
6. identificirajoča (zvok, ki se pojavi pri istem človeku in ga razpoznava);
7. povzemajoča (zvok rekapitulira vsebino);
8. povezujoča (spaja scene ali sekvence)
9. montažna (za komičen, dramatičen ali kak drug učinek).
(Drozg, 2002, 78)

Popularen pregled glasbenih tipov in njihovih učinkov je naredil angleški filmski 
teoretik Raymond Spottiswoode, ki je določil filmski glasbi štiri funkcije:
1. imitatorska (posnemanje naravnih akustičnih efektov);
2. komentatorska (komentar na sliko ponavadi ironično izzivalno);
3. kontrastno (postavljanje glasbe nasproti sliki);
4. dinamično (uporaba zvočnih ekvivalentov slike, ki poudarjajo ritem).
(Drozg, 2002, 109)

Raziskovalci so zvok razdelili na imanentni in transcedentalni. 

Za imanentni zvok je značilno, da je del snemalnega prostora, če potrjuje objektivno 
stvarnost (dialog, glasba, realni šumi). Izvor zvoka je viden v posnetku ali pa prihaja iz 
prostora zgodbe, kjer gre za tako imenovan diegetični zvok. Njegova vloga je vzajemno 
s sliko ustvariti iluzijo resničnosti, poleg pa je naloga takega zvoka, da sliki daje 
prepričljivost. Gre za dopolnilo slike in celote ne sme motiti. Gledalcu je omogočeno, da 
se koncentrira na igro, vsebino dialoga, likovne ter dinamične vrednosti slike. (Povzeto 
po: Drozg, 2002, 78) Diegetični zvok lahko sporoča, kaj junak misli: a slišimo njegov 
glas, čeprav ne premika ust. Te ozvočene misli upodabljajo duševno razpoloženje junaka. 
Primerjamo jih lahko s slikovnimi retrospektivami. Junak si lahko zapomni izgovorjene 
besede, dialog, del glasbe, zvočni efekt ali dogodek, ki je predstavljen z zvokom prav 
tako kakor slika. (Drozg, 2002, 79)
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Za transcedentalni zvok je značilno, da je nasprotje imanentnemu in ga imenujemo tudi 
nediegetični zvok, ki nastane, če dodamo zvok, ki v medsebojnem razmerju ustvari 
nov pomen. Je zunaj prostora zgodbe in nima ustrezne časovne zveze, kar pripisujemo 
komentarju in dodani glasbi. (Povzeto po: Drozg, 2002, 78) Nediegetičnemu in 
notranjemu diegetičnemu zvoku pogosto pravimo »off« zato, ker ne izvira iz scenskega 
prostora. (Drozg, 2002, 79)

O avdiovizualnem kontrapunktu govorimo, če sta si zvok in slika v nasprotju. Lahko 
rečemo, da gre za dramaturški postopek, ki izraža subjektivni vidik resničnosti. 
Kontrapunkt zaradi svoje narave lahko poudari komično ali absurdno situacijo. 
(Povzeto po: Drozg, 2002, 80)

Če ustvarjata slika in zvok iluzijo resničnosti, je tišina nekaj izjemnega, ker vzbuja 
veliko pozornost. Tišino lahko uporabimo kot realno tišino ali kot obliko namernega 
kontrapunkta s sliko, če na primer prikazujemo subjektivni svet gluhega človega... 
(Drozg, 2002, 80)

2.3.2 SINHRONIZACIJA

Vpeljava zvoka v animacijo in film se začne v tridesetih letih 20. stoletja. Takrat se 
pojavi romantičen ideal, kjer bi popolna sinteza zvoka in slike predstavljala celovito 
umetniško formo, animacijo. To pa je popolnoma spremenilo koncept animiranja. 
Če je prej slika morala zvok tudi pokazati, se je zdaj prisiljena zvoku prilagajati in 
ga sinhronizirati. Kar je tudi pri filmskih ustvarjalcih sprožilo polemike, saj je prej 
neodvisen izraz postal deloma podrejen pravilom drugega medija. Romantičen ideal 
se je razblinil in animacija, tako kot film, sta stopila v čisto novo obdobje lastnega 
razvoja.

Zvok je postal bistvenii element dialoga filma z gledalcem, torej tisti element, ki 
ustvarja v nas napetost, budi pozornost in nas pomirja. Uspelo mu je, kar sami sliki ne 
bi nikoli uspelo, da postane realno prepričljiva za gledalca.

Montaža zvokov ali mix (dub), se naredi največkrat na koncu, ko je film že posnet. 
Lahko pa sta zvok ali glasba, v primeru videospota, že vnaprej določena in se le-ta šele 
pozneje animira. Montažo zvoka in slike se opravi na mešalni mizi, oziroma je danes 
možna kar na računalniku, v prav zato namenjenih programih (Premier, Avid, Final 
Cut, After Effect, itd.)

Pri sinhronizaciji mora biti zvok skrbno izbran, saj bistveno vpliva na karakter slike. Če 
bi pri animaciji, ki se dogaja v gozdu, uporabljali zvoke, ki zvenijo, kot da se nahajamo 
v zvočno izolirani sobi, potem stvar ne bi zvenela prepričljivo. Prav tako ni prepričljiv 
glas, ki pod sabo nima zvočne podlage, šuma, s katerim ustvarimo navzočnost prostora. 
Ta šum, ki ga je mogoče slišati v ozadju, pa je tudi učinkovito sredstvo poenotenja 
različnih prizorov med sabo, ki bi brez te podlage delovali ločeno. V primeru, da zvok 
iz ozadja ni dovolj učinkovit, se namesto tega uporabi glasbo, ki je dejansko najbolj 
učinkovita podlaga in sredstvo poenotenja prizorov.
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Za učinkovito sinhronizacijo zvoka je potrebna še njegova pravilna kalibracija ali 
nastavitev. Zvok določenega predmeta mora biti nastavljen še preden se akcija zgodi, 
oziroma se mora sprožiti malenkost preden se akcija začne. To so minimalni časovni 
zamiki; so težko izmerljivi in v finesah odločajo o prepričljivosti sinhronizacije. Ravno 
zaradi takšnih zamikov so dobri sinhronizatorji za animacijo in film redki.

2.3.3 VIDEO ART

Pri video artu gre za polje vizualnega izražanja, ki je v svoji kratki zgodovini črpal iz 
starejših, bolj definiranih umetniških praks (slikarstvo, fotografija, gledališče, film) 
ter se povezoval z drugimi mediji (glasba, ples, računalništvo, arhitektura) in prispeval 
k razvoju kulturnoumetniških tokov (konceptualizem,  angažirana umetnost...). 
Pomembna je tudi dokumentaristična vloga videa, kjer se velikokrat kaže zabrisana 
meja med umetnostjo in dokumentom, ter komercialna komponenta (reklame, glasbeni 
spoti).

Korenine video arta pri vpeljavi nenarativne, abstraktne gibljive slike lahko iščemo 
na področju eksperimentalnega filma, kjer je šlo za modernistični razkroj mimetične 
podobe v gibanju. Avtorji, med katerimi lahko omenimo tako slikarje, kiparje in fotografe 
(Leger, Picabia, Moholy Nagy, Man Ray, Dali ...) so že v začetku prejšnjega stoletja, 
predvsem v tridesetih letih, vpeljali nadrealistične vsebine, nelinearno pripoved ter 
abstraktne podobe. Razvoj eksperimentalnega ali avantgardnega filma je pripeljal do 
popolne abstrakcije (film iz srede 60. let The Flicker, kjer se v hitrem ritmu izmenjujeta 
črn in bel fotogram).

Do preobrata v zgodovini gibljive slike je prišlo prav v tem času, ko so prvi videasti z 
direktnimi posegi v televizijska vezja in katodno cev prvič pričarali abstraktne podobe 
na televizijskem ekranu. Vzrok za to je predvsem hiter razvoj elektronske, digitalne 
tehnologije in zaradi vse večje prisotnosti drugih umetniških praks (instalacije, 
performanski...), pri katerih gre za povezovanje raznih izpovednih oblik. V gledaliških 
performansih lahko že dolgo opazimo vlogo gibljive slike kot del scenografije, v 
galerijah pa mnogokrat vidimo združene likovne, prostorske, video/filmske, literarne, 
glasbeno-zvočne elemente. Združitev filma oz. videa s plesom so plesalci in koreografi 
izkoristili za odlične rezultate, saj oba medija povezuje gibanje, gre za video-dance.

Kot primer prve sinteze videa in gledališča (1976) lahko omenimo predstavo· Šarada 
ali Darja gledališča Glej, kjer sta Nuša in Srečo Dragan vključila video, in sicer na 
dva načina: kot vnaprejšnji posnetek igralke na zunanjih prizoriščih in kot neposredno 
hkratno snemanje in predvajanje dogajanja na odru. 

Leta 1979 Miha Vipotnik dokonča na RTV Ljubljana dveletni projekt Videogram 
4, s katerim vzpostavi eksperimentalno zvrst videa s poudarkom na manipulaciji in 
transformaciji slike ter na montaži. S plastenjem slike (prelivi dvojna ekspozicija, 
zamrznjena slika, solarizacija) in glasov je avtor umetnike in objekte v televizijskem 
studiu združil v elektronske senzacije - neskončni niz preosvetljenih, preluknjanih 
in prelomljenih podob. Iz gradiva, posnetega v televizijskem studiu je zmontiral 
štiri trakove za video instalacijo Multivizija in petega z naslovom Medijozonia, ki 
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so ga predvajali po televizijskem kanalu kot eksperimentalni program, s predhodnim 
obvestilom in opozorilom gledalcem, da so: vse motnje in nenavadnosti v sliki in tonu 
del programa in naj zato ne poskušajo popravljati slike na svojih televizorjih. 

Začetek obsežne video produkcije, ki nastaja kot del klubske in večmedijske prakse 
»ljubljanske subkulturne in alternativne scene«, povezane tako z množično kulturo kakor 
tudi s konstruktivno teoretsko prakso, ki se v osemdesetih letih predstavlja z imenom 
ŠKUC-Forum video produkcija, pod vodstvom Dušana Mandića, Marine Gržinić in 
Brbare Borčić. Čas nastajanja avtorskih, avtorsko-dokumentarnih in glasbenih videov, 
ki se družbeno in kulturno kritično lotevajo tabuiziranih tem in razkrivajo ideološke 
mehanizme države in estetske učinke umetniške prakse.

Na glasbeni prireditvi Novi rock 83 v križankah FV Video (vodilna člana Zemira 
Alajbegović, Neven Korda) pripravi spektakelski medijski program, ki povezuje 
množično zabavo in umetnost z rabo novih tehnologij: na odru postavljeni stebri 
televizorjev »povečujejo« dogajanje na odru, med odmori pa se na njih predvajajo 
glasbeni spoti, art video in intervjuji s člani bendov v živo. Vse to se prenaša na 
dva velika TV ekrana s samostojnim ozvočenjem v preddverju. Kot video avtorja 
združujeta v svojih prvih robustnih video izdelkih več plasti slik in zvokov, plasti, ki 
iz svetlikajoče se površine zaslona lahko naredijo globok emotivni prostor. Čeprav 
se slike premikajo, in jih je moč slišati, jim vzor ni bil toliko film kot strip, ki je dal 
pogum za kadriranje, povezovanje in pretakanje slik, zvokov in zgodb. Pri videu vse 
do devetdesetih let stopijo v ospredje avtorstvo, natančno izdelani scenariji, režijske 
knjige, nastopajo profesionalni igralci in plesalci, postprodukcija postaja vse bolj 
kompleksna in odločilna.
Lahko bi rekli, da v današnjem času nosilci gibljive slike ne določajo več vnaprej 
njene funkcije. Pri filmu ne gre več le za pripovedovanje zgodbe in pri videu ne le za 
abstraktno utripanje na ekranu. Zaradi zmanjšanja prepada, ki ločuje privržence videa 
na eni strani in zagovornike filma na drugi, bi lahko pojavnost gibljive slike razdelili 
na štiri polja, glede na njeno pojavnost:

a.) zabava - večina hollywoodskih izdelkov, glasbeni spoti, ...
b.) propaganda - reklamni spoti
c.) dokumentarnost - dokumentarni filmi in TV oddaje
d.) umetnost - kratki in celovečerni filmi ali video z umetniško vrednostjo, 
prostorske instalacije..

Polja ustvarjanja se v veliki meri prepletajo, zato bi lahko rekli, da je takšna delitev 
grobo poseganje v kreativne dosežke ustvarjalcev. Marsikatera uvodna špica bi lahko 
bila npr. odličen video art izdelek, nekateri  reklamni ali glasbeni spoti brez umetniškega 
hotenja pa so včasih idejno in estetsko bolj dovršeni od marsikaterega umetniškega 
videa ali filma in obratno. Vloga nosilca slike je vse manj pomembna, bistvena je 
izpovedna moč ustvarjalca.

Pri ustvarjanju npr. gibljivih slik je potrebno poudariti tudi obvladovanje časa. Lahko 
se prekrši vsa napisana in nenapisana pravila; delovanje filma ali videa bo pravilno, 
če bo avtor znal z vizualnimi elementi obvladovati čas, ki si ga je določil. Realni čas 
lahko ustavimo, ponavljamo, podaljšamo ali pospešimo. Na tej ravni se gibljiva slika 
približuje glasbi, zato sta od pojava filma dalje gibljiva slika in glasba oz. zvok v 
nenehni interakciji druga z drugo.
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Ideja lahko nastane kot vizija za določen pristop k delu (improviziran, dogovorjen), kot 
nadgradnja določene tehnike ter kot lastno sporočilo, ki ga hočemo predstaviti nekomu. 
Idejo je zato potrebno okvirno razdelati na faze predprodukcije (priprava ideje in njena 
predstavitev naročniku ali sodelavcem), produkcije (praktična izvedba in stroški zanjo) 
in postprodukcije (kako svoj izdelek predstavimo in tržimo). 

Film je tisti medij, ki združuje časovno razsežnost glasbe s prostorsko razsežnostjo 
likovne umetnosti. Zvočno slikanje je namenjeno podpori posebnih doživljajskih in 
razpoloženjskih učinkov v posameznih prizorih. Istočasno stimuliranje več čutil na 
analogen način okrepi doživljanje. Da je to res, lahko preskusite sami tako, da ob 
gledanju TV filma izključite zvok. Celotna v hipu zbledi. Filmi, v katerih bi bila glasba 
v ospredju, so redki. Slikovna podpora in likovno-jezikovne povezave z glasbo so v teh 
primerih še izrazitejše.  

Ingmar Bergman, sloviti švedski režiser, je s tem filmom izpolnil svoje otroške sanje. Pri 
snemanju je izbral prijazno distanco do umetnosti v revnem gledališču. Relativizacija 
usodnih dogodkov z zakulisno ležernostjo je Mozartovo pravljico postavi na trdna tla. 
Lepoti se prikloni z obrazom deklice (ki spremlja odmore med prizori), izbere jo iz 
množice obrazov (iz uverture), saj je ona na vrsti, da pričaka princa, premagovalca 
zmajev ali preprostega, veselega ptičarja.
Mozartovi umetnosti se je Bergman priklonil z izjemno povezavo vseh umetnosti, posebej 
glasbene in likovne. Barvna, oblikovna, ritmična, kompozicijska in režijska spretnost 
še v nobenem filmu niso tako podprle skladateljskega »zvočnega slikarstva«. Ta film 
je pravi učbenik zvočnih in likovnih analogij. Dobro ga je videti večkrat. Film je bil 
posnet leta 1974, dostopen je na video kaseti založbe Taurus Filmkollektion No.1240 
(kataloška številka), Kinowelt Home Entertainment GmbH, 1999, Muenchen. (Frelih, 
2000, 15-16)
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2.3.4 PRIMER VIDEOARTA - Burn out, Bast projekt

Izpostavila bom projekt Bast, katerega sta leta 1998 zasnovala Aldo Ivančič, ki je skozi 
osemdeseta in dobršen del devetdesetih let združeval delo v skupini Borghesia in se je iz 
politično angažiranega bojevnika prelevil v glasbenega užitkarja in klasično podkovan 
violinist Vuk Kraković, kot glasbeno studijski projekt. Nato se jima je pridružil tudi 
Davide Grassi, ki se ukvarja s konceptualno umetnostjo in projekt Bast je kaj hitro 
postal multiplasten za avdio-vizualno eksperimentiranje, medijsko raziskovanje s 
težnjo po novih, odprtih, svežih pristopih k ustvarjanju. Rezultat projekta so 3 glasbeni 
albumi (Bast, the Secret Life of the Next Door Neighbour and Retinal Circus), nekaj 
opaznih multimedijsko postavljenih koncertov, produkcija različnih video art projektov, 
sodelovanje na več kot 50 svetovnih razstavah, ...

Za glasbo projekta je značilna ritmična razgibanost, kateri so prispevali številni 
gostujoči glasbeniki ob ohlapnih napotkih s svojimi avtorskimi prispevki. Ne glede 
na različna glasbena znanja in izkušnje sodelujočih, glasba deluje kot celota. Prvotni 
aranžmaji se kažejo le še v naslovih nekaterih skladb, ostalo pa je podrejeno čistim 
glasbeno žanrskim spajanjem. Gre za »vizualno« glasbo, kjer audio zapisu v veliki 
meri pripada tudi video posnetek. 

Video produkcija zajema video izdelke Davide Grassija in enajst kratkih art videov 
različnih avtorjev, med njimi tudi Zamire Alajbegović, Eme Kugler, Marine Gržinić,... 
Vsa video realizacija projekta Bast ni sledila standardnim točkam video-clip produkcije, 
katere značilnost je v prvi vrsti promocijski material za glasbeni produkt, temveč gre za 
svobodno eksperimentalen art pristop, ki se popolnoma oddaljuje od pravil marketinga. 

Gre za 22 sekundni video, kjer imajo avtorji prosto pot ustvarjanja, povezuje pa jih 
zvočni element »Burn out«. Slika se je v tem primeru primorana prilagajati zvoku 
in ga sinhronizirati. Izbira zvoka bistveno vpliva na karakter slike, vendar pa ponuja 
tudi neskončno možnosti za vizualiziranje. Zvočni zapis Burn Out prehaja iz zvena, 
ki ga slišimo v začetku, v močan hrup, kateremu sledi tišina, nato pa se izmenjujeta. 
Predstavlja močan zvočni kontrast, kar se v ustvarjenih delih likovno lepo izrazi. Glasba 
narekuje sliko, oziroma njen ritem, individualni pristopi k ustvarjanju pa omogočajo 
različnost v dojemanju vidnega. Avtor nastopi kot medij, ki upravlja s prostorom med 
gledalcem, sliko in zvokom. Odprt prostor za interpretacijo nudi široke možnosti za 
imaginarne strukture, transformacije realnosti, oblikovanje časa... Ne gre za ustvarjanje 
fikcij, temveč za oblikovanje novih dimenzij duhovnih svetov. 
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Burn Out #1
Logorrea  
avtor: Davide Grassi
igra: Jaka Mihelic
montaža in video efekti: Janez Frlan
produkcija: Aksioma, 2003
koprodukcija: VPK

Avtor se v bližnjem planu skoncentrira na človeška usta, ki se v povezanosti z zvokom 
groteskno odpirajo in zapirajo. Ob močnem hrupu so odprta usta prislonjena na šipo, 
akter pa se poigrava s svojim jezikom. Opazujemo en kader, kjer gre za kombiniranje 
hitre in upočasnjene slike.

Burn Out #2
I Believe. Progressive mantra.
avtor: Neven Korda

Avtor se v skladu z zvokom ukvarja z belo in črno sliko. Bela slika ima določeno vlogo 
tišine, črna pa hrupa. Slika in zvok sočasno spreminjata svoji vlogi bele in črne, ter 
tišine in hrupa.  Gre za igro kontastov, ekstremov v sočasnosti.

Burn Out #3
balckan.white.grad
avtor: Kolja Saksida / 
Zvviks produkcija

Najprej vidimo predstavitveno špico Bast projekta. Sledijo fotografije uličnih in cestnih 
razsvetljav, svetlobno obdelaneje, postavljene v črn okvir, ki proti notranjosti bledi. 
Fotografije se menjavajo v časovnih razmakih z vsakim ponovnim hrupom, z uporabo 
montažnih tranzicij, bledenja slike, ter svetlobnih učinkov.

Burn Out #4 
Sit-count-shut/down
avtor: Stanka Brljevic
igra: Sandi Petric
montaža in video efekti: Stanka Brljevic
produkcija: XLpixel 2003
koprodukcija: VPK

Rdečo nit predstavlja s kredo na tablo  zarisana črta, ki je posledica človeškga zapisa. 
Avtor kombinira bližnji in široki plan. Uporabljeni elementi so človeška figura v akciji 
štetja s črtami, v spodnjem levem delu se pojavlja kovinska kanta za smeti, glavni 
element je črta. Z uporabo montaže različnih kadrov, ki sovpadajo z glasbo, sledimo 
črtni liniji vse do konca, ko se izpiše: shutdown.
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Burn Out #5
thesecretlifeofthenextdoorneighbour
avtor: Igor Štromajer
produkcija: Intima|Virtual Base, 2003

Skozi celoten črno-bel video opazujemo spodnji del teles dveh ženskih figur. Stojita 
mirno, vidimo noge in migajoče dlani. Avtor dinamiko posnetka stopnjuje s svetlobnimi 
učinki ter z nenehnimi hitrimi tranzicijami, vse do konca, ko se v zadnjem trenutku 
pojavi stara črno bela fotografija dveh deklic.

Burn Out #6
YA BASTA!
avtorja: Marina Gržinić - Aina Šmid, 2003

Gre za kombinacijo posnetkov ljudi z ulice, vseh generacij, od nune, otroka s 
harmoniko, družine, posameznikov v urbanem okolju pri vsakodnevnem hitenju po 
ulicah, v kombinaciji z animacijo. Animacijska elementa sta živalsko okostje žabe, ki v 
prvem delu priplava v ekran in nato izgine, ter avto, ki se ob zožanjem filmske ploskve 
pripelje na črni površini z ene strani ekrana na drugega.

Burn Out #7
Kako si? Nissem!
avtor: Ema Kugler
produkcija: EK
koprodukcija: VPK

V ospredje postavljene 3 človeške figure. Prva figura se pojavi na začetku kot fotografija, 
ki se s približevanjem roke z rotacijo preslika v naslednji kader, kjer imamo v bližnjem 
planu dlan človeka, ki z iztegnjeno roko govori, vendar vidimo le odpiranje ust. Nato s 
tranzicijo kadrira prsni koš v bližnjem planu, ki se z zumiranjem osredotoči na figuro 
človeka, ki ekspresivno kaže svoje trpljenje. Nato kader zopet zamenja prejšnji, ki nam 
podaja zgodbo jeze, sovraštva, kot bi imel vlogo mučitelja. Roko spusti. Patos mučenca 
se nadaljuje in sledi le še končni kader, kjer zagledamo vojaškega oficirja. Zvok napeto 
spremlja dogajanje in še dodatno karakterizira grozovitost trplenja.
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Burn Out #8
·trc
avtor: Mirko Simić
produkcija: EMC

Abstrakten pristop k vizualizaciji zvoka. Hitro menjavanje različnih kadrov, fotografij 
golih ženskih teles in detajlov. S filtriranjem in uporabo različnih animacijskih efektov 
deluje kot inetrpretacija seksualnih misli in podob, podzavesti. Slika sodeluje z zvokom, 
več je hrupa, več je slikovnega dogajanja, v tišini pa se dogajanje nekoliko umiri, vendar 
še vedno deluje tekoče.

Burn Out #9
P.O.R.
avtor: Zemira Alajbegović
produkcija: ZANK

Rezanje pora in ribanje korenja predstavljata rdečo nit. Lahko razumemo, da gre na eni 
strani za preprosto vsakdanje opravilo, na drugi pa za sproščanje emocij, s surovim, 
hladnim rezanjem. Zvok narekuje hitrost rezanja, sekanja, deluje surovo, nekoliko 
agresivno.

Burn Out #10
TV Mars
avtor: Harry Rag
produkcija: Taris Filmproduktion Peter Braatz

Črnobela animacija, predstavlja na začetku tišino in umirjen del zvočnega zapisa, barviti 
ogenj pa hrup. V skladu z glasbo se menjavata, dokler ogenj, v drugi polovici, ne izgubi 
svoje barvitosti in se transformira v črno belo grafiko, kateremu v zadnjem delu sledi 
modro valovanje is centra proti zunanjim robovom.

Burn Out #11 
Frič
avtor: Ven Jemeršić
produkcija: Brigada, 2003

Deluje kot potovanje v preteklost, kajti avtor vpelje črno bele posnetke iz preteklega 
časa. Posnetki ljudi, ki tečejo po ulicah, otroci pri telovadbi, kolesarji. Delčki nečesa, 
kar je bilo nekoč.V montaži avtor sledi zvoku, z izbiro kadrov, ki sovpadajo.
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3. LASTNO DELO

»A painter paints his pictures on canvas. But musicians paint their pictures on silence. 
We provide the music, and you provide the silence.« 
Leopold Stokowski

3. 1 PREDSTAVITEV LIKOVNIH DEL

Analiza likovnih del s področja grafičnega oblikovanja se dotika analogij glasbenega in 
likovnega jezika. Ko nameravamo prenesti zakonitosti glasbe v likovni jezik, je potrebno 
vedeti, s čim lahko pretvorimo sestavine glasbe v likovnosti. Glasba predstavlja vodilo 
oblikovanja in narekuje smer ustvarjanja. V naravi glasbe je, da vpliva na naša občutenja, 
zato pri oblikovanju upoštevam le-te in dovolim interakcijo celotnega zaznavanja, kar 
vpliva na izbor barv, elementov, kompozicijo in celoten vizualni koncept. Na oblikovni 
proces in likovno podobo poleg omenjenega vpliva tudi glasbeni koncept avtorjevega 
ustvarjanja zvoka in samega izbora skladb.

Predstavljena lastna dela so nastala kot vizualizacija glasbe. Moja naloga grafične 
oblikovalke je, da z vidnimi znaki (besedilom, slikami in fotografijami) oblikujem 
celotno podobo glasbenih zgoščenk in videov, kjer je uporabljena tudi animirana 
grafika. Čeprav se najprej posvetujem z naročnikom, oz. glasbenim avtorjem o njegovih 
oblikovalskih željah in konceptu projekta, pri oblikovanju ne izključujem lastnih 
občutij. Navdih in idejo črpam iz glasbe, na katero se moje oblikovalsko delo navezuje 
in katera usmerja moj ustvarjalni proces od osnutka do končne oblike.

Izbrana dela s področja grafičnega oblikovanja; glasbene zgoščenke, video in animacije 
razdeljena glede na svetloste ubranosti, analogije. Likovna dela v razpredelnici so 
zajeta v celoti; glasba, ovitek, zgoščenka.

celote DUR MOL

VISOKI • A. R. Tales - zgodbe • zgoščenka • Stabat mater • zgoščenka

SREDNJI • Time 2 start / Godalika • zgoščenka
• Osvežilna rimonada, Marela • animacija

NIZKI • Sekou Kouyate eksperience • zgoščenka
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3.1.1 VISOKI DUR

•  A. R. Tales - zgodbe
zgoščenka
avtor glasbe: Aleš Rendla

Vsebina glasbe: 
Skladbe so plod zadnjih deset let glasbenikovega ustvarjanja. So spomini na delovanje v 
skupinah Quatebriga, Begnadrad in Fake; druge spet namenjene prav določenim ljudem, 
ki so ga spremljali na njegovi glasbeni poti. Vse skladbe so avtorske in se kljub opaznim 
vplivom jazza, fusiona in etna želijo izogniti natančni stilski opredelitvi. Skupna jim 
je le dokaj svobodna forma, ki glasbenikom omogoča čim bolj pristno improvizacijsko 
komuniciranje. Namreč, ko posameznik (improvizator) in skupina presežeta formo 
posamezne skladbe, je ustvarjeno izhodišče za preskok v novo kvaliteto.
Z »Zgodbami« je avtor glasbe Aleš Rendla skušal obuditi čim več pozitivnega, 
ustvarjalnega duha. Prav ta je bil osrednja značilnost začetne faze Quatebriga ali 
Begnagrad. V skupini je zbral same odlične slovenske glasbenike srednje in mlajše 
generacije. Njihove privatne zgodbe in občutja je skušal vključiti v tkivo glasbe, ki, 
čeprav absolutna,vedno tudi dopušča množico različnih interpretacij in razlag.
Inspirativna glasba, da lahko vsak poslušalec iz poslušane zgodbe ustvari svojo...

Oblikovanje: analogije
Značilnost tega albuma je subtilna in ritmična glasba, ki deluje osebno izpovedno in je 
zapisana v prepoznavni glasbenikovi govorici. Ob poslušanju daje kot celota lahkoten 
in hkrati pomirjujoč občutek. Z zvoki saksofona, kitar, godal, tolkal, različnih glasov in 
z ritmično razgibanostjo skladb pripoveduje zgodbe, ki poslušalcu omogočajo premik 
v novo slušno izkušnjo. S čistim zvokom doseže odprt miselni prostor, ki vzpodbudi 
domišljijo, da poslušalec skladbe lahko zaznava urejeno-neurejeno, celovito. Zaradi 
jasnih zvočnih elementov, dinamičnega ritma ter vseh frekvenc, ki jih je mogoče 
slišati, skladbe v večini delujejo svetlo in veselo. Glasba je hkrati prežeta s kontrasti, 
na eni strani ritmičnimi in na drugi z zvoki, ki so nam znani iz vsakdanjega življenja 
(govor, zvok, ki se pojavi ob zaprtju vrat, hoja, petje ptičev,...) Četudi je glasba strogo 
organizirana, še vedno daje občutek spontanosti, igrivosti, sproščenosti in mehkobe. 
Oblikovanje je usmerjeno po načelu harmoničnega vplivanja glasbe na oblikovalski 
proces. Čutnost je usmerjena v introvertno zvočno zaznavanje, zato je v svoji usmeritvi 
podvržena mnogim spremembam. Glasba kot objekt analogij deluje dražljajsko - 
spodbuja in usmerja likovne vzgibe. Kot si toni sledijo in vplivajo drug na drugega, so 
tudi elementi v likovnih kompozicijah odvisni drug od drugega in medsebojno vplivajo 
na likovni izraz, ter hkrati prevajajo moje zaznavanje glasbe.
Zato sem za oblikovanje uporabila naslednja izrazila:

• likovni elementi: 
V glasbi slišimo zelo kratke ritmične sekvence tolkal, ki sem jih  izrazila z nizanjem 
drobnih pik v temnih tonih na svetli podlagi, oz. svetlih na temni podlagi. Ostre in 
temne točke ponazarjajo jasen ritmični stakato tolkal, mehke in svetle točke izražajo 
nežnejše ritmične prehode iz enega ritma v drugega.
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V skladbah slišimo fraze, ki delujejo kot improviziran sestav tonov posameznih 
instrumentov, večkrat je to zvok saksofona. Melodije so igrive, delujejo tekoče in 
mehko. Izrazila sem z delno transparentnimi belimi aktivnimi linijami, potezo čopiča; 
črta meji na zunanji rob slikovne ploskve; orisuje ploskve; več potez hkrati tvori svetlo 
površino nepravilnih oblik, različnih svetlostnih vrednosti, kot več instrumentov hkrati 
na istem tonu.
Horizontalne in vertikalne tanke prostoročne linije, največkrat v črni barvi, včasih 
obrišejo fotografijo ali omejijo določeno polje, so analogija živih in razgibanih zvočnih 
kontrastov v skladbah, kjer se zgodi melodični ali ritmični preobrat, vendar glasba še 
vedno teče v isti smeri. Sem ter tja za kratek čas ti zvočni preobrati tudi dramatično 
dvignejo poslušalčevo napetost, kar sem izrazila s križanjem in prekrivanjem linij. 
Nežne melodije narekujejo mehke linije, ki tvorijo organske oblike, melodije, kjer gre 
za hitre in ostre zvočne pasaže, sem izrazila z bolj ostrimi in lomljenimi linijami.

Ob stiku zunanjih robov elementov nastajajo pasivne linije in nepravilne oblike različnih 
barv, svetlosti in tekstur. Gre za analogijo skladb, kjer se akord spremeni v drugega, ali 
pa nadaljuje s solistično melodijo in se nato zopet prevesi v akord. 

Barve so nasičene in čiste. Gre za kombinacijo izrazito svetlih in temnih tonov. Osnova 
oblikovne površine, v topli svetlo rumeno-rjavi barvi z rahlim akvarelnim posegom 
figuralike z naslovne fotografije, ustvarja mehkobo, katera tudi zvočno spremlja 
celoten album. Opazni so močni barvni kontrasti črne, bele, rdeče in modre, kot prevod 
različnih instrumentov v skladbah, ki podajajo posamezne melodije, med katerimi 
vsaka po svoje vpliva na poslušalca, da le-ta lahko občuti umirjenost, veselje, nemir,... 

Oblike, ki nastajajo, so predvsem mehke, oz. tudi navidez ostre oblike s sovplivanjem 
ostalih elementov, delujejo mehko. Strogi robovi so v veliki meri omehčani in nepravilnih 
oblik, kar izraža mehke zvočne prehode iz ene fraze v drugo, nežne ritmične spremembe 
in predajanje vodilne melodije enega instrumenta drugemu.

Skladbe delujejo celostno in občutek, ki ga ob poslušanju vsaka skladba povzroči, je 
posledica vseh zvočnih elementov, zato sem z uporabljeno tipografijo vsake skladbe 
združila občutke in jih prevedla v napise naslovov, ki se vizualno najbolj približujejo 
celotnim skladbam. Oblika in karakter črk prevaja zaznavanje skladb mehko, ostro, 
spontano, igrivo, hudomušno, nežno, ... Fotografije so analogija pripovednih melodij, 
prepletanj instrumentalnih delov, ki z zvoki opisujejo zgodbo in dajejo občutek 
nostalgičnosti, miru, združijejo posameznosti in podajajo močne impulze za zaznavanje 
in občutenje skladb v celoti.

• oblikovalna načela: Najbolj opazni so kontrasti, ki so posledica različnih barvitosti in 
velikosti vseh oblik na slikovnih ploskvah. Delujejo harmonično, kot narekuje glasba 
znotraj svoje zvočnosti; tiho-glasno, dinamično-umirjeno, stakato-dolgi povezani toni, 
ton-fraza,... Težko bi rekla, da gre v kompozicijah za urejena zaporedja, saj elementi niso 
strogo organizirani, kot to lahko zaslutimo v skladbah. Elementi različnih barvitostih 
in velikosti v kompozicijah tvorijo neenakomeren ritem v prosti umestitvi na slikovno 
ploskev. Zvok, kjer se med seboj prepletajo posamezni toni, fraze, zveni, akordi, sem 
izrazila z najbolj vidnim kontrastnim barvnim poudarkom. 
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• kompozicija: 
Glede na dinamičnost skladb in občutek igrivosti, ki ga le-te vzbujajo, so likovne 
kompozicije kljub svoji asimetričnosti urejene. Elementi s svojo umestitvijo na 
oblikovno ploskev lahkotno in uravnoteženo prevajajo glasbene kompozicije. Pri 
skladbah, ki dajejo zaradi manjše zvočne intenzitete večji občutek umirjenosti, nežnosti, 
skrivnostnosti, je likovnih elementov manj, oz. so ti v večjem ravnovesju in v svoji 
postavitvi delujejo bolj subtilno in stabilno.

• način analogije: visoki dur

Skladbe na albumu si ne sledijo kronološko, temveč v zaporedju, ki naj bi poslušalcu 
najbolj ugajal. Učinkuje utečeno in vodi skozi zvočne kompozicije, kot si sledijo 
likovne kompozicije posameznih skladb, navezujoč se ena na drugo in znotraj vsake 
posamezne, kot zgodba. V skladbah, kjer se znotraj kompozicije sliši več instrumentov 
hkrati, nastane močan zvočni žvenket, ki daje vtis trše zvenske slike, analogija tega 
se kaže v uporabljenih detajlnih elementih, ki kot tipografski ali grafični element v 
nasprotju s pripovedno fotografijo izostri del ali celotno kompozicijo. 

Že prva skladba, katere naslov je Na začetku, z naraščanjem zvoka in zvočnih 
elementov nakazuje na dinamično pripovedno vsebino in vzbuja lahkotno radost, zato 
tudi sama kompozicija in elementi tvorijo dinamično, lahkotno in igrivo zvezo likovnih 
elementov. Kratki toni dajejo občutek nemirnosti in pričakovanja, zato kompozicija 
sestavljena iz rojstnega lista, fotografije avtorja v otroških letih na krogih, ter portret iz 
kasnejših let prevedeno tvorijo občutek svetlega začetka polnega pričakovanj in hkrati 
umirjeno nadaljevanje. Pri skladbi Ptičja gripa, kjer na začetku slišimo zvoke ptičev in 
nedoločljivih sintetiziranih zvokov, se ob poslušanju pojavi občutek prijetnega nežnega 
draženja in zvočnega kaosa, a se kmalu z enostavno melodijo vmešata dva saksofona, 
ki pripovedujeta zgodbo. Iz občutja skrivnostnega nereda, ter nekakšnega pričakovanja 
te zvok saksofona prestavi v prijetno, nekakšno družabno atmosfero, čeprav je v 
melodiji saksofonov mogoče zaslutiti kanček grenkobnega občutja. Lahko rečem, da 
izbrana fotografija, kot spomin indijske tržnice ob umazanem kanalu v kombinaciji s 
prostoročnimi notnimi zapisi, govori ravno o tej interakciji, hkrati gre tudi za analogijo 
samega naslova, ki močno vpliva na čutno zaznavanje. Iz kleti tvoje stare mame, je 
skladba, ki z zvokom kontrabasa in s pevskimi glasovi pripoveduje zgodbo in daje s 
temi zvočnimi elementi občutek skrivnostnosti in nostalgije. Analogija, vizualizacija je 
posnetek preteklosti, fotografija postavljena na rdečo rožnato podlago, na kateri je avtor 
v otroških letih s prijatelji v kleti z okenskim okvirjem v roki. V dveh skladbah, Stiska 
se pa rada in Zvezdna se poleg instrumentala pojavi tudi globok ženski glas (Mirjam 
Kalin), ki sledi spremljajoči melodiji in daje prijeten občutek topline in svetlobe, 
zato sem za oblikovanje uporabila več svetlih in toplih barv kot pri ostalih skladbah, 
tudi ostali elementi, stenska slikarija morskih živali dajejo kompoziciji mehkobo in 
prijeten občutek. Skladbi, ki edini vsebujeta besedilo, delujeta bolj osebno, zato sem v 
oblikovanju uporabila elemente, fotografije, ki tudi vizualno delujejo tako osebno kot 
mehko, v tem primeru s portretno fotografijo in fotografijo mačke, kar je v tem primeru 
dobesedni prevod pesmi in njenega naslova. Tople barve prevajajo lahkotnost ritma 
in igrivost skladbe. Pri Zvezdni, ki je na albumu zadnja skladba, gre za bolj mistično, 
skrivnostno in odprto skladbo, kjer glas tako rekoč plava nad intrumentalom, se elementi 
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prej omenjene skladbe ponovijo, kar je likovni prevod mehkobe, nežnosti, nostalgije, 
začetka in konca hkrati. Občutek mirnosti, ki poslušalca spremlja ob poslušanju, tudi 
fotografija plešoče deklice na vrtu pomirja in zaključi celoten glasbeni repertoar, ki te 
pusti v nostalgičnem in prijetnem občutku. 

Oblikovanje:
Ideja za oblikovanje glasbene zgoščenke je nastala na podlagi osnovne ideje glasbenika 
in mojega občutenja poslušane glasbe. Kot družinski album nosimo s sabo podobe iz 
preteklosti, spomine na dogodke in ljudi, ki jih imamo radi. Njihove zgodbe s časom 
postanejo tudi del našega zavedanja, in ko sami pišemo nove zgodbe, te spet puščajo 
sledi prihodnjim rodovom. Glasba svojim poslušalcem praviloma prinaša lepoto, mir, 
urejenost, obuja lepe spomine in krepi upe za prihodnost. Kljub svoji absolutnosti nam 
vedno pripoveduje tudi zgodbo o nas samih. Ker naj bi zgoščenka zajemala glasbo 
zadnjih desetih let, sem usmerila oblikovanje v osebno pripoved, ki daje poslušalcu 
možnost potovanja v preteklost tudi s pomočjo vizualizacije. 
Ekopak ovitek, kar pomeni, da je celotna embalaža tiskovina, oz. oblikovalski prostor 
zajema zunanjo in notranjo stran embalaže, ter notranjo knjižico in zgoščenko.

Rdeča nit oblikovanja predstavljajo glasbenikove arhivske fotografije, ki se dotikajo 
tako njegovega privatnega kot profesionalnega življenja v vseh življenjskih obdobjih. 
Namen je bil ustvariti intimen album, ki spominja na osebni dnevnik, vsakdanje zapiske 
in ilustrira vsako skladbo individualno. Ob poslušanju sem izbrala fotografije, ki so po 
mojem mnenju najbolj predstavljale zgodbo, ki jo glasba pripoveduje. 
Tipografije naslovnice in posameznih skladb se razlikujejo. 

Naslovnica ekopaka: Za naslovnico sem izbrala najstarejšo arhivsko fotografijo 
glasbenikovih daljnih sorodnikov, na kateri se poleg slednjih pojavita tudi dve kočiji, 
oz. dva voza, ki simbolično lahko pomenita pot naprej ali pot v prihodnost. Fotografija 
je postavljena centralno in sega od enega do drugega roba naslovne strani.
Naslovna tipografija, ki poudarja začetnici avtorja projekta Aleša Rendle, deluje kot 
žig ali znak in se v enaki obliki pojavlja na naslovnici, notranji knjižici in ploščku. 
Gre za prepoznavni napis, ki ga avtor lahko uporabi kot oglaševalski element v javnih 
občilih.
Samo ozadje je bližnji posnetek stare avtorjeve pisemske ovojnice in se kot ozadje 
pojavlja tudi na notranji strani ekopaka, kot tudi v notranji knjižici.

Notranjost ekopaka: V notranjosti embalaže je zareza za knjižico. Na tej strani je črno-
bela fotografija glasbenika, katero sem uporabila tudi na ploščku, saj gre za portet iz 
sredine avtorjevega življenja in simbolično združuje preteklost in sedanjost. Ob njej 
njegov kratek zapis njegovih misli.
Plošček leži na prozornem pladnju, pod katerim sem oblikovala prosto kompozicijo 
fotografij s potovanj, koncertov in prijateljev glasbenikov.

Knjižica (inlay): Na naslovnici knjižice je kot povsod drugod podlaga stara pisemska 
ovojnica, na kateri je majhna fotografija družine ob mizi, ki je druga najstarejša 
arhivska fotografija. Likovno deluje kot znamka, vendar bi morala biti v tem primeru 
pozicionirana višje v desnem zgornjem kotu kompozicije, tako pa dobi pomen 
podpisnega okvirja zvezkov in pisalnih blokcev, predvsem, ker se ob/na mali fotografiji 
pojavi tudi prej omenjeni naslovni napis, logo.
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Vsaka skladba je predstavljena na svoji strani, kjer se glasba, naslov skladbe in njen 
pomen, fotografski material in izbrana tipografija združujejo v simbiozno celoto.
Tipografija je za vsako skladbo izbrana individualno, prav tako ostali elementi. 

levo; naslovnica knjiæice
desno; ploπËek

ekopak ovitek 
zunaj; levo zadnja 
stran ovitka, desno 
naslovnica

ekopak ovitek znotraj; 
levo prostor za kn-
jiæico, desno montaæa 
fotografij pod pro-
zornim pladnom
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3.1.2 SREDNJI DUR

• Time 2 start / Godalika
zgoščenka
avtor glasbe: Nino de Gleria

Vsebina glasbe:  
Kljub precejšnji slogovni raznolikosti slovenske alternativne ali raje drugačne glasbene 
scene ter dejstvu, da v marsikateri pop, rock ali etno in jazz zasedbi najdemo tudi 
violino ali kak drug godalni instrument, so domače izključno godalne zasedbe prej 
redkost kot stalnica. Z albumom Time 2 start, prvenec, je omenjeno pomanjkljivost 
skušala zapolniti godalna četverka zvočnega imena Godalika. V kvartetu, kjer so vloge 
razdeljene po načelu godalnega kvarteta, kakršnega poznamo iz klasične muzike, torej 
dve violini, viola in violoncelo, najdemo sicer klasično izobražene glasbenike, a se le-
ti glasbeno udejstvujejo v sedanjih etno, jazz in eksperimentalnih domačih glasbenih 
skupinah..

Glasba Godalike je žanrsko neumestljiva in bi zanjo lahko pogojno rekli, da se od daleč 
opira na novovalovski in artrockovski princip soočanja nasprotij. V glasbi Godalični 
glasbi je tudi obilo hudomušne razburkanosti, razbohotene romantike, narezanega 
ciganskega swinganja, včasih malone rockovskega nažiganja. V ospredju je bolj 
skupinska igra in skupen zvok, le včasih se katera od skladb ponaša z domiselnimi 
solističnimi mini-ekskurzijami. Godalikin etno je preveč klasičen, klasika preveč 
jazzovska, rock pa morda premalo jazzovski. Raznoliki vplivi pri Godaliki sobivajo 
idilično življenje. Lahko bi rekla, da gre torej za premišljen koncept dobesednega 
soočanja različnih glasbenih principov in tudi ideologij.

Oblikovanje: analogije
Skladbe  na albumu, zvenijo na eni strani zelo klasično, a se znotraj te klasike dogajajo 
zvočni zasuki. Za klasično glasbo od renesanse naprej, je bilo značilno, da je bilo v njej 
doseženo skladje med vsemi elementi glasbenega izraza; harmonija, dinamika, melodija, 
ritem in celo barva zvoka. Ta del deluje na čutno zaznavanje umirjeno, lahkotno in 
poslušalca emocionalno ne draži, vendar pa se v delih, ki dramatično obrnejo način 
glasbenega pripovedovanja, z dinamičnim prostim muziciranjem občuti radost, veselje, 
razposajenost. Zven violine glasovno združuje alt in sopran, ter je s svojim breztelesnim 
zvenom kot izhodišče orkestralnega živčevja in poleg na nedopovedljiv način mogočno 
vzburja naša čustva. Vsaka mojstrska violina je že sama po sebi svojevrstna tehnična 
stvaritev, dovršena umetnina, ki ob igranju virtuoza zapoje in z magično silo deluje 
na poslušalca, ga povsem prevzame in navduši. Skladbe delujejo svetlo, zvočnost je 
intenzivna in prehaja iz enega ekstrema v drugega, kar učinkuje v analogiji kot barvno 
slikanje. Zvočni elementi so pestri, zvoki godal se med seboj prelivajo, komunicirajo, 
so v medsebojni interakciji in ob poslušanju dajejo občutek svežine in ugodja. Zato sem 
za oblikovanje uporabila naslednja izrazila:

• likovni elementi: 
Za godalne instrumente je značilen »pizzicato« zvok, kjer glasbenik namesto godenja z 
lokom, po strunah trga s prsti, da dobi značilne kratke tone. Tudi v skladbah godalnega 
kvarteta jih je mogoče slišati, kar sem izrazila pikami, v obliki not, svetlobnimi točkami 
in točkami nepravilnih oblik, ki omehčajo slikovno ploskev.
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Stroga, urejena zvočnost je izražena s pokončnimi, čistimi, ostrimi in ravnimi linijami, 
ki nastajajo tudi med mejnimi ploskvami. Prosto muziciranje sem izrazila z mehkimi, 
vijugastimi linijami, prostoročnimi in grafičnimi linijami, ki delujejo kontrastno in 
strogost omehčajo. Zvočno sliko petih godal, kvarteta s kontrabasom in njihov vzajemni 
zven, sem izrazila z notnim črtovjem, s petimi horizontalnimi črtami, ki se pojavljajo 
kot zelo jasne in čiste ali pa so nežne in razpršene. 

Pomemben likovni element, ki zaznamuje celotno analogijo, je barva. Zaradi 
intenzivnosti zvočnega spekrta, ki na poslušalca deluje prijetno, se tudi v likovnosti 
pojavljajo barve, ki učinkujejo harmonično z glasbo. V celotnem tonskem obsegu 
naglo in popolnoma izoblikujejo svoje lastne, značilne zvenske sestave, moduliranje 
pa daje zvenom godal akustično živ poudarek. Zato sem uporabila barve kot analogijo: 
oranžna, ki je v svoji naravi manj snovna barva kot rdeča in deluje lahkotno, zato 
na likovni ploskvi prevladuje. Deluje kot prevod mehkega zvoka godal. Rumena, 
katere značilnost je, da se širi in seva ter deluje suho in živahno, prevaja hitre zvočne 
sekvence violine in svetlo melodičnost celotnega kvarteta. Zelena, sicer hladna barva, 
vendar sveža in mehka deluje pomirjujoče in v analogiji prevaja zvok kontrabasa, ki 
se v skladbah pojavi vsaketoliko in pomirjujoče  učinkuje s svojim globokim zvenom. 
Svetli detajli bele kontrastno vzajemno z izmeničnim in neenakomernim ritmom 
skladb. Notni zapis v temnejših, toplih odtenkih, prelivajoč se iz jasne slike v mehko in 
zamegljeno, prevaja zelo subtilne dele skladb, kjer se dramatično spremeni v razposajeni 
del skladbe, občutimo poetičnost na eni in radoživost na drugi. Urejeno nanizane 
fotografije glasbenikov, družabnih portretov, prevajajo skladbe v celoti; oz. kjer se 
vsako godalo s svojo melodijo zvočno zlivajo v eno, celoto in dajejo prijeten občutek 
domačnosti. Napisi in tipografija se v veliki meri pojavljajo kot grafični element in 
se barvno nagibajo tako v tople barve na enaki podlagi in obratno. Gre za analogijo 
detajlnih kratkih melodij v skladbah, ki prekinejo ali le za trenutek spremenijo ritem in 
s tem diskretno vplivajo na zaznavanje. Barvne črte in ploskve v nepravilnem zaporedju 
delijo segmente površine, kot se znotraj skladb spremeni ritemski ali tonski način.

• oblikovalna načela: 
V skladbah so slišni jasni kontrasti med zvočnostjo in ritmičnostjo fraz posameznih 
instrumentov in celotnega kvarteta. Izrazila sem z najbolj opaznimi barvnimi kontrasti 
med toplimi in hladnimi barvami, ter s kontrasti med svetlostnimi vrednostmi. Kontrasti 
med oblikami, kjer širše barvne ploske dajejo obliko kvadrata, ožje barvne ploskve pa 
delujejo kot široke pokončne črte, so prevod dolgih in počasnih ter hitrih in kratkih 
zvočnih sekvenc. Za skladbe je značilna raznolika ritmičnost, oblikovno je to izraženo 
z različnim neenakomernim ritmom oblikovanih ploskev, ki sledijo druga drugi. 
Ravnotežje je razvidno znotraj posameznih slikovnih ploskev, kot tudi v medsebojnem 
vizualnem vplivanju.

• kompozicija: 
Oblike in elemente sem na slikovni ploskvi kompozicijsko razporedila asimetrično, 
kjer si barvne ploskve neenakomerno sledijo in v barvnih kombinacijah tvorijo ritmično 
ravnotežje. Ploskve se ne prelivajo, temveč se s čistimi robovi ločijo v barvitostih, 
detajlnih elementih in čistosti. 

• način analogije: srednji dur
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Oblikovanje:
Glasbeniki so želeli, da po lastni ideji oblikujem celoten izdelek. Ovitek naj bi bil 
preprost, jasen, igriv, dinamičen, kakršna je tudi glasba, ki jo izvajajo. Tudi prostor, 
kjer imajo vaje, je zelo barvit in inspirativno deluje na perceptijo in ustvarjanje. Prvič 
sem glasbo slišala v živo ravno v tem vadbenem prostoru, zato je še bolj verjetno, 
da je moje zaznavanje padlo pod vpliv barvnega okolja, vendar sem kasneje, ob 
poslušanju same glasbe ugotovila, da glasba dejansko oddaja impulze, ki privabijo 
občutke določenih barv. Ker se na plošči ne pojavi vokal in ker gre le za instrumentalne 
kompozicije, ekopak embalaža ne vsebuje knjižice. Sama filozofija in "statement" 
zgoščenke je zdužena v besedilu, katerega je napisala Svetlana Makarovič v knjigi S 
kremplem podčrtano.

Dežela kipi od ustvarjalnega zagona, in to vsemu navkljub. Tako se ustvarjalno 
zaganjajo na eni strani umetniki, na drugi pa nosilci avtorskih projektov, razlike med 
enimi in drugimi pa pravzaprav ni, vsaj ne bistvene. V vsakem primeru gre za avtorsko 
delo, pa naj bo to roman, opaž v fabriški menzi ali risanje po lončenih skledicah. Ali pa 
multi projekt. Recept je preprost: vzameš nekaj, kar je nekdo že naredil, in potuhtaš, kaj 
bi se dalo iz tega narediti. Štof se zmeraj najde. Dežela kipi od ustvarjalnega zagona, 
in to vsemu navkljub. Tako se ustvarjalno zaganjajo na eni strani umetniki, na drugi 
pa nosilci avtorskih projektov, razlike med enimi in drugimi pa pravzaprav ni, vsaj ne 
bistvene. V vsaken primeru gre za avtorsko delo, pa naj bo to roman, opaž v fabriški 
menzi ali risanje po lončenih skledicah. Ali pa multi projekt. Recept je preprost: vzameš 
nekaj, kar je nekdo že naredil, in potuhtaš, kaj bi se dalo iz tega narediti. Štof se zmeraj 
najde. Dežela kipi od ustvarjalnega zagona, in to vsemu navkljub. 

Svetlana Makarovič

Naslovnica ekopaka:
Naslovnica v močni oranžni barvi, ki meji na posnetek notnega zapisa v toplem globokem 
rumenem tonu, ter na fotografijo violine, ki kontrastno v toplem tonu nadaljuje in 
zaključi rob kompozicije. Logotip kvarteta predstavlja glavni, osrednji napis v črni 
barvi in je s prej omenjeno fotografijo pravokotno v ravnotežju. Prostoročna pisava 
na notnem zapisu učinkuje sproščeno in razbija navidezni red. Violina, notni zapis in 
izbrane barve predstavljajo najbolj osebne elemente kvarteta, zato lahko rečem, da 
jasno opisujejo celoten album.

Notranjost ekopaka:
Notranjost je razdeljena na tri dele, ki se že na videz ločijo po barvitostih, v odnosu 
toplo-hladno. Prva slikovna ploskev, kjer računalniško obdelana fotografija stropa 
(delovni prostor glasbenikov) in notni motiv z naslovnice tvorita podlago, na kateri 
prav tako v toplem tonu sliko dopolnjuje prej omenjeno besedilo. Druga slikovna 
ploskev je v zelenih odtenkih. Zbarvnimi črtnimi detajli in logom, ki diskretno podkrepi 
barvno ploskev deluje bolj čisto in nevtralno. Tretja slikovna ploskev je zastopana pod 
prozornim pladnjem za cd, s fotografijo, ki deluje mehko in je kombinacija prelivajočih 
se toplih in hladnih barv, na kateri so v zelenih tonih napisana imena celotnega kvarteta 
in jih zagledaš šele, ko plošček vzameš iz škatlice.
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Zunanjost ekopaka:
Na notranjem zavihku embalaže so na zelenih ploskvah različnih svetlosti urejeno 
pozicionirane portretne fotografije glasbenikov in s tem ustvarijo bolj oseben vizualni 
pristop. Z nežnimi elementi pack se razbije urejena podlaga v hladnem tonu, v 
kombinaciji s samim logom kvarteta. Na zadnji slikovni površini se ob osnovni rumeni 
ploskvi v kompoziciji združita tudi notni zapis, ki se pojavi tudi na naslovni strani, ter 
detajl kitare, ki pripada komponistu vseh skladb in deluje kontrastno v črni barvi.

Plošček:
Slikovna ploskev na ploščku se likovno ujema z naslovnico v oranžni barvi.

ekopak ovitek zu-
naj; naslovnica,
zgoπËenka
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ekopak ovitek 
znotraj; notranja 
stran z besedilom 
in druga notranja v 
hladnih barvah.

ekopak ovitek 
zunaj; notranji 
zavihek in zadnja 
stran.
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ekopak ovitek 
znotraj; tretja 
slikovna ploskev 
pod prozornim 
pladnom  .
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• Marela / Osvežilna rimonada
otroška animacija
avtor pesmi: Andrej Rozman Roza
avtor glasbe: Nino de Gleria
glas: Neža Trobec

Vsebina glasbe:  
Pesem ter animacija sta del glasbenega projekta za otroke Osvežilna rimonada, Andreja 
Rozmana Roze, ki jo sestavljajo otroške pesmi iz različnih obdobij. Od prve pesmi, ki 
jo je napisal za otroke »Strah« in zelo dolgih »Makaronov«, obe sta iz zbirke »Rimanice 
za predgospodiče«, do šestih kratkih pesmi o različnih čudakih in Vodne romance, ki so 
bile doslej objavljene le v reviji Ciciban.
Avtor glasbe in aranžmajev je Nino de Gleria, poleg njega in seveda recitavtorja Andreja 
Rozmana Roze smo pri instrumentalni in vokalni izvedbi sodelovali še Jelena Ždrale, 
Boštjan Gombač, Janja Majzelj, Aleš Rendla in Neža Trobec.

Gre za uglasbeno pripoved o Mareli in njenem poslanstvu. Humorno opisuje kaj se z 
njo dogaja. Kadar ne dežuje, se odpre in leti kot padalo, v gozdu se prelevi v velikega 
gobana, obrnjena po morju plava kot barka, zaprta se spremeni v viteški meč, igra golf, 
služi kot oporna palica starejšim, dokler nekdo ne pozabi nanjo in jo pusti na prostem, 
kjer preživi zimo. Takrat zapiha veter in zapade sneg. Spomladi, ko se sneg stopi, v 
zemljo požene korenine in zraste v visoko vitko drevo. 
V sklopu vseh dvanajstih skladb na albumu jo otroci najraje poslušajo.

Oblikovanje: analogije
Otroška pesem, ki z lahkotnim načinom pripoveduje zgodbo, poslušalcu daje občutek 
igrivosti, humorja, veselja. Deluje svetlo in humorno. Uglasbitev je polna zvočnih 
detajlov, ki še dodatno spodbujajo občutenje radosti, hkrati deluje živo in navihano. 
Ker imam vlogo vokalnega interpreta pesmi, je moje zaznavanje in čutno dojemanje 
skladbe močnejše. Pesem zbuja otroško spontanost in občutek sreče, ter sama po sebi 
kliče po vizualizaciji. Dinamičen ritem, enostavna melodija in različni načini glasovne 
interpretacije narekujejo analogijo v animaciji, ki je polna detajlov, svežine, dinamike, 
gibanja in igrivosti. Občutek je v precejšnji meri premo sorazmeren z logaritmom 
zvočnega dražljaja, ki sproščujoče vpliva na celotno slušno zaznavanje. Analogija 
se kaže v preslikavi besedila pesmi in glasbe z gibljivimi ilustracijami, kjer gre za 
dobesedni prevod in tako imenovano simetrično interakcijo med sliko in skladbo, saj 
obe pripovedujeta isto zgodbo.

Moje čutno dojemanje besedila se razlikuje že pri glasovni interpretaciji vsake 
posamezne kitice in  narekuje prevod v očesu prijetno, živopisno in igrivo animacijo. 
Zgovornost sličic je široka, da gledalcu omogoča enostavno branje dogajanja. Ker 
jasno gibanje še ne pomeni jasnega poteka zgodbe, kot je v glasbi in besedilu,  sem 
v analogiji prenesla najpomembnejše sekvence zgodbe brez dodatnih dogajanj, ker bi 
prišlo do dolgovezja, ki ga animacija dobesednega prevoda ne bi prenesla. 

Sledila sem pesmi, njeni vsebini in spontano likovno prevajala vsako kitico individualno 
in dobesedno. V produkcijski fazi projekta sem se osredotočila na enostaven in grafično 
jasen zapis. Animacija je ustvarjena v digitalni tehnologiji, kjer je omogočeno sproti 
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preverjati in popravljati slikovno ploskev. Za razliko od filma, pri tej vrsti animacije 
nisem imela opravka z nobenim nosilcem slike, niti s snemanjem. Če bi celotno 
animacijo izdelovala le z digitalizacijo, in ne tudi s prosto risbo, kolažiranjem, ročnim 
poslikavanjem likov, oblik in elementov, potem ozadje in liki ne bi delovali ločeno, 
ampak skupaj, kot ena risba.

Uvodni instrumental in pevski glas igrivo podajata začetek pripovedovanja zgodbe. Ob 
poslušanju dobiš občutek veselja in hudomušnosti. Glas, ki učinkuje prijetno pripovedno, 
deluje toplo in intenzivno, saj ga tudi sam ritem glasbe usmerja v tekočo pripoved. V 
nadaljevanju se glas spreminja in jasno preslikava občutenje določene situacije, oz. je 
tudi interpretacija dobesedna in močna. 

• likovni elementi: 
Elementi dobesedno prevajajo pesem, zato sem dež izrazila s točkami, katere potujejo od 
zgornjega roba zaslona ploti spodnjemu delu in tam izginejo. S ptičje perpektive deluje 
kot točka tudi raznobarven krog, ki predstavlja plešoči dežnik in se premika, oz. se vrti 
okrog svoje osi in se prosto premika po zaslonu. V tej perspektivi so prikazane tudi 
kaplje, ki najprej delujejo kot velike ploskve okroglih oblik in z manjšanjem prehajajo 
v točke, ki nato izginejo. Ker gre za animacijo, lahko neka točka v bližnjem planu deluje 
kot ploskev in obratno. Neenakomerno porazdeljene točke so izražene kot struktura 
površin; travnik, gozd, nebo, ...)

Črte se pojavljajo kot obrisi, ki določajo zaprte črtne oblike, da nastanejo liki in figure. 
Pri teh lahko govorimo o aktivnih linijah. Linije so mehke, prostoročne. Pasivne 
nastajajo med barvnimi ploskvami.

Pesem in glasba z besedami in melodijo delujeta veselo in mehko, zato sem uporabila 
kombinacijo pestrih in manj pestrih barv. 

Kot glavni objekt obravnave, sem ilustrirani lik marelo, edino ohranila v nevtralni 
beli barvi, obrisano s črno črto, kot analogijo glavnega pripovedovalčevega lika, ki se 
pojavlja v vseh mogočih okoljih, predstavlja svojo individualnost, ostaja vedno enaka, 
bela in ploskovita, ter deluje stripovsko. Belina jo ohranja nevtralno, da jo gledalec 
lahko vsesplošno poveže z vsakdanjim objektom dežnikom. Izstopa iz vidnega polja, 
saj je jasno vidna in prevzema gledalčevo pozornost, in je skozi celotno animacijo 
center dogajanja. Zenici v njenih očeh sta točki v črni barvi, ki pritegneta gledalčevo 
pozornost in močno vplivata na oživitev lika.

Vsi ostali liki, ki se v animaciji pojavljajo so raznobarvni, tudi kjer se na zaslonu 
pojavi mnogo dežnikov, so le-ti obarvani, vendar glavni lik, marela, še vedno ostaja v 
beli barvi. Enostavno vodilno melodijo sem izrazila s ploskovitimi jasnimi oblikami. 
Mehka zvočna spremljava vodilnega tona pa je izražena z mehkimi oblikami in nežnimi 
akvarelnimi prehodi ozadij.

Pesem je tudi osnova analogije ozadij, saj je v njej jasno definiran prostor dogajanja. 
Glede na okolje, sem uporabila logične barvitosti; zelena - travnik, svetlo modra - nebo, 
temno modra - morje, rjavi toni - gozd, ... ozadja so naslikana z akvareli, ki prevajajo 
lahkotnost pesmi in uglasbitve. Vsi liki so ročno narisani in poslikani, uporabila sem 
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različne tehnike, tudi kolaž. Kolaž se pojavi na likih, ki imajo v pesmi nek določen vpliv 
na glavni objekt; oranžna stolpnica s katere marela skoči kot padalo; ladja, mimo katere 
marela plava; avto, ki se pelje mimo, ko jo nekdo v parku zapusti, ...
Tako glasba kot animacija delujeta barvito in vzajemno prijetno učinkujeta na občutke 
poslušalca, gledalca.

• oblikovalska načela:
Raznolikost interpretacij glasu, dinamičnih in ritmičnih fraz sem izrazila s kontrasti 
med oblikami, barvami, s samim načinom ilustriranja; z uporabo različnih risarskih in 
slikarskih tehnik. 
Proporci vseh elementov se v medsebojnem odnosu spreminjajo, glede na pomembnost 
situacije ali glede na interpretacijo glasu. Zato na trenutke, ko liki niso v pravem 
sorazmerju, slika še dodatno vizualno podkrepi glasbeno osnovo.
Hiter in vesel ritem glasbe narekuje tekoče dogajanje v animiranju in likovnem podajanju 
zgodbe. Likovne situacije se spremenijo vzajemno s kiticami, tako lahko na prvi pogled 
vidiš, za kateri del pesmi gre; v parku, na travniku, v gozdu, pozimi, spomladi,..
Ritem se čuti tudi v analogiji, saj je akcija nenehno prisotna in z barvami, ter elementi 
opisuje hitro dogajanje in menjavanje situacij.. 

• kompozicija: 
Če je pri risanju slikovna ploskev omejena s formatom lista, je animacija omejena s 
površino ekrana. Kompozicije so asimetrične in se njihov sestav v glavnem spreminja 
z manjšimi ali večjimi premiki, ki so predvsem odvisni od glasbenega vzdušja. Najbolj 
statična kompozicija se pojavi na začetku in v delu pesmi, kjer je marela pozabljena 
in zapičena v tla. V tej situaciji se kompozicija malenkostno spreminja. Tvorijo se 
dinamične kompozicije, ki živo in razgibano prevajajo glasbo v celoti.

• način analogije: srednji dur
Če upoštevam animacijo v celoti, najbolj ustreza uvrstitev analogij oblikovnega 
načina glede svetlosti v srednji dur. Vendar pri obravnavi analogij posameznih kitic 
lahko rečem, da vsaka učinkuje individualno na moje čutno zaznavanje, kar se opazi v 
različnih barvitostih svetlostnih tonov in dinamike. 

1. kitica: Uvod skladbe je instrumentalen in zapelje v igriv ritem, ob tem vidimo najprej 
kapljice s ptičje perspektive, ki padajo proti tlom in razgrnejo vodno zaveso, prikaže se 
Marela. Nato se instrumentalu pridruži glas, ki igrivo začne z uvodnim pripovedovanjem in 
je v komplementarni interakciji s sliko. Asimetrična kompozicija, kjer se na ozadju hladnih 
barv pod kopico dežnih kapelj, prikaže Marela v igrivem zanosu.

2. kitica: Ploskev je bolj svetla in čista. Kompozicija je sestavljena iz elementov, ki se  v 
likovnosti dobesedno naslanjajo na besedilo pesmi. Glas in akcija sta v simetrični interakciji.

3. kitica: Glas daje v enem trenutku občutek pričakovanja, nato zapelje pripoved naprej. V 
analogiji se Marela v prav tem trenutku obrne in pade v vodo. Za trenutek začutimo napetost.

4. kitica: Glas deluje igrivo in navihano, zaradi česar se tudi lik Marele prikaže, skrije, pridrsi 
v slikovno ploskev in se napihne kot goba, ob tem pa se prikažejo tudi ostale gobe, kot bi 
zrasle. Gozd je v toplih rjavih odtenkih.
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5. kitica: Pojavita se dva glasova, zato se tudi po ploskvi vrtita kot točki dva pisana dežnika 
s ptičje perspektive, nato se jima pridruži tudi glavni lik, kot vrtiljak. Pripotuje  v center in se 
vrti na mestu. Kompozicija je zelo čista, tople barve na zeleni podlagi s kontrastno Marelo v 
beli barvi.

6. kitica: Glas je močnejši in bolj ostro pripoveduje, daje občutek moči in strahu. Pred nami 
se odvija boj med mečem in Marelo, ki se zaprta spremeni v meč.

7. kitica: Glas interpretacijsko deluje navihano, z občutkom ponosa. Marela poskuša poslati 
žogico v luknjo, na koncu ji le uspe. V bližnjem planu vidimo žogico, ki se skotali v luknjo.

8. kitica: Glas oponaša staro gospo, v ozadju se sliši oponašanje kokoši in ritmičnega smeha, 
slika prevaja dobesedno.

9. kitica: Glas pripoveduje in je v stopnjevani interakciji s sliko, saj slika dinamično našteva 
in tekoče sledi pripovedi. Na slikovni ploskvi je vidna močna barvitost.

10. kitica: Napetost glasu in slike se stopnjuje sočasno. 

11. kitica: Ritem se umiri, glas daje občutek notranjega glasu Marele. Slika sinhrono 
dopolnjuje zvok.

12. kitica:  Glas umirjeno podaja zgodbo.

13. kitica: V tem delu pesmi najprej začutimo žalost, nato se zgodi zvočni preobrat v veselje.

14. kitica: Glasba vesela, slišimo več glasov, ki ponavljajo del pesmi, vizualno se ponovijo 
nekateri liki iz animacije, vidimo transformacijo Marele v drevo, pogled s travnika se prestavi 
v vesolje, kjer po celem planetu zrastejo marele spremenjene v drevesa. Veje deves so držala 
dežnika, liste in cvetove predstavljajo odprti plašči dežnikov.
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Nekoč je živela  
vesela marela, 
ki nikdar ni smela 
postavat brez dela. 

Če ni deževalo, 
se je spremenila 
v športno padalo 
in s strehe skočila. 

Če se obrnila je 
z vrhom navzdol, 
po vodi vozila 
se je kakor čoln. 

Če pa je želela 
sanjarit cel dan, 
je v gozdu čepela 
kot velik goban. 

In ko je hotela 
brezskrbno divjat, 
se v parku vrtela 
je kot vrtiljak. 

Zaprta postala je 
viteški meč, 
njen bojni udarec 
je bil prav boleč.  

In golf je igrala, 
na vso moč mahala, 
da žogico točno 
je v luknjo poslala. 

Spet drugič 
podprla je staro gospo, 
da si je med hojo 
pomagala z njo. 

Veliko je znala, 
vse sorte počela, 
ob dežju bila celo 
dobra marela – 

dokler ni nekoč 
z vso silo nekdo 
zapičil jo v tla 
in pozabil na njo. 

Ko se je trudila, 
da bi se spulila, 
iz kože bi najrajši 
svoje skočila! 

A ni ji uspelo – 
ostala je v tleh, 
ko zapihal je mraz 
in zapadel je sneg. 

Nesrečno je stala, 
ledeno jokala – 
spomladi pa v tla 
korenine pognala! 

In je marela 
končala tako,
da zrasla je v vitko 
visoko drevo.

odlomki celotne animacije

11.

12.

13.

14.
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3.1.3 NIZKI DUR

• Sekou Kouyate experience
zgoščenka
avtor glasbe: Sekou Kouyate

Vsebina glasbe: 
Sekou Kouyate Experience je glasbeni projekt, ki je nastal jeseni 2009 in združuje 
afriškega virtuoza ter slovenske glasbenike, ki se že vrsto let aktivno ukvarjajo z 
zahodnoafriško glasbo. Nekateri od njih so redni člani vsem poznane zasedbe Fake 
Orchestra.

Sekou Kouyate je v Franciji živeči glasbenik iz Gvineje Conakry, ki si je s svojim 
virtuoznim igranjem afriške 21 strunske harfe »kore« pridobil vzdevek »Afriški Jimi 
Hendrix« in tudi »Sekou Jimi Kora«. Koro večkrat igra skozi električne efekte, ki jih 
ponavadi uporabljajo rock kitaristi. Sekou prihaja iz generacije Griotov, ki so zahodno 
afriška družina umetnikov. Njihova naloga in poslanstvo so od nekdaj bili prenašanje 
novic, reševanje sporov, beleženje zgodovine v pesmih ter seveda glasba in ples. Slednja 
sta še vedno spremljevalca raznih obredov, kot so rojstvo, krst, poroka in smrt. V zadnjih 
desetletjih je s popularizacijo glasb tretjega sveta je tudi glasba Griotov prodrla v širši 
svet. V njej je značilna izredna melodičnost in ritmična razgibanost. Predkolonialna 
kraljestva zahodne Afrike so dobro poznala arabsko umetnost, ki je takrat istočasno 
vplivala tudi na evropsko renesančno glasbo, predvsem z razvojem brenkal. Kora je 
uglašena v durovsko oz. vzporedno molovsko lestvico in obsega tri oktave in pol. Včasih 
so jo v uporabljali zgolj za spremljavo ob petju, danes pa si je izborila mesto tudi kot 
solistični inštrument, na katerega se da igrati praktično vse zvrsti glasbe. 

Oblikovanje: analogije
Glasba je sestavljena iz akustičnega in električnega dela in zajema prepletanje 
tradicionalne afriške glasbe z jazzom, funkom in rockom v energetsko nabito celoto, ki 
pa ji ne manjka tudi liričnosti.

Na zgoščenki je živi posnetek koncerta, zato sem kot izrazilo tega pri oblikovanju 
uporabila fotografije, ki so bile posnete prav na tem koncertu. Ker je glasba poetična, 
skrivnostna in daje občutek radosti ter hkrati pomirja, je naslovna fotografija v temnih 
tonih z močnimi svetlimi kontrasti.

• likovni elementi: 
Zvok kore oddaja poseben čaroben zven, ki spominja na zven harfe. Prevod tega zvoka 
predstavljajo žarometi, ki kot točke mehčajo temno ozadje. Kot točke delujejo tudi 
detajli figuralike na fotografiji. 

Linije, ki nastajajo kot snopi, so zabrisane in se navzven razpršeno širijo, kar izraža 
efekt odmeva in mehkobe v glasbi. Vsaka taka črta se dotika točke iz katere izhaja in 
je z oddaljenostjo od le-te vedno bolj transparentna, Vsaka ima svojo smer in žarišče 
iz katerega izhaja, ter svetlostni ton, oz. delujejo nemirno transparentno, s čimer je 
izražena mističnost instrumentalnih fraz, ki se skrivnostno sliši z melodijo posameznih 
instrumentov. Modre črte, snopi na naslovnici izhajajo iz skupnega žarišča in dajejo 
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prijeten, umirjen občutek, hladna modra barva nežno osvetli in poleg obriše frontalno 
figuro, torej črta nastane tudi med figuro in ozadjem. V skladbah na začetku večkrat 
slišimo zvok kore, ki solistično izvaja hitre fraze, melodije v variacijah in je vodilni 
instrument. Strune, kot diagonalne črte, izražajo to zvočno izpostavljenost vodilnega 
instrumenta. 
Tudi napis lahko dojemamo kot zavite, mehke črte, katerih v svojem zaporedju zopet 
tvorijo navidezno črto, oz. krivuljo. Grafično pravilna črna črta enake debeline obrisuje 
napis, kar še dodatno poudari naslov.

Oblike so mehke in nepravilne, organske. Medsebojno se prepletajo, kot se prepletajo 
zvočne pripovedi instrumentov. Gre za figurativne oblike, fotografske posnetke 
glasbenikov.

Plesni ritem, celovita in subtilna zvočnost je izražena z uporabljenimi močnimi, 
intenzivnimi barvami. Temno ozadje nasproti svetlim, belim in toplim detajlom. Na 
črnem ozadju, svetloba iz ozadja izrisuje silhuete v ospredju. Naslovni napis v beli, 
je takoj viden in jasen. Kot imamo v glasbi na eni strani afriške tradicionalne ritme s 
preprostimi in skrivnostnimi melodijami in na drugi zvočnosti, ki izvirajo iz različnih 
glasbenih zvrsti.

• oblikovalska načela: 
V glasbi so jasni kontrasti med umirjenimi, mehkimi in skrivnostnimi zveni instrumenta 
kore, vodilnim tonom in med skupno zvočno sliko vseh instrumentov, kar sem izrazila 
s kontrastnim poudarkom med barvami in velikostmi. Barvni kontrasti zajemajo na 
eni strani izredno temne barve in na drugi kontrastne svetle. Kontrasti med velikostmi 
so opazni med oblikami, kjer imamo izpostavljeno eno samo figuro na celi slikovni 
ploskvi, v nasprotju s  posnetkom celotnega benda na odru. Fotografiji sta povezani in  
prva omenjena dominira. Oblike s temi kontrasti delujejo v medsebojnem ravnotežju, 
kot so v glasbi uravnoteženi posamezne fraze in akordi.

• kompozicija:
Kompozicija je asimetrična, kajti velikosti in oblike se razlikujejo in s tem onemogočajo  
simetrijo. Razporeditev elementov deluje urejeno in so porazdeljeni na levi in desni 
ploskev.

• način analogije: nizki dur

Oblikovanje:
Oblikovana zgoščenka naj bi imela funkcijo predstavitvene zgoščenke projekta, ki se 
glasbeno še vedno nadgrajuje in je nenehno v ustvarjali fazi. Za oblikovanje sem izbrala 
fotografije, ki so nastale na koncertu v živo, saj le tako lahko enostavno in natančno 
ponazorimo nalogo predstavitvene zgoščenke, katera vsebuje žive posnetke s koncerta.

Naslovnica spredaj:
Na naslovnici je uporabljena portretna fotografija avtorja glasbe, ki izpostavlja 
pomembnost njegovega deleža v glasbenem smislu in že na prvi pogled poudarja izvor 
celotnega glasbenega projeta. Izbrana mehka tipografija se spogleduje z mehkimi 
tipografijami zgoščenk Jimija Hendrixa, saj izpostavljenega akterja enačijo z omenjenim 
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in hkrati nakazujejo na svobodno, mehko in hkrati udarno afriško glasbo.
Naslovnica zadaj:
Uporabljena fotografija je posnetek celotne ekipe na odru in v nasprotju s frontalno 
fotografijo izpostavlja vse glasbenike.

Logo:
Glede na to, da gre v glasbi za kombinacijo afriškega in slovenskega zvoka, sem izdelala 
logo v črni barvi. Dominantni zvok kore je izražen kot silhueta in profil vodilnega 
glasbenika, katerega obkroža naslovni napis.

Dve variaciji ploščka:
Na prvem ploščku je uporabljena fotografija posneta s pomočjo fotografske leče, zato 
deluje mehko, izpostavljen je glavni akter med petjem in igranjem kore, brez kakršnekoli 
uporabe tipografij.

Na drugem ploščku, ki deluje bolj izčiščeno in kontrastno, je na beli površini črn logo.
Že na prvi pogled nakazuje na glasbeno smer v afriške vode, ki je odprta tudi za druge 
zvrsti in etnografska ozadja.
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3.1.4 VISOKI MOL

•  Snežna noč / SUR
glasbeni video

Vsebina glasbe: 
Skupina SUR se je začela oblikovati konec leta 2001, ko je njen ustanovitelj pisal glasbo 
za plesno-gledališko predstavo Poželenje Sebastjana Stariča. Najprej je bil to izključno 
studijski projekt z nekaj stalnimi člani in več gostujočimi glasbeniki. Material je nastajal 
v domačem studiu, skupina pa je maja 2004 v samozaložbi izdala svoj prvi album, Na 
jug. Leta 2005 je začela skupina pripravljati drugi album z naslovom Druga stran, ki je 
izšel julija 2007. Natančno izdelana glasba, ki tu in tam izskoči iz elektronskega okolja 
v območje popa. Instrumentalna zasedba je sestav bobnov, tolkal, basa, dveh kitar, 
sintetizerja, računalniških efektov in mojega glasu. V celoti glasba deluje melanholično 
in na trenutke skrivnostno, umirjeno in hkrati dinamično.

Oblikovanje: analogije
Pesem Snežna noč je ritmična, v instrumentalnem delu elektronski zvok klaviatur v 
kombinaciji z basom in kitaro prijetno in intenzivno podajajo ritem in melodijo, ki 
kljub svoji konstantni zvočnosti instrumentala dajejo občutek mirnosti, nostalgije. 
Glas celotno zvočnost omehča in deluje svetlo, zabrisano, mehko. Besedilo opisuje 
čarobno atmosfero snežne noči lahkotno in subtilno. Kot je celotna pesem podkreplena 
z elektronskimi zvoki, je tudi slika, oz. celoten video digitalno obdelan, in z uporabo 
efektov na trenutke deluje kot animacija.
Glasba deluje tekoče, kot prevod tega so uporabljeni posnetki pozdemne železnice, 
vlaka v gibanju. V instrumentalnem delu, kjer je tekoč občutek še bolj izpostavljen, sem 
predvsem uporabila in abstrahirala gibajoči se vlak, kjer pa se v glasbi pojavi glas, sem 
uporabila posnetke ljudi na postaji, na ulici, na vagonu, ...

• likovni elementi: 
Likovne elemente lahko iščemo znotraj obdelanih video posnetkov. Kratki ritmični 
toni v uvodnem instrumentalnem delu in zvočni detajli celotne skladbe so izraženi s 
svetlikajočimi se drobnimi točkami, ki so posnetek vode in se pojavljajo skozi celoten 
video. Kot točke lahko zaznavamo tudi drobne detajle posnetega ambienta, ki v negativu 
postanejo bolj očitne. Zvok kitare in sintetizerja sta izražena najprej kot gibljiva okrogla 
ploskev iz katere se izriše migetajoči se krog v rožnati barvi obdan z zeleno. Predstavlja 
abstrahiran semafor, ki dovoljuje tako sliki kot zvoku, da nadaljujeta pot. Na zunanjem 
robu se izriše svetlejša linija, ki se prav tako organsko premika, se širi in oža. Kitarski 
detajl, fraza, je izražen s posnetkom očesa, ki se v trenutku pojavitve kitarskega zvoka 
odpre, le-tega poudari in pritegne trenutek gledalčeve pozornosti. Ritmični kitarski solo 
v instrumentalnem delu je izražen z linijami in točkami, ki se v modri barvi pojavijo na 
beli podlagi in se med seboj prepletajo. Gre za posnetek padajočega snega in dreves.

Zvok sintetizerja je izražen s plapolajočo rjuho, ki z obdelavo slike deluje kot nežno 
gibajoča se linija. Melodija, ritem in celotna zvočnost so izraženi z linijami, ki nastajajo 
tudi med ploskvami, med tranzicijo posnetkov ter znotraj posnetega ambienta (notranjost 
vagona, postaja, okna).
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Celotna zvočnost deluje mehko, zato so oblike, ki se pojavljajo mehke in organske. 
Konstantni ritem je izražen ravnimi in ostrimi oblikami, zato tudi sam ambient podzemne 
železnice predstavlja nek red in nakazuje smer, tirnice.

Naslov pesmi, Snežna noč, je izražen s hladnimi barvami, modrimi odtenki, kjer so tudi 
kontrasti minimalni. Tople barve se nežno pojavijo v instrumentalnem delu, kjer z zvoki 
kitare in sintetizerjem tudi zvočnost postane mehkejša. Vsi video posnetki so barvno 
obdelani kot inverzija originalne slike in barve. 
Celotna zvočnost pesmi deluje nostalgično, melanholično in nežno, kar je izraženo z 
mehkimi barvnimi prelivanji in kombinacijami le-teh.

Besedilo pesmi, ki opisuje idilo ambienta in dogajanja, sem na eni strani vizualizirala 
dobesedno, a vendar v prenesenem pomenu. Omenjeni kristali se pojavljajo kot 
svetlikajoče se točke, gluha luč in žametnost je izražena z bledimi modrimi toni, deviške 
ulice sem izrazila s posnetki ambienta pozdemne železnice in ljudi, smrt prijazno molči 
je izraženo s posnetkom človeka na vlaku, ki gledalcu kaže hrbet in deluje umirjeno, vse 
kar je bilo in bo sem izrazila z nizanjem posnetkov iz preteklosti in fotografij v oknu 
vagona, večnost si nariše krog sem izrazila dobesedno s krogom, ki se pojavi v centru 
slike in se počasi obrača, čas obstane za hip se odprejo vrata vagona in nato zaprejo,...

• oblikovalska načela:
Harmonijo zvoka, harmonično prepletanje fraz vodilnih instrumentov in glasu, sem 
izrazila z barvnim poudarkom, kjer gre za harmonično prepletanje barvnih tonov brez 
velikih kontrastov. 
Dinamičen ritem in dinamično prelivanje posnetkov sinhrono peljeta zgodbo, ki 
brez ekstremnih odklonov daje tekoč in miren občutek. Kitarski ritem in melodija v 
komunikaciji z zvoki sintetizerja prepletajo zvočnost, kar sem izrazila z nežnimi 
tranzicijami obdelanih posnetkov. Kjer se zvok in ritem umirita, je to vidno tudi v sliki, 
saj se vizualizacija iz potujočega vlaka preseli na postajališče, kjer le-ta, na primer, 
sprejme potnike.

• kompozicija:
Kompozicija je asimetrična in dinamična, se nenehno spreminja vzporedno s celotno 
pesmijo. Na začetku glasbenega uvoda, kjer je glasba bolj umirjena, je tudi nizanje 
posnetkov počasnejše, v zadnjem delu, kjer je vodilna kitarska melodija bolj dinamična,  
je tudi nizanje posnetkov bolj intenzivno.

• način analogije: visoki mol
Celoten video uvrščam glede analogije svetlosti v visoki mol, saj so svetlostne razlike 
minimalne in video v celoti deluje, zaradi minimalnih svetlostnih sprememb, hladno.
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Zven kristalov spremlja smeh,
žameten, pridušen.
Gluha luč obdaja svet,
nežno ga zavija v somrak.

Po deviških ulicah
smrt prijazno molči.
Nema pot odpira se,
vsak korak se zlije z nočjo.

Večnost si nariše krog,
čas obstane za hip.
Vse kar je bilo in bo,
roko si poda in zaspi.

Zven kristalov spremlja smeh,
žameten, pridušen.
Gluha luč obdaja svet,
nežno ga zavija v somrak.

odlomki celotnega videa
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4. PEDAGOŠKI DEL

Svoje pedagoško delo sem izvedla kot likovno delavnico, na kateri so bili prisotni otroci  
starostne skupine od 6-8 let. Delavnica je temeljila na obravnavi povezanosti glasbe in 
slike, našega zaznavanja in dojemanja obeh, ter na animaciji. Osredotočila sem se na 
pesem Marela, ker gre za otroško pesem in je primeren glasbeni primer za obravnavo 
in razumevanje. Animacijo sem jim pokazala šele na koncu delavnega procesa, saj 
sem želela, da brez kakršnihkoli usmeritev v likovno tehniko, obstoječo vizualizacijo, 
sami na lasten način izrazijo in ilustrirajo slišano. Menim, da bi s tem, ker bi v naprej 
pokazala svoj izdelek, omejila in preveč usmerila ustvarjanje otrok. Želela sem, da so 
jasne individualnosti posameznih otrok tako v izbiri motiva, tehnike in likovnega izraza.

Delo je potekalo skupinsko in individualno. V skupinskem delu je potekal pogovor o 
glasbi, pesmih, glasbenih pravljicah in o tem, kaj ob branju in poslušanju občutimo in na 
kakšen način je to možno likovno izraziti. Sledilo je poslušanje pesmi Marela, nato pa 
smo se pogovarjali o sami vsebini, kajti želela sem, da pesem razumejo. S postavljanjem 
vprašanj sem jih usmerila v razmišljanje o sami zgodbi, o glavnem junaku, ter tudi o 
tem kaj so občutili ob poslušanju in kaj jim je najbolj ostalo v spominu. Otroci so 
takorekoč sami pripovedovali zgodbo in obenem razmišljali o tem, kako bi likovno 
izrazili slišano pesem.

Ob koncu skupinskega dela, sem jim predstavila možnosti izbire likovnih tehnik in 
kombiniranje le-teh, ter jim dala možnost, da sami po lastni izbiri posežejo po tehniki, 
ki bi po njihovem mnenju najbolje pripomogla k izrazu in ilustriranju.

Otroci so se zelo hitro odločili za določeno tehniko, vsakdo je lahko dobil neomejeno 
število papirja, a je vsak od njih v povprečju ustvaril tri ilustracije. Opazila sem, da so 
deklice bolj posegale po vodenih barvicah, zaradi asociacije na dež in vodo ter ilustrirale 
dežnik na dežju v splošnem pomenu in kot Marelo, ki se spremeni v drevo. Dečki pa so 
usmerili pozornost bolj v samo dogajanje zgodbe, ko se Marela spremeni v meč, oz. v 
padalo, zato so tudi pri izbiri tehnik bolj posegali po svinčniku, barvicah in flomastrih.
Med individualnim delom smo v ozadju poslušali pesem, otroci so praktično ustvarjali. 
V praktičnem individualnem delu sem opazovala, individualno usmerjala vsakega 
posebej, da se je otrok lahko v največji možni meri približal svoji ideji likovne naloge.

Pedagoški cilji se navezujejo na spoznavanje različnih aspektov povezanosti glasbenega 
in likovnega jezika, da otroci razumejo vsebino pesmi, razvijajo ustvarjalne sposobnosti, 
razmišljajo o svojih občutenjih, sami izberejo likovno tehniko, razvijajo smisel za kreativno 
likovno izražanje, razvijajo individualno svobodo izražanja ter razvijajo sposobnost 
poslušanja in prevajanja v likovni jezik.
Za analizo sem izbrala 7 del, ki v najboljši meri predstavljajo posameznikov izraz, 
ter ustrezajo kriterijem vrednotenja. Kriteriji vrednotenja zajemajo individualnost, 
izvirnost, jasno navezanost na glasbo in zgodbo znotraj pesmi in usklajenost likovnega 
motiva z likovnim problemom ter izbrano likovno tehniko.
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4.1 OPIS IN ANALIZA DEL

primer 1:
Deček je za svojo likovno interpretacijo izbral svinčnik in barvice. Ilustracija spominja 
na strip. Upodobljen je del zgodbe, v katerem se dežnik spremeni v meč. V risbi 
prevladujeta prvini svetlo-temno in linija. Elementi so razporejeni po celotni slikovni 
ploskvi, podobe plavajo po zraku. Gre za izvirno ilustracijo, v kateri je mogoče opaziti 
stripovsko neposrednost, poleg je opazen tudi čustveni odnos do meča, kot nekaj 
magičnega. Strele okrog meča nakazujejo na eni strani na čustven odnos do pomembnosti 
glavnega lika, na drugi kažejo na izvedbeno domiselnost ter usklajenost likovnega 
motiva z likovno nalogo in izbrano likovno tehniko. Poleg delujejo kot simbol s katerim  
je povdarjen meč v akciji.

• likovni elementi:
- točka: Točke se pojavljajo kot detajli na meču, kot točke lahko obravnavamo tudi 
obrise organskih oblik.
- linija: Linije so močne, dinamične, hitre, ravne. Aktivne se pojavljajo kot obrisi meča, 
strel ter kot zapolnitev mehko in valovito obrisane ploskve okrog meča, ki dajejo celotni 
risbi dinamiko.
- barva: Barva, ki prevladuje je siva sled svinčnika ter rumena, ki omehča hladnost na 
belem ozadju.
- svetlo / temno: Na svetlem ozadju je meč poudarjen s temno ploskvijo, strele ostajajo 
svetle.
- prostor: Gre za navidezni prostor.

• oblikovalna načela:
- kontrast: svetlo temni kontrast
- harmonija: med velikostmi in oblikami
- ritem: dinamičen ritem narekuje postavitev strel okrog meča
- ravnotežje: risba je uravnotežena s centralno postavitvijo meča v diagonali in strelami 
v diagonalah okrog le-tega
- proporc: proporci so usklajeni
- dominanca: dominira črta, motivično dominira osrednji lik, meč
- enotnost: risba je enotna v barvni lestvici, siva (svinčnik) in rumena

• kompozicija: asimetrična
• način analogije: visoki dur
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primer 2: 
Deklica je za svojo interpretacijo izbrala likovno tehniko barvice. Ilustriran je zadnji del 
zgodbe v pesmi, kjer se Marela spremeni v drevo. Na slikovni ploskvi vidimo pokrajino in 
drevo, ki sta nanizana na talno črto, v ozadju je ohranjena belina, ki daje risbi globino in 
čistost. Na risbi je malo podrobnosti, ki določajo situacijo. Vidna je ploskovitost in revna 
izbira barv. Risba je enostavna in jasna. Risba deluje umirjeno in nežno. Med delovnim 
procesom je deklica samostojno in počasi, z veliko natančnostjo barvala prej obrisane oblike. 

• likovni elementi:
- točka: Točke se ne pojavljajo samostojno, nastajajo kot sled barvice na risalnem papirju, kot 
točko lahko zaznavamo edino zeleno ploskev na slikovni površini, krošnjo.
- linija: Aktivne obrisujejo in zapolnjujejo ploskve, pasivne nastajajo spontano.
- barva: Na belem ozadju prevladuje rjava na talni površini in deblu, krošnja drevesa je zelene 
barve, korenine obrisane s črno barvo.
- svetlo / temno: Na svetlem ozadju so uporabljeni svetli toni.
- prostor: Navidezni.

• oblikovalna načela:
- kontrast: toplo hladni kontrast
- harmonija: harmonija se kaže v barvah
- ritem: ritem lahko zaznamo v potezah črt, ki zapolnjujejo talno ploskev
- ravnotežje: risba je uravnotežena s sredinsko postavitvijo drevesa
- proporc: proporci so usklajeni
- dominanca: pogled je usmerjen v drevo, ki na risbi dominira
- enotnost: risba je enotna v barvah, rjavi in zeleni

• kompozicija: simetrična
• način analogije: visoki dur

primer 3: 
Deklica je za motiv izbrala del pesmi, kjer se Marela spremeni v gobana. Izbrani in kombinirani 
sta tehniki voščenk in vodenk, torej gre za kombinacijo risanja in slikanja.   Vidno je bogato 
izpolnjevanje površine in dinamično slikovno pripovedovanje. Gre za domiselno in izvirno 
interpretacijo Marele.  V slikarskih potezah, je opazno navdušenje in igrivost. Deklica je 
samostojno poskušala in odkrivala nove različne možnosti slikanja, tako s čopičem kot s 
prsti, kar je v interpretaciji jasno vidno. Slika je dinamična in sproščena, likovni motiv je 
rešen gibko. Jasna je usklajenost likovnega motiva z lokovnim problemom in materiali.

• likovni elementi:
- točka: Pojavlja se kot prstni odtis ali odtis roke, male točke so sled čopiča, točke nastajajo 
spontano kot sled voščenke na risalnem papirju.
- linija: Linije so močne, dinamične, igrive. Kot črte lahko zaznamo odtis prstov, navpične 
poteze čopiča, ki opisujejo dež. Črte nastajajo spontano kot sled voščenke na risalnem papirju.
- barva: Tople barve opisujejo osrednji lik, hladne v modri barvi opisujejo ozadje in dež. 
- svetlo / temno: Opazne so transparence in nežna prelivanja svetlostnih tonov ene barve. Na 
svetlem ozadju je poudarjen tako goban kot dež.
- prostor: Navidezni.
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• oblikovalna načela:
- kontrast: toplo hladni kontrast
- harmonija: harmonija se kaže med barvami
- ritem: dinamičen, neenakomeren ritem je opazen v slikanju dežja
- ravnotežje: slika je uravnotežena s centralno naslikanim gobanom 
- proporc: pretiravanje v proporcih
- dominanca: barva; motivično najbolj pritegne pozornost klobuk gobana, ki v toplih 
barvah dominira
- enotnost: opazna je enotnost v transparencah, potezah in barvah

• kompozicija: asimetrična
• način analogije: srednji dur

primer 4:
Deklica je izbrala likovno tehniko slikanja z vodenimi in tempera barvicami. Zopet gre 
za ilustracijo zadnjega dela pesmi, kjer Marela požene korenine in se spremeni v drevo. 
Prevladuje svetlo temni kontrast. V izvirni izvedbi likovnega motiva so vidne močne 
osebnostne lastnosti in pripravljenost za navdušeno likovno izražanje. Likovni motiv in 
izbrana likovna tehnika sta usklajena in jasno pripovedujeta izraženo bistvo.

• likovni elementi:
- točka: Drobne točke se pojavijo kot transparente vodne kaplje in kot večje točke lahko 
zaznavamo zelene liste na drevesu.
- linija: Mehke linije orisujejo korenine, veje in travnik, kot močno debelo linijo lako 
zaznavamo deblo.
- barva: Na belem ozadju so uporabljene hladne barve zelene in modre, ter tople barve 
rjave.
- svetlo / temno: Vidni so močni svetlostni in barvni kontrasti.
- prostor: Navidezni.

• oblikovalna načela:
- kontrast: toplo-hladni kontrast in kontrasti svetlostnih vrednosti posameznih barv
- harmonija: harmonija je opazna med mehkobami oblik
- ritem: ritem je izražen z nizanjem listov v krošnji, je neenakomeren, deluje dinamično
- ravnotežje: slika je uravnotežena s centralno postavitvijo
- proporc: teži k realnim proporcem
- dominanca: barva; drevo kot osrednji lik v rjavi in voda v modri okrog drevesa
- enotnost: enotnost je opazna v mehkih potezah čopiča in barvnim spektrom modre in 
zelene

• kompozicija: Teži k simetričnosti.
• način analogije: visoki dur
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primer 5:
Deček je za svojo likovno interpretacijo izbral flomastre in stripovski pristop opisovanja 
zgodbe, kjer se dežnik spremeni v padalo. V risbi prevladujeta prvini svetlo-temno in linija. 
Vidna je likovna neposrednost, izvedbena domiselnost ter usklajenost likovnega motiva z 
likovno nalogo in izbrano likovno tehniko. Liki plavajo po zraku, saj gre za ilustracijo 
dogajanja na nebu, vendar je deček še nadgradil osnovno idejo in celotno dogajanje prestavil 
v vesolje, saj so okrog osrednjega lika Marele-padala nanizana vesoljska plovila in druga 
leteča bitja. Viden je čustven odnos, poteze so jasne in poleg osnovne zgodbe je v ilustraciji 
opazna tudi individualna zgodba, ki daje celotni ilustraciji še dodatno originalen pečat.

• likovni elementi:
- točka: Manjši obrisi krogcev in izstrelki delujejo kot točke, okna letala drobni detajli 
domišljijskih letečih bitij.
- linija: Linije so obrisi likov in figur.
- barva: Prevladuje črna barva risbe, ploskve so obarvane s toplimi in hladnimi barvami.
- svetlo / temno: Belo ozadje, črna risba.
- prostor: Navidezni.

• oblikovalna načela:
- kontrast: močni svetlo-temni kontrasti
- harmonija: harmonija med oblikami in barvami
- ritem: s postavitvijo likov v slikovni ploskvi lahko govorimo o neenakomernem ritmu
- ravnotežje: risba je uravnotežena; na levi pristajalna postaja, ki uravnoteži prosto postavljene 
like na desni
- proporc: nerealni
- dominanca: linija; na sliki dominirajo leteči liki in figure
- enotnost: črna risba in izbira barv

• kompozicija: asimetrična
• način analogije: visoki dur

primer 6: 
Deklica je za likovni motiv izbrala dežnik v splošnem pomenu. Gre za kombinacijo likovnih 
tehnik risanja in slikanja. Dežnik je upodobljen z voščenkami, kaplje dežja pa z vodenimi 
barvicami. Glede na enostavnost motiva, je izvirnost opazna v uporabi barv, saj je poleg 
pisanega dežnika tudi dež raznobarven. Usklajenost motiva z likovnim problemom in tehniko 
je jasna in lepo izpeljana. Ilustracija deluje sveže, veselo in čutiti je pozitivno čustveno 
nastrojenost v gibko rešenem motivu.

• likovni elementi:
- točka: Kratke poteze čopiča delujejo kot točke in predstavljajo dež.
- linija: Aktivna linija kot obris dežnika, znotraj katerega so v obarvanih ploskvah vidne 
poteze voščenk.
- barva: Uporabljen je širok barvni spekter od toplih do hladnih barv.
- svetlo / temno: Na belem ozadju so vidni svetli in temni toni brez uporabe črne.
- prostor: Navidezni.
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• oblikovalna načela:
- kontrast: toplo hladni, svetlostni toni
- harmonija: med barvami
- ritem: neenakomeren, viden v nizanju kapelj
- ravnotežje: slika je uravnotežena s sredinsko postavitvijo dežnika
- proporc: teži k realnim proporcem pri dežniku, kaplje so večje
- dominanca: barva; dominirajo toplo hladni odtenki dežja
- enotnost: enotnost je opazna med uporabljenimi barvami in nizanju kapelj na slikovno 
površino

• kompozicija: simetrična
• način analogije: visoki dur

primer 7:
Pri tej ilustraciji gre za kombinacijo različnih likovnih tehnik. Deček je samostojno 
odkrival možnosti kombiniranja svinčnika, flomastrov, voščenk in vodenih barvic. V 
interpretaciji je jasno vidno, da gre za ilustracijo zgodbe, kjer se Marela spremeni v 
padalo. Občutiti je navdušenje in čustveni pristop k likovnemu izrazu, saj celotno delo 
deluje svetlo, dinamično in igrivo. Opazna je bogata domišljija in dobra motiviranost. 

• likovni elementi:
- točka: Točke so kratke poteze čopiča, ter detajli v likih.
- linija: Linije so mehke, valovite in ravne. Nastajajo kot aktivne linije ki obrisujejo like 
in figure in kot poteze barvanja ploskev.
- barva: Osnovna risba v črni barvi, z uporabo rdečkastih odtenkov ter zelene in modre.
- svetlo / temno: Na svetlem ozadju risba v temnih odtenkih
- prostor: Navidezni.

• oblikovalna načela:
- kontrast: svetlo-temni kontrast
- harmonija: harmonija med barvami
- ritem: ritem lahko zaznamo v potezah mehkih linij na strehi, ter na vzorcu padala
- ravnotežje: slika je uravnotežena z dogajanjem okrog centralne točke
- proporc: proporci so nerealni; hiša, dežnik kot padalo, letalo niso v medsebojnem 
realnem razmerju
- dominanca: dominira črta, oranžno-rdeča barva
- enotnost: enotnost je v barvni lestvici toplih odtenkov rdeče in črni

• kompozicija: asimetrična
• način analogije: visoki dur
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Primer 1
DeËek, 8 let

primer 2
Deklica, 7 let

primer 3
Deklica, 10 let
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primer 4
Deklica, 7 let

primer 5
DeËek, 7 let

primer 6
Deklica, 8 let

primer 7
DeËek, 7 let
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UČNA PRIPRAVA

AVTORICA  Neža trobec

PREDMET likovna delavnica

RAZRED skupina otrok

ŠT. UR 3

PODROČJE povezanost glasbenega in likovnega jezika

METODE DELA poslušanje glasbe, pogovor, razlaga, 
demonstracija

OBLIKE DELA skupinska, individualna

UČNA 
SREDSTVA IN 
PRIPOMOČKI

glasbeni stolp, dvd predvajalnik, zgoščenka

LITERATURA Škola crtanog filma, Prosvjeta, 1996
Z vsemi čuti: ustvarjajmo, igrajmo se, 
odkrivajmo čute, Didakta, 1997

CILJI - spoznajo nekatere aspekte povezanosti glas-
benega in likovnega jezika
- razumejo vsebino pesmi
- razvijajo ustvarjalne sposobnosti
- razmišljajo o svojih občutenjih
- sami izberejo likovno tehniko
- razvijajo smisel za kreativno likovno 
izražanje
- razvijajo individualno svobodo izražanja
- razvijajo sposobnost poslušanja in prevajanja 
v likovni jezik

KRITERIJI 
VREDNOTENJA

- izvirnost, individualnost, originalnost
- jasna navezanost na zgodbo in glasbo
- usklajenost likovnega motiva z likovnim 
problemom, izbrano likovno tehniko
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UVODNA 
MOTIVACIJA

Na mizah so pripravljeni večji in manjši papirji 
in risarski materiali vseh vrst.
Z otroki se usedemo v krogu na blazino.

- Najprej se predstavim in otroke prosim, da se 
tudi vsak od njih predstavi.
Ali radi poslušate glasbo? 
Katere pesmi so vaše najljubše?
Ali kdo pozna kakšno glasbeno pravljico in kaj 
vam je pri njej všeč?
Ali poznate pesem Marela?
Vas zanima o čem pripoveduje?

- predstavijo se
- odgovarjajo:
Da
- naštevajo svoje 
najljubše pesmi...

Da. Zgodba, pesmi, 
glasba, ...
Da, ne, ...
Da, ...

OSREDNJI DEL Še vedno sedimo v krogu.

- predvajam pesem Marela
- po končanem predvajanju se skupinski 
pogovor nadaljuje:
O čem govori pesem?
Kaj se z marelo v pesmi dogaja?
Ali ste že kdaj narisali, kar ste slišali v neki 
glasbeni pravjici, pesmi ali instrumentalu?

- poslušajo

- odgovarjajo
O mareli, o dežniku, 
...
naštevajo, 
obnavljajo, ...

Da, ne, ...

POSREDOVANJE 
LIKOVNE 
NALOGE

Vsak bo dobil svoj risalni list. Zdaj boste sami 
izbrali med likovnimi tehnikami: svinčnik, 
barvice, flomastri, voščenke, vodenke, ... Teh-
nike med seboj lahko tudi mešate.
Ilustrirali boste vam najljubši del zgodbice, ki 
ste jo slišali v pesmi Marela.
Otroci se usedejo za mize.

Vzamejo risalne 
liste in pribor 
izbrane likovne 
tehnike.

pomagam razdeliti risalne liste, pripraviti vse 
potrebno, da otroci lahko začnejo z likovnim 
ustvarjanjem
- v ozadju pustim pesem Marela
- usmerjam, odgovarjam na vprašanja
- pomagam, če je to potrebno
- individualno delo

- poslušajo in 
ustvarjajo na temo 
slišane pesmi

ZAKLJUČEK Zopet se vsi usedemo v krogu na tla.

- skupinski pogovor
- prosim otroke, naj pokažejo svoje izdelke, da 
vidimo katere dele pesmi so ilustrirali, kateri 
del pesmi se jim je najbolj utrnil v spomin, ...
Ali bi želeli videti animacijo, ki sem jo sama 
ustvarila na temo te pesmi?
Preko računalnika predvajam na platno svojo 
animacijo Marela.

- pokažejo risbe in 
slike

Da.
- gledajo
- komentirajo
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UČNA PRIPRAVA

AVTORICA  Neža Trobec

PREDMET likovno snovanje

LETNIK 4.

ŠT. UR 3

PODROČJE vizualne komunikacije

METODE DELA poslušanje glasbe, pogovor, razlaga, 
demonstracija

OBLIKE DELA skupinska, individualna

UČNA 
SREDSTVA IN 
PRIPOMOČKI

glasbeni stolp, dvd predvajalnik, zgoščenke

LITERATURA Likovno snovanje 1, Debora, Ljubljana 2004

CILJI - spoznajo aspekte povezanosti glasbenega in 
likovnega jezika
- spoznajo značilnosti valerjev, barvnih ubranosti
- spoznajo značilnosti kvalitetnega oblikovanja 
zgoščenke
- razvijajo kritičen odnos do vloge vizualnih 
komunikacij v družbenem prostoru
- oblikujejo estetsko vizualno sporočilo - 
zgoščenko
- razvijajo smisel za kreativno vizualno komu-
nikacijo
- uporabljajo znanje o barvi, kompoziciji
- pridobivajo občutek za estetiko
- razvijajo ustvarjalne sposobnosti
- razvijajo zmožnosti raziskovanja in ustvarjanja
- izberejo lasten pristop k oblikovanju zgoščenke
- dijaki pridobivajo občutek za uravnoteženost in 
kompozicijo

KRITERIJI 
VREDNOTENJA

- izvirnost, individualnost, originalnost
- jasna navezanost na glasbo po lastni izbiri
- usklajenost likovnega motiva z likovnim 
problemom, izbrano likovno tehniko
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UVODNA 
MOTIVACIJA

Dijakom pokažem svojo animacijo Marela in 
glasbeni video Snežna noč. Vprašam jih, katere so 
njihove najljubše glasbene skupine, najljubši video 
spoti in katere zgoščenke po njihovem mnenju 
vizualno najbolje ustrezajo glasbeni zvrsti, kateri 
so namenjene.

- gledajo
- odgovarjajo
- naštevajo
- opisujejo

OSREDNJI DEL S prikazovanjem različnih zgoščenk oblikovanih za 
različne glasbene stile, spoznavamo 
zakonitosti oblikovanja, formata, njegovih 
funkcij in sporočilnosti. Skupaj pojasnimo 
različnosti tehnik oblikovanja zgoščenke, kjer 
lahko osnovo predstavlja ilustracija, tipografija, 
... , fotografija ali pa gre za kombinacijo različnih 
likovnih 
elementov. 
Nato skupaj poslušamo skrbno izbrano pesem, 
katere nihče od dijakov ne pozna. Skozi pogovor 
ugotovimo kakšne občutke v nas zbuja, na kakšen 
način bi oblikovali naslovnico zgoščenke, kaj bi 
izpostavili, katere barve bi uporabili, ...

- sodelujejo
- naštevajo

- poslušajo
- razlagajo
- razmišljajo 
o svojih 
občutenjih

POSREDOVANJE 
LIKOVNE 
NALOGE

Izrazne možnosti tonskih ubranosti (valerski 
ključi)
Dijakom naročim naj zamižijo in v tišini, v svojih 
mislih, poskušajo slišati njihovo najljubšo pesem. 
Ko to storijo, naj si na list papirja zapišejo svoje 
občutke in barve, ki jim ob tem pridejo na misel.
Naročim jim, naj na podlagi zapisanega 
ustvarijo najprej skico, ki bo prva faza oblikovanja 
zgoščenke, nato naj sami izberejo katerokoli 
likovno tehniko, ki bo po njihovem mnenju na-
jbolje približala vizualizacijo izbrane pesmi, oz. 
najljubše glasbene skupine.

- v mislih 
poslušajo 
pesem
- zapisujejo 
občutja, barve, 
brainstorming
- izberejo 
tehniko 
oblikovanja

Dijaki izdelujejo zgoščenko z materiali in 
likovnimi tehnikami po lastni izbiri. 
Individualno usmerjam posameznike in jim 
pomagam, če imajo probleme pri reševanju likovne 
naloge.

- dijaki 
oblikujejo

ZAKLJUČEK Ko dijaki končajo s svojim delom, jim naročim 
naj določijo v katerem oblikovalskem načinu so 
zgoščenko oblikovali.  
Razstavimo vse zgoščenke in jih med seboj 
primerjamo. Dijaki sami pridejo do zaključkov 
o pravilno in nepravilno izdelanih zgoščenkah, 
poleg diskutirajo o izboljšanjih vsake posamezne 
zgoščenke.
Skupaj ovrednotimo izdelke, glede na vnaprej 
znane kriterije vrednotenja, poleg dijaki sami 
predlagajo na kakšen način bi lahko nadgradili 
idejo, ki je že zasnovana.

- določijo 
oblikovalski 
način

- opisujejo
- kritično 
vrednotijo
- predlagajo 
izboljšave
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ZAKLJUČEK

V svojem diplomskem delu sem raziskovala vidike povezanosti glasbenega in likovnega 
jezika, saj se interakcija teh dveh navezuje tudi na moje ustvarjalno delo. Ugotovila 
sem, da se nenehno povezujeta in dopolnjujeta, ter da smo v vsakdanjem življenju priča 
njuni interakciji prek različnih medijev.

Začetki segajo daleč v preteklost, ko se je pojavila potreba po zapisovanju glasbe in 
pesmi, prve barvne lestvice so bile uporabljene tudi pri izdelavi instrumentov. Notacija, 
glasbeni zapis se je izpopolnjeval glede na potrebe razumevanja in v vsaki stopnji 
razvoja so notacijo grafično, vizualno nadgradili, da je bila razumljivost glasbenega 
zapisa večja in bolj jasna - iz preproste v kompleksno obliko. V današnjem času se v 
notnih zapisih in v novih pedagoških pristopih k poučevanju glasbe pojavljata tudi barva 
in različna debelina črt. Na ta način poskušajo otrokom omogočiti, da lažje razumejo 
različne višine in dolžine tonov ter glasbo v celoti.

Izkušnja vizualnega in glasbenega ustvarjanja je izredno doživetje. Televizija, video, 
video art, animacija, digitalizacija so nadgradnja prej omenjenega in  to čudovito orodje 
manipulacije vizualnega in slušnega je postalo trend, ki vsbuje tako sodobno umetniško 
produkcijo kot propagandno industrijo. Meje so vedno bolj zabrisane, distanco bodo v 
popolnosti lahko vzpostavile šele generacije, ki se bodo na tem področju izobraževale 
že od otroških let. Potrebne so izkušnje in z njimi bodo ustvarjalci pridobivali kritičen 
odnos do kvalitete in kvantitete. V praksi je učinkovitost najbolj odvisna od občutka 
avtorja (izvajalca). 

Menim, da je v pedagoški praksi premalo tovrstnega povezaovanja in v formalno 
znanje usmerjena šola, ki poudarja predvsem delo in ne izvirnost v rešitvah, ne deluje 
učinkovito. Morali bi skrbeti in oblikovati učenčev kritičen odnos do dejstev, katerih se 
morajo naučiti. S tem bi se izognili enoplastnim odgovorom, razumevanje in spopadanje 
s socialno realnostjo bi bilo boljše. 
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