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Videoposnetek Sodobna slovenska glasba je kratek prispevek 
k spoznavanju slovenske ustvarjalnosti današnjega časa. 

Spremljamo posnetek dela koncerta violinistke Veronike 
Brecelj, ki ga je izvedla 4. marca 2020 v ciklu GM oder, o svoji 
glasbi in skladbah za violino solo pa spregovorita skladatelja 
Črt Sojar Voglar in Nenad Firšt.  

Ob tem posnetek ponuja nekaj temeljnih informacij o 
značilnostih umetniške glasbe 20. in 21. stoletja, slovenskih 
ustvarjalcih, Društvu slovenskih skladateljev in glasbi za violino.  

 V razmislek pred ogledom/poslušanjem: 

• Oceni: približno koliko skladateljev deluje v 
Sloveniji danes oz. koliko članov šteje 
Društvo slovenskih skladateljev? 

• Osrednji trg katerega slovenskega mesta je 
poimenovan po skladatelju? 

SODOBNA 
SLOVENSKA 
GLASBA

Iztočnice za pripravo 
šolske ure na daljavo

https://www.youtube.com/watch?v=aG1dZWAdv-Q


Glasbeni slogi 20. stoletja in predstavniki: 

pozna romantika (Gustav Mahler, Richard Strauss) 

impresionizem (Claude Debussy, Maurice Ravel) 

ekspresionizem (Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern) 

neoklasicizem (Sergej Prokofjev, Igor Stravinski) 

serialna glasba (Pierre Boulez) 

minimalizem (Philip Glass, Steve Reich) 

Značilnosti glasbe 20. in 21. stoletja: 

intenzivna raba disonance, iskanje novih tonskih sistemov in 
zvočnih barv 

nove izvajalske tehnike 

uporaba električnih in elektronskih glasbil ter računalnika 

ustvarjanje v različnih glasbenih slogih 

eksperimentiranje

Skladatelja Karlheinza Stockhausna označimo kot 
“očeta” elektronske glasbe. 



Društvo slovenskih 
skladateljev (DSS)

• od leta 1945 združuje slovenske skladatelje vseh generacij 
• skrbi za izvedbe novih del  
• izdaja notne materiale in zvočne posnetke 

Najmlajša generacija slovenskih skladateljic in skladateljev: 
- Matej Bonin (1986) 
- Leon Firšt (1994) 
- Nana Forte (1981) 
- Helena Vidic (1987) 
- Matija Krečič (1988) 
- Nejc Kuhar (1987) 
- Andrej Makor (1987) 
- Katarina Pustinek Rakar (1979) 
- Tilen Slakan (1993) 
- Petra Strahovnik (1986) 
- Nina Šenk (1982) 
- Vito Žuraj (1979) 

Poišči na spletu: 

Kaj je 

Koncil slovenske glasbe? 

Oljna slika glasbenika in slikarja Saše Šantla, nastala na pobudo Glasbene matice leta 1936.  
Meri 5 m × 2,5 m, visi v Dvorani Slavka Osterca v stavbi Slovenske flharmonije.



Pomembne svetovna literatura za violino solo: 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sonate in partite, 
BWV 1001–1006 

Niccolò Paganini (1782-1840): 24 Capricev, op. 1 

Eugène Ysaÿe (1858-1931): 6 Sonat, op. 27 

Béla Bartók (1881-1945): Sonata 

Izbor skladb slovenskih skladateljev za violino solo: 

Matija Bravničar (1897-1977): Sonata 

Marijan Lipovšek (1910-1995): Sonata 

Uroš Krek (1922-2008): Trije impromtuji   

Janez Matičič (1926): Chants 

Ivo Petrić (1931-2018): Sonata 

Jani Golob (1948): Sonatina 

Nel Cor Piu Non Mi Sento (Niccolò Paganini) 
Velja za eno najzahtevnejših skladb za violino 
solo. Na posnetku prisluhni številnim zanimivim 
zvokom in pozorno spremljaj, s kakšnimi prijemi 
in tehnikami jih mlad glasbenik ustvari.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZSde3U25mE


• Kako se imenuje najvišje strokovno priznanje, ki ga podeljuje 
Društvo slovenskih skladateljev? 

• Približno koliko skladb je napisal skladatelj Nenad Firšt? 

• Kakšna je njegova povezava s Celjskim godalnim orkestrom? 

• Katere tehnike violinske igre slišimo v skladbi Something Wild? 

• Kako se imenuje violinska tehnika, pri kateri violinist po 
strunah ne gode z lokom ampak jih ubira s prsti? 

• Približno koliko skladb je napisal skladatelj Črt Sojar Voglar? 

• Za koga je napisal Sonatino? 

• Kaj pomeni sonatina? 

Razmisli: Skladatelj Črt Sojar Voglar stavke v skladbi 
opiše z naslednjimi besedami: možato, krepko, barvito, 
skrivnostno, virtuozno. Ali prepoznaš/slišiš te različne 
občutke v skladbi? Kateri del skladbe se ti je zdel najbolj 
možat? In kateri najbolj skrivnosten?

Si pozorno 
poslušal/a?
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