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POVZETEK
V magistrskem delu z naslovom Zborovski opus Tadeje Vulc in primerjalna analiza
izbranih vokalnih del uvodoma predstavljamo življenje in delo Tadeje Vulc ter
njeno delovanje na različnih področjih. Tadeja Vulc je po poklicu skladateljica,
deluje pa tudi kot profesorica, zborovodkinja in umetniška vodja. Z magistrskim
delom predstavljamo njen vokalni glasbeni opus, poseben poudarek pa namenjamo
analizi izbranih vokalnih skladb. Magistrsko delo je metodološko zasnovano na
dveh med seboj dopolnjujočih se načelih: na zgodovinski analizi virov ter analizi
skladb iz zborovskega opusa Tadeje Vulc.
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ABSTRACT
The introduction of the master thesis titled Choral Opus of Tadeja Vulc and
Comparative Analysis of Selected Vocal Works presents the life and work of
Tadeja Vulc and her activities in various fields. Tadeja Vulc is a professional
composer who also works as a teacher, choir conductress and artistic director. The
master thesis presents her vocal musical opus, special attention is given the analysis
of chosen vocal pieces. The master thesis is methodically organised in two mutually
complementing principles: the historical analysis of sources and analysis of pieces
from the choral opus of Tadeja Vulc.
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UVOD

Namen magistrskega dela je z glasbenega vidika preučiti življenje in delo Tadeje
Vulc, poskušati določiti pomen in vlogo tega v kulturi današnjega časa, s pomočjo
virov in literature zbrati glasbeni opus skladateljice ter podrobneje raziskati,
analizirati in primerjati izbrana vokalna dela skladateljice.
Tadeja Vulc poleg skladanja pomembno prispeva tudi na druga področja. Znana je
kot uspešna zborovodkinja, umetniška vodja, deluje tudi kot profesorica.
Metodološko je magistrsko delo zasnovano na dveh med seboj prepletajočih in
dopolnjujočih se načelih. Prvo temelji na raziskovanju obstoječih arhivskih virov o
življenju in delu Tadeje Vulc, nastajanju in pomenu skladateljičinega opusa in
zborovskega opusa ter primerjavi teh virov z doslej opravljenimi raziskavami.
Drugo načelo temelji na podrobnejši analizi njenega zborovskega opusa.
Uporabljene metode so: deskriptivna, komparativna, zgodovinska metoda ter
metoda analize in sinteze.
Viri o življenju in delu ter zborovskem opusu Tadeje Vulc, ki smo jih uporabljali,
so primarni in sekundarni. Iskanje arhivskih virov, ki so pomembni za raziskavo
biografije in delovanja na področju kompozicije, je zajemalo Univerzitetno
knjižnico Maribor, Miklošičevo knjižnico v Mariboru in spletno stran YouTube.
Iskanje in razumevanje izbranega notnega gradiva je zajemalo osebni arhiv Tadeje
Vulc.
Spoznavanje življenja in dela Tadeje Vulc je temeljijo na sistematičnem pregledu
biografskih in bibliografskih prispevkov o življenju in delu Tadeje Vulc. Med
najpomembnejše vire spada osebni arhiv Tadeje Vulc. Vanj je Vulčeva prispevala
dodatne informacije o delu in življenju, celoten glasbeni opus ter dodatne
informacije za analizo izbranih vokalnih skladb.
Analiza obstoječega poznavanja zborovskega opusa Tadeje Vulc je temeljila na
sistematičnem pregledu kritičnih in vsebinskih prispevkov o skladateljičinem delu
in pregledu notnega gradiva.
1

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je namenjen pregledu
življenja in dela skladateljice Tadeje Vulc, drugi del pa skladateljičinemu
glasbenemu opusu in podrobnejši analizi izbranih vokalnih skladb.
V magistrskem delu bomo poseben poudarek namenili raziskavi štirih izbranih
vokalnih skladb Tadeje Vulc: Pevcu, Cantate Domino, Epilog in Fortuna. Skozi
analizo izbranih vokalnih skladb bomo ustvarili vpogled v razvoj obdobij
komponiranja Tadeje Vulc.
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2.1

TADEJA VULC IN NJEN GLASBENI OPUS
Prvo obdobje – otroštvo in mladost

Skladateljica Tadeja Vulc se je rodila 31. maja 1978 v Slovenj Gradcu. Njen oče,
Andrej Vulc, je bil po poklicu avtomehanik, njena mama, Maksimilijana Vulc, pa
je bila gospodinja, ki se je ukvarjala z različnimi ročnimi deli, za katera je v mladih
letih prejemala redna naročila (Gačnik, 2015).
Oče se ni imel možnosti glasbeno izobraževati, bil je samouk. V domači godbi je
igral krilnico in pisal partiture za vse instrumente v godbi. Glasbeno je bil zelo
nadarjen. Mama je zelo rada prepevala. Ko je bila skladateljica stara tri leta ji je oče
kupil flavto in sicer srebrno Yamaho 311, ki jo je naročil iz Nemčije. Oče je želel,
da bi skladateljica postala flavtistka, vendar flavte ni nikoli igrala.
Ko je bila stara štiri leta in pol, je oče umrl. Nanj je bila izredno navezana, saj ji je
posvečal ogromno svojega časa.
Poseben vpliv na skladateljico je imel starejši brat, Rudi Vulc, katerega je oče na
nek način prisilil v to, da je postal glasbenik. Vpliv očeta je bil izrazitejši pri Rudiju,
saj je bila Vulčeva takrat še premajhna. Rudi je igral klarinet in fagot. Tako ga je
Tadeja Vulc že kot majhna deklica slišala igrati, tudi na klavir. Večkrat ga je prosila,
da ji pokaže, kako na klavir zaigrati skladbo. Z veseljem ga je poslušala in nato
poskušala ponoviti, kar ji je brat zaigral. Če ni uspela v prvo, se je brat takoj ujezil,
zaigrane melodije pa ni ponovil. S poučevanjem ni imel potrpljenja. Brat je
obiskoval Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, zato ga med tednom ni bilo
doma. V času bratove odsotnosti je Tadeja Vulc pridno vadila po posluhu, kar ji je
pokazal pred odhodom. Večkrat ga je začela spraševati o glasbi, a vsakič ji je
odvrnil, da je še premlada za takšne pogovore. Takrat se je odločila in mu zabrusila,
da bo nekega dne ona pisala glasbo, brat pa jo bo moral igrati (Forstnerič Hajnšek,
2014, str.10).
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Prva skladba, ki se jo je naučila zaigrati na klavir je bila Balada za Adelino1, druga
pa Za Elizo2. Ker je bila izredno navdušena ter pridna učenka, je brat prepričal
mamo, da jo je vpisala v glasbeno šolo. Ko je bila stara sedem let, je začela
obiskovati nižjo glasbeno šolo. Prvo leto je igrala majhno flavtico, nato violino, leto
kasneje pa še klavir.
Osnovno šolo je obiskovala v domačem kraju, Radljah ob Dravi. Poleg tega, da je
hodila v glasbeno šolo, je bila na področju glasbe dejavna tudi v osnovni šoli.
Sodelovala je v glasbeni skupini, ki so jo ustanovili učenci. Že tam se je prvič
soočila z vodenjem skupine. Za skupino je izbirala skladbe, ki so jih izvajali, začela
pa je ustvarjati tudi sama. Zelo je bila navdušena nad pisanjem priredb različnih
popevk. Ravno te so skupino pripeljale do zmage na Pilovem žuru3. Skupina je bila
opažena in prejeli so povabilo v snemalni studio v Ljubljano. Tam so izvedli
avtorsko skladbo Tadeje Vulc (Gačnik, 2015).
Kako talentirana je bila za glasbo, je bilo opazno že v zadnjem razredu osnovne
šole. Takrat je namreč pri predmetu solfeggio bila že prvi letnik srednje šole. V
osnovni šoli so jo prepričali, da naj ne razmišlja o študiju kompozicije, saj na
semester sprejmejo le dva študenta. Idejo o študiju kompozicije je opustila in se
odločila za študij klavirja na srednji šoli.
Po končani osnovni šoli v Radljah ob Dravi se je leta 1993 vpisala na Konservatorij
za glasbo in balet v Mariboru. Tukaj so se ponovno prebudile otroške želje po
ustvarjanju glasbe. Že na začetku srednje šole jo je začela preganjati melodija, ki je
prerasla v skladbo. Sprva jo je poskušala zaigrati na klavir, nato pa še zapisati,

1

Balada Za Adelino (Ballade pour Adeline) je instrumentalna skladba, ki sta jo napisana Paul de
Senneville in Oliver Toussaint. Posvečena je bila Toussaintovi hčeri Adelini. Zaslovela je s prvo
izvedbo pianista Richarda Claydermana.
2

Za Elizo je instrumentalna skladba za klavir, ki jo je napisal Ludwig van Beethoven.

3

Pilov žur je tekmovanje za mlade bralce revije Pil, ki je sprva izhajala pod imenom Pionirski list.
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vendar ji to sprva ni uspelo. Po pomoč se je obrnila k profesorju Zequirju Ballati4
(Forstnerič Hajnšek, 2014, str.10).
Prvič je melodijo, ki jo je preganjala, slišala med vadenjem solfeggia. Bila je
zanimiva, saj je vsebovala tritonus. Vsakič, ko jo je slišala v mislih, je vedela, da jo
mora zaigrati klavir. Melodijo sta s profesorjem Ballato, ki jih je učil harmonijo ter
kontrapunkt, zapisovala zelo dolgo, saj je vsakič, ko je prišla do njega, morala
vnesti popravke. Ko je bila melodija, ki je prerasla v skladbo, v celoti zapisana, je
v sebi začutila mir, saj je ni več preganjala. Ta mir pa ni trajal dolgo, saj so se kmalu
začele pojavljati nove glasbene misli. Tokrat so bile še bolj kompleksne. Za vsako
posebej je slišala, katera instrumentalna zasedba jo mora igrati. Tako so sledile ideje
o melodiji za klavir in trobento, za dva solista in klavir ter številne druge. Na ta
način je začutila skladateljski klic.
Profesor Ballata je na njihovih urah večkrat zaigral na klavir kakšno svojo moderno
skladbo. Vključevala ni zgolj igranja po tipkah temveč tudi po strunah. Mlada
skladateljica je preko svojega profesorja prvič prišla konkretneje v stik z moderno
glasbo. Takrat se ji je ta glasba zdela čudna in nerazumljiva. Skozi srednješolsko
izobraževanje je imel profesor Ballata velik vpliv na skladateljico. Ves čas šolanja
jo je na področju lastnega ustvarjanja ter pisanja literature spodbujal. V četrtem
letniku sta začela delati intenzivneje, saj se je Tadeja odločila, da se bo vpisala na
študij kompozicije na Akademijo za glasbo v Ljubljani. Srednjo glasbeno šolo v
Mariboru je zaključila leta 1997 (Gačnik, 2015).

Zequirja Ballata je skladatelj in pianist. Po rodu prihaja iz Kosova. Končal je študij kompozicije
na Akademiji za glasbo v Ljubljani (1967, razred prof. Matije Bravničarja), bil pa je tudi učenec
Lucijana Marije Škrjanca. Izpopolnjeval se je v Benetkah, na Akademiji v Chigiani, v Sieni in Rimu.
4
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2.2 Drugo obdobje – čas po maturi
Z intenzivnim delom ter s pomočjo profesorja Ballate je Tadeja Vulc opravila
sprejemne izpite za študij kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Brez
pričakovanj je odšla v Ljubljano.
Že prvo uro je sledilo presenečenje. Izredno jo je navdušil profesor Uroš Rojko5.
Zanimivo je bilo, da je razlagal ravno o sodobni glasbi, ki je Tadeja skozi srednjo
šolo ni začutila. Na tej uri se je zgodil pomemben preskok. Takoj se je našla v
razlagi moderne glasbe. Profesor je bil poln mladostnosti in energije. Bila je edina
študentka, ki je sporočilo o moderni glasbi takoj razumela. Tudi sam profesor jo je
večkrat začudeno vprašal, kako in na kakšen način jo je pritegnil, saj je edina od
vseh študentov v razredu začutila moderno glasbo (Forstnerič Hajnšek, 2014,
str.10).
Že v času študija so njena komorna dela pritegnila pozornost. Napisala je skladbo
Tri Iveri, za katero je dobila tudi študentsko Prešernovo nagrado. Ob tem, ko je
študirala in komponirala, je ves čas vodila številne zbore. Napisala je ogromno
različnih priredb ljudskih in božičnih skladb ter skladb popularne glasbe (Krajnc,
2014).
Skozi vsa leta študija v Sloveniji jim je profesor Uroš Rojko ves čas polagal na srce,
da morajo oditi tudi v tujino. Sprva se je skladateljica otepala te ideje. Njen cilj je
bil jasno postavljen. Želela je dokončati študij kompozicije v Ljubljani. Ko je
končala študij, nekaj časa ni vedela, kaj naj počne. Akademijo za glasbo v Ljubljani
je leta 2003, po štirih letih študija, končala. Skozi vsa leta študija v Ljubljani pa je
spoznala, da si želi poskusiti tudi v tujini. Po premoru, ki je trajal dve leti, se je
odločila, da bo odšla na Dunaj v Avstrijo (Gačnik, 2015).

Uroš Rojko je slovenski skladatelj in pianist. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je študiral klarinet,
nato pa kompozicijo. Študij kompozicije je nadaljeval na Državni Visoki šoli za glasbo v Freiburgu
pri profesorju Klausu Huberju in na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost v Hamburgu
pri profesorju Györgyju Ligetiju.
5
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2.3 Tretje obdobje – čas po končani fakulteti v Ljubljani
Leta 2005 se je Vulčeva odločila, da bo študij nadaljevala na Univerzi za glasbo in
upodabljajoče umetnosti na Dunaju. Opravila je sprejemne izpite, ki so bili izredno
obsežni, opravljanje pa je potekalo en teden. Po tem, ko je sprejemne izpite
opravila, so ji ponudili, da lahko študira zgolj kompozicijo. Sama si je želela
študirati še kaj drugega, saj je želela pridobiti na širini znanja. Kljub temu pa je bila
nad samo izvedbo študija pozitivno presenečena. Stranski predmeti, ki so
dopolnjevali njen obvezni urnik, so ji prinesli veliko novih znanj: ''Tukaj se vidi
največja razlika med študijem pri nas in študijem v Avstriji. Stranski predmeti so
veliko bolj dodelani kot pri nas.'' (Ibidem).
Izredno pomemben predmet je bila orkestracija. Še posebej pa se ji je v spomin
vtisnil profesor kompozicije in orkestracije, Michael Jarell6. Do njega se ni mogla
natančno opredeliti. Na eni strani je občudovala njegovo znanje, na drugi pa jo je
odbijal njegov karakter. Dajal ji je občutek sposobnosti branja misli. Vsakič, ko je
k njemu pristopila s partituro, ji je označil takte, ki bi jih lahko izboljšala. Vedno je
izbral prav tiste, za katere je tudi sama vedela, da bi jih lahko zapisala drugače. Iz
tedna v teden so morali študentje ustvarjati številne partiture za orkester, ki so
nastajale na profesorjevih predlogih klavirskih del. Njihovo komponiranje so
bogatili tudi s tedenskimi analizami različnih glasbenih oblik.
Vulčeva je bila prepričana da bi bilo veliko lažje, če bi primarni študij opravljala na
Dunaju, saj bi lahko svoj slog tako še nekoliko bolj razvijala. K profesorju na
Dunaju je prinesla skladbo, ki je bila narejena, popraviti jo je morala zgolj tehnično.
Poleg tega je na Akademiji v Ljubljani pisala veliko počasneje kot na Dunaju, ko je
imela že veliko več izkušenj (Krajnc, 2014).
Nad študijem na Dunaju je bila mlada skladateljica navdušena, ni pa imela možnosti
izkusiti dunajskega načina življenja. Vsak vikend se je vračala nazaj domov, pa ne

Michael Jarell je švicarski skladatelj. Kompozicijo je študiral v Ženevi, njegovem rojstnem kraju.
Poleg tega, da deluje kot skladatelj, poučuje kompozicijo na Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost na Dunaju.
6

7

zaradi domotožja, zato, ker je bila v domačem kraju zelo zaposlena. Čez vikend je
imela vaje s svojimi zbori, ki jih je vodila ob študiju (Gačnik, 2015).
Po dveh letih študija na Dunaju se je odločila, da je čas, da odide domov. Vedela
je, da lahko veliko doseže tudi doma, če bo le ostala zvesta sama sebi. V času pred
študijem je prestolnice pogrešala, a je bila veliko srečnejša, ko se je vrnila domov.
Za odhod domov se je odločila pravočasno, saj je tako lahko z mamo preživela
zadnja leta maminega življenja (Forstnerič Hajnšek, 2014, str.10).
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2.4 Delovanje na različnih področjih
Tadeja Vulc je zelo ustvarjalna in vsestranska skladateljica, uveljavljena tudi kot
umetniška vodja, zborovodkinja in pedagoginja.

2.4.1

Glasbeno zgodovinopisno področje

Tadeja Vulc je naravni glasbeni talent, ki zna dobro ujeti vsako glasbeno misel,
utrnjeno v njenih mislih. Je mlada in vsestranska skladateljica, ki pa je napisala že
več kot dvesto del za najrazličnejše instrumentalne in vokalne sestave. Pri
instrumentalni glasbi se poslužuje modernega sloga, pri vokalni pa uporablja
kombinacijo modernega sloga s tradicionalnim. Njene kompozicije lahko
prepoznamo po drznosti in drugačnosti. Skladbe Tadeje Vulc nas mnogokrat
popeljejo v kopel zvočnih ter vizualnih učinkov. Pri komponiranju upošteva
predznanja bodočih izvajalcev, zato so njena dela za izvajanje različno zahtevna.
Njene kompozicije imajo lahko tako kompleksno zgradbo, v katero zagrizejo
ansambli in zbori, ki se udeležujejo tekmovanj doma in po svetu, ali manj
kompleksno zgradbo, ki se je lotevajo številni zbori. Omeniti velja, da so njena dela
med izvajalci zelo priljubljena, krstne izvedbe skoraj vseh del pa so tudi primerno
arhivirane v arhivu Radia in televizije Slovenija.
Vulčeva se še posebej razveseli naročila, v katerem so nekatere komponente, kot so
dolžina, zasedba, okvirna vsebina … določene. Tovrstna naročila so zanjo izziv
(Podlesnik Marčič, 2014).
Pri pisanju je Vulčeva previdna, saj se drži načela, da skladb po tem, ko jih izda, ne
popravlja. V času študija je najraje pisala ponoči, saj je za ustvarjanje potrebovala
čisto tišino. Pri ustvarjanju jo je motilo že tiktakanje ure. Danes si pomaga s
slušalkami, s pomočjo katerih lahko ustvarja tudi čez dan (Gačnik, 2015).
Za svoje delo je Tadeja Vulc prejela številne nagrade doma in v tujini. Prvo nagrado
je prejela, ko je bila še dijakinja četrtega letnika srednje šole in sicer prvo nagrado
na natečaju Pogled kulture. Tekom študija na Akademiji za glasbo v Ljubljani se je
nagrajevanje nadaljevalo. Leta 2000 je za skladbo Tri Iveri prejela četrto nagrado
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na mednarodni tribuni Rostrum na Nizozemskem. Istega leta je za omenjano
skladbo prejela tudi Prešernovo nagrado študentom Akademije za glasbo v
Ljubljani. Leta 2003 je za skladbo Requiem prejela drugo nagrado anonimnega
natečaja Ministrstva za kulturo, prva nagrada ni bila podeljena. Pomemben dosežek
predstavlja tudi leta 2007 na Natečaju zborovske skladbe odkupljena skladba TIK
‒ TAK, nastala na besedilo Ludvika Zorzuta7. Leta 2008 je Vulčeva za priredbo
ljudske skladbe Če bi jaz bila fčelica prejela prvo nagrado anonimnega natečaja
Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Za isto priredbo je prejela tudi
nagrado občinstva. Leta 2014 je na 23. vseslovenskem tekmovanju Naša pesem
prejela posebno priznanje za obetavno zborovodkinjo debitantko (»Predstavitev:
Umetniška vodja«, 2015).

2.4.2

Poustvarjalno področje

Tadeja Vulc kot zborovodkinja neprekinjeno deluje zadnjih dvajset let. Vodila je
otroške, mladinske, ženske, moške in mešane zbore.
Z vodenjem zbora se je prvič spoznala ob koncu osnovne šole. Takrat je prevzela
Upokojenski mešani pevski zbor Radlje. Zbor obstaja še danes, a deluje pod
imenom Mavrica. Kmalu za tem je sledila ponudba, da bi prevzela Mešani pevski
zbor Michael Radlje, ki ga je ustanovil župnik v domačem kraju. Zbor je veljal za
dober zbor, ki je požel veliko uspehov. Vulčeva je zbor vodila kar petnajst let. V
zboru so peli ljudje srednje generacije, ki niso imeli glasbene izobrazbe, Vulčevi pa
so izredno sledili. Z njimi je izvajala tudi svoje skladbe.
Kasneje je prevzela vodenje Moškega pevskega zbora Ribnica, ki ga je vodila osem
let, in vodenje Ženskega pevskega zbora Ribnica, ki ga je vodila šest let. Ker je
vodila oba zbora, ju je občasno tudi združila v Mešani pevski zbor Ribnica. Štiri

7

Ludvik Zorzut je bil slovenski pesnik, kulturni delavec, planinec in planinski publicist. Zelo
dejaven je bil kot pesnik, ves čas je deloval kulturno in narodnostno. Objavil je veliko člankov, s
pesmimi in prozo pa je sodeloval pri skoraj vseh primorskih revijah, časopisih, zbornikih,
mariborskih časopisih. Trajno je sodeloval pri Planinskem vestniku in Koledarju Mohorjeve družbe.
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leta je vodila Mešani zbor Selnica ob Dravi, šest let pa Dravograjski oktet, ki danes
pod njenim vodstvom deluje v drugačni zasedbi kot Dravograjski sekstet. Z
zasedbami je izvedla številne projekte doma in z njimi gostovala tudi v tujini.
Sodelovala je tudi drugimi zbori, kot so Šaleški mešani pevski zbor Mohorjan
Prevalje, Moški pevski zbor Vres Prevalje, Ženski pevski zbor Nova Slovenj
Gradec, Ženski pevski zbor Karantanija Prevalje in Mladinska vokalna skupina
Glasbene šole Slovenj Gradec (Ibidem).
V sezoni 2010/2011 se je začelo sodelovanje s Carmino Slovenico, kjer je Vulčeva
vodila mladinski pevski zbor Sekunde pevske šole Carmina Slovenica. Z njimi se
je udeleževala tekmovanj, na katerih je dosegala zavidljive rezultate. Vodila jih je
dve leti. S Sekundami je rada sodelovala, saj ji je zasedba omogočala delo na
zahtevnejšem repertoarju, tudi sodobnem. V času sodelovanja s Carmino Slovenico
je imela možnost korepetirati koncertni zbor Carmine Slovenice. Navdušena je bila
nad hitrostjo usvajanja skladb (Pušnik Brezovnik, 2014).
Trenutno Tadeja Vulc deluje kot umetniška vodja Dravograjskemu sekstetu,
ženskemu vokalnemu kvartetu Rusalke in Akademskemu pevskemu zboru
Maribor.
23. vseslovenskega zborovskega tekmovanja Naša pesem, na katerem se je Vulčeva
v vlogi umetniške vodje pojavila prvič, se je Vulčeva udeležila s kar dvema
zasedbama: z vokalnim kvartetom Rusalke in Akademskim pevskim zborom
Maribor. Na tekmovanju je z obema zasedbama dosegla izreden uspeh. Z vokalnim
kvartetom Rusalke je dosegla srebrno plaketo, z Akademskim pevskim zborom pa
zlato in kar 93 točk. Poleg tega je z zasedbo APZ Maribor prejela posebno priznanje
za absolutno drugo mesto z denarno nagrado 23. Naše pesmi. Zbor je prejel tudi
posebno priznanje z denarno nagrado za najboljšo izvedbo sodobne slovenske
skladbe, napisane po letu 1995. Slednje je bil poseben dosežek, saj je bil zbor
nagrajen prav za izvedbo njene skladbe Epilog. Vulčeva je na isti Naši pesmi prejela
še posebno priznanje za obetavnega zborovodjo (»23. Naša pesem 2014: Rezultati
po točkah«, 2014).
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Aprila 2015 se je z Akademskim pevskim zborom Maribor prijavila na Mednarodno
zborovsko tekmovanje Gallus Maribor, kjer se je zbor uvrstil v finale in dosegel
končno četrto mesto. Zbor je prejel tudi nagrado za najboljšo slovensko zasedbo
tekmovanja, nagrado občinstva zboru za nastop na otvoritvenem koncertu in
nagrado slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na
otvoritvenem koncertu (»Dosežki Akademskega pevskega zbora Maribor«, 2015).
Posebno je za skladateljičino poustvarjalno področje leto 2015, saj je v njem
obeležila dvajseto obletnico neprekinjenega delovanja v vlogi zborovodje.
Njenemu jubileju v čast se je zvrstilo ne malo dogodkov.
12. junija 2016 je bil pod umetniškim vodstvom Tadeje Vulc v dvorani Union v
Mariboru izveden medumetniški projekt Akademskega pevskega zbora Maribor
Podobe. Projekt so predlagali in osnovali člani Akademskega pevskega zbora
Maribor, ki so se na tak način želeli pokloniti Vulčevi in njenemu jubileju (Kljun,
2015).
V projektu Podobe so sodelovale različne zasedbe, ki so poustvarjale skladbe
Tadeje Vulc. Mladinski pevski zbor Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor je pod
vodstvom Kerstin Vuga izvedel skladbo Burja. Mešani pevski zbor Svoboda
Šoštanj je pod vodstvom Anke Jazbec izvedel skladbe Na peronu, Čas, V slovo in
Laudate. Dravograjski sekstet je izvedel skladbi Nastop in Naj me koklja brcne.
Moška zasedba APZ Maribor je pod vodstvom Tadeje Vulc izvedla skladbi Repna
župa za štiri osebe in Neprespane noči. Ženska zasedba APZ Maribor je pod
vodstvom Tadeje Vulc izvedla skladbi Jaz bi rad cigajnar bil in Pričakovanje.
Akademski pevski zbor Maribor je pod vodstvom Tadeje Vulc izvedel skladbi Če
bi jaz bila fčelica in Pa ne pojdem prek poljan. Na koncu so združeni osnovnošolski
zbori treh mariborskih osnovnih šol zapeli skladbo Srčeva.
12. decembra 2015 je bil v Veliki dvorani Kulturnega doma Radlje ob Dravi
izveden še eden koncert, ki je bil posvečen Tadeji Vulc. Na tem koncertu je
sodelovalo kar dvanajst različnih zborov: Otroški pevski zbor OŠ Radlje, Mešani
pevski zbor OŠ Radlje, Moški pevski zbor Ribnica, Mešani pevski zbor Anton,
Moški pevski zbor Vuhred, Mešani pevski zbor Mavrica Radlje, Mešani pevski
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zbor Mihael Radlje, Vokalna skupina Remšnik, Ženski pevski zbor Dominica nova,
Moški pevski zbor Radlje, Dekliški pevski zbor Aglaja in vokalni kvartet Rusalke.
Zbori so izvedli naslednje skladbe: Šla je botrica lisica, Srčeva, Thank You For the
Music, Zakonski jarem, Koroška, Oj lepo je res na deželi, Novoletna, Glej Jezus se
nam je rodil, Če bi jaz bila fčelica, Bela vrana, Repna župa, Dežniki, Jaz bi rad
cigajnar bil in Cantate Domino (Gačnik, 2016).
Aprila 2016 se je Tadeja Vulc ponovno udeležila vseslovenskega zborovskega
tekmovanja Naša pesem. V letu 2016 s kar tremi zasedbami. Z vokalnim kvartetom
Rusalke in moškimi Akademskega pevskega zbora Maribor je dosegla srebrno
plaketo, z mešano zasedbo Akademskega pevskega zbora Maribor pa ponovno zlato
plaketo (»24. Naša pesem 2016: Rezultati po točkah«, 2016).
Julija 2016 se je z Akademskim pevskim zborom udeležila zborovskega
tekmovanja Béla Bartók 27th International Choir Competition and Folklore Festival
Debrecen. Gre za tekmovanje moderne glasbe. Kljub težki konkurenci je Vulčeva
z zborom dosegla prvo mesto v kategoriji mešanih zborov. Zbor je prejel kar 92
točk. Na podlagi tega rezultata so se uvrstili na tekmovanje za Grand Prix, ki ga je
osvojil otroški zbor iz Rusije (Balogh, 2016).
Tadeja Vulc je na tem tekmovanju prejela tudi posebno dirigentsko nagrado:
"Special prize for excellent conducting performance" (»Special Prizes«, 2016).
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2.4.3

Pedagoško področje

Poleg vodenja zborov in skladanja je Tadeja Vulc vse svoje življenje aktivna tudi
na pedagoškem področju.
Leto dni je poučevala klavir in vodila korepeticije na Glasbeni šoli Gornja Radgona.
Od leta 2005 deluje kot svobodna umetnica (Gačnik, 2015).
V študijskem letu 2010/2011 je na Pedagoški fakulteti v Mariboru na Oddelku za
glasbo izvajala vaje v okviru predmeta kontrapunkt in solfeggio. V študijskem letu
2015/2016 se je ponovno vrnila na Pedagoško fakulteto ter postopoma prevzela
predmete s področja zbora in dirigiranja (Ibidem).
Delo glasbenega pedagoga opravlja tudi v času vaj zasedb, ki jih vodi. Veliko
svojega časa namenja prikazovanju in učenju pravilne zborovske vokalne tehnike
ter razumevanju in izražanju skladb. Slednje je izrednega pomena, saj se pevci, ki
pojejo pod njenim umetniškim vodstvo, čez čas vračajo v svoje domače kraje,
pridobljeno znanje pa delijo naprej. Naravnanost Tadeje Vulc je pozitivna,
primerno zna spodbuditi tako manjše kot večje zasedbe, pridobiti zna zaupanje
pevcev in jih opogumiti. Nenehoma si postavlja nove cilje, h katerim stremi in jih
dosega. S tem je zgled vsem pevcem, ki sodelujejo z njo.
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2.5

Slog ustvarjanja

Slog Tadeje Vulc se giblje med tradicionalnim in sodobnim. Instrumentalno glasbo
zelo rada piše sodobno, pri vokalni pa išče pot med tradicionalnim in sodobnim
slogom. Vulčeva venomer pazi, kaj napiše, zato jo večina ljudi označuje za bolj
tradicionalno kot sodobno skladateljico (Forstnerič Hajnšek, 2014, str.10).
Pri skladateljskem ustvarjanju za zbore ima prednost, saj je sama pogosto v vlogi
zborovodkinje. V partituro se lahko poglobi bolj kot nekdo, ki je le skladatelj, z
vodenjem zbora pa nima izkušenj. Pri skladanju združuje členitev skladbe skozi oči
skladatelja in razmislek o tem, kako se bo zbor skladbe naučil: od kod bodo pevci
dobili intonacijo za nov del v skladbi in kako ga bodo izvedli (Pušnik Brezovnik,
2014).
Pri skladanju za zbore uporablja veliko zvočnih in vizualnih učinkov, kar jo kot
skladateljico dela posebno. Vulčeva izhaja iz prepričanja, da to, da zbor skladbo
odpoje, ni dovolj. Na tak način zbor občinstva ne pritegne in ne prepriča, zato se
stik z občinstvom ne vzpostavi. V svoje partiture zato vključuje še druge
komponente, ki zboru omogočajo lažjo vzpostavitev stika z občinstvom.
Do prvih kompleksnejših zamisli o vključevanju zvočnih in gibalnih učinkov v
skladbe je prišla v drugem letniku študija kompozicije v Ljubljani. Takrat je
napisala skladbo za sopran, alt, tenor in bas. Vsakemu glasu so v partituri pripadale
tri črte. Ena je bila namenjena ustom, druga rokam in tretja nogam. V partituro je
vključila natančna navodila, kaj vse mora zbor izvajati in na kakšen način. Skladba
je bila tako kompleksna, da je nikdar ni ponudila v izvedbo kakšnemu zboru
(Gačnik, 2015).
V skladbe je Vulčeva najprej vključevala preprostejše učinke, kot so ploski, tleski
in udarci z nogo. Učinke je kasneje razvijala naprej, s tem namenom pa je
raziskovala telo človeka in ugotovila, da lahko s telesom proizvajamo raznovrstne
zvoke. V njenih skladbah se tako pojavljajo še šepetanje, udarjanje s prsti po dlani,
žvižgi, ki ponazarjajo veter in drugi zvočni učinki. Poleg tega vključuje očitne
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vizualne učinke. Zbor se pri nekaterih skladbah giblje na mestu ali po prostoru. Pri
tem se oblikujejo ravne vrste, krogi in najrazličnejše ostale koreografije.
Vsak učinek Vulčeva vključi na smiselnem mestu. Z njim ne želi poslušalcev zgolj
pritegniti, ampak želi doseči večje razumevanje in doživljanje skladb. Izvajanje
takšnih skladb je zahtevnejše, saj se pevec pri izvajanju ne osredotoča zgolj na petje,
ampak tudi na gib.
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2.6

Pomen Anke Jazbec

Anka Jazbec8 je Vulčevi glasbeni sopotnik, mama, prijateljica, skratka vse v eni
osebi. Spoznali sta se po naključju v Afriki, v misijonu. Po vrnitvi v Slovenijo sta
začeli glasbeno sodelovati. Tadeja je s tem dobila naročila ljudskih in božičnih
pesmi za otroški zbor in orkester Radia in televizije Slovenija, Anka Jazbec pa je
takrat postala dirigentka Otroškega pevskega zbora in orkestra Radia in televizije
Slovenija. Sprva je bilo med njima nezaupanje. Razlog zanj so bile Ankine izkušnje
zgolj z delom z zbori, dirigirala orkestru do takrat še ni. Tudi Anka Jazbec Vulčevi
ni najprej ni zaupala, saj je bila še zelo mlada in je ravnokar zaključila študij. Kmalu
sta začeli dobro sodelovati in ugotovili, da je to sodelovanje izredno produktivno.
Prvi koncert je dobro uspel. Vulčeva je tako dobila še več naročil za Otroški zbor
in orkester Radia in televizije Slovenija. Prav tako je za njihovo petdeseto obletnico
napisala glasbeno pravljico Gal v galeriji. Zelo rada sodeluje z Anko Jazbec, saj je
ta izredno odprta za modernejše pristope. Anka Jazbec je otroke naučila vseh
vizualnih učinkov, ki si jih je zamislila Vulčeva. V vseh teh dodatnih učinkih je
videla nov smisel. Imela je izredno velik vpliv na nastajanje otroške literature
Tadeje Vulc (Gačnik, 2015).
O skladateljici je Anka Jazbec dejala: ''Zdaj, ko sodelujeva v glasbi, lahko rečem,
da je zelo široka kompozitorka, ki piše najbolj zahtevne stvari, zna pa napisati tudi
kaj preprostejšega. Je zelo dosledna, partitur ne da iz rok, preden vse ne 'štima'.
Nanjo se lahko zaneseš, tudi če bo pisala cele noči, bo oddala v roku.'' (Berložnik,
2011, str.23).

Anka Jazbec je obiskovala Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo v Velenju
in Pedagoško fakulteto v Mariboru, kjer je leta 1985 diplomirala iz glasbe. Leta 2006 je diplomirala
tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani ‒ smer glasbena pedagogika. V letih 1985 do 1994 je bila
zaposlena na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, od 1985. do leta 2005 na Osnovni šoli bratov
Letonja v Šmartnem ob Paki. Od leta 2004 je zaposlena v domačem podjetju Osmica, d. o. o., in
pogodbeno zaposlena na RTV Slovenija kot vodja Otroškega pevskega zbora RTV SLO. Od sezone
1982/83 je zborovodkinja Mešanega pevskega zbora Svoboda Šoštanj.
8
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3

UMESTITEV SKLADATELJICE V OBDOBJE

Skladateljica je mlada, zato bi jo težko uvrstili v specifično glasbeno obdobje.
Vsekakor jo je potrebno uvrstiti v najmlajše obdobje skladateljev, ki še traja in se
razvija. Po raziskavi slovenskih skladateljev, ki v zadnjih desetih letih prevladujejo
v moderni zborovski in inštrumentalni literaturi, so poleg Tadeje Vulc izstopala
naslednja imena: Larisa Vrhunc (1967), Urška Pompe (1969) in Ambrož Čopi
(1973). Glede na letnice rojstva spadajo vsi skladatelji v najmlajše obdobje
komponiranja zborovske glasbe, zato bi jih lahko označili kot sodobnike. Pa
vendarle je Larisa Vrhunc v tem primeru najstarejša, sledi pa ji Urška Pompe.
Obema sledi Ambrož Čopi, ki je od Tadeje Vulc starejši zgolj pet let. Vsak ima
sicer popolnoma individualni slog pisanja. Menimo, da Larisa Vrhunc in Tadeja
Vulc v izražanju skozi instrumentalno glasbo iščeta nove načine, Vulčeva pa to
izražanje na zelo uspešen način uveljavlja tudi v zborovski literaturi.
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4

PREGLED KOMPOZICIJ TADEJE VULC

Seznam instrumentalnih, vokalno-instrumentalnih in vokalnih skladb je prispevala
Tadeja Vulc.
Skladateljica pojasnjuje, da so instrumentalna in vokalna dela v približno
polovičnem razmerju. V zadnjem času prevladuje nastajanje vokalnih del, saj
prejema več tovrstnih naročil (Kljun, 2015).

4.1 Instrumentalna glasba
4.1.1

Zgodnja dela

 ZMEŠNJAVA MISLI, za klavir, 1995;
 UTRINEK MISLI, za klavir, 1996;
 RADOST, za violino in klavir, 1997;
 VARIACIJE NA TEMO EDELWEISS, za klavir, 1997.

4.1.2

Solistična glasba

 PRAZNINA VETRA, solo za flavto, 1998;
 OBČUTJA I, II, akordeon solo, 2004;
 MISTERIA, solo za klavir, 2008;
 KADENCE K MOZARTOVIMA KONCERTOMA, solo za flavto, 2009.

4.1.3

Komorna glasba

 BREZ BESED, za godalni trio in fagot, 1998;
 ZOMOS, za tolkala, 1998;
 TRI IVERI, za tri tolkalce, 1999, nagrajena skladba, mladinska Prešernova
nagrada Akademije za glasbo v Ljubljani in četrta nagrada mednarodne
tribune Rostrum na Nizozemskem;
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 SEQUITIL, za pihalni kvintet, 2000;
 SAKSAL, za alt saksofon, flavto in tolkala, 2000;
 BRV, za blok flavto in klavir, 2001;
 PET KOVI, za štiri tolkalce, 2002;
 PRITRKAVANJE, za zvonove in kovinska tolkala, 2002;
 ZVENKET, za violino, violo, čelo in klavir, 2002;
 VIZIJA, za pihalni trio, 2002;
 PRISLUHI, za akordeon in tolkala, 2003;
 NEMIR, za flavto in tolkala, 2003;
 DOŽIVETJA, za pihalni kvintet in harfo, 2005;
 FANFARE I, za dve trobenti, pozavno in orgle, 2005;
 FANFARE II, za dve trobenti, pozavno in orgle, 2005;
 TRENUTEK za violino in klavir, 2006;
 PULS, za godalni kvartet, 2007;
 OBRAZI, za kitaro in klarinet, 2007;
 ECHO, za alt saksofon, akordeon in čelo, 2008;
 TRIO, za alt saksofon, klavir in …, , 2008;
 KRATKA VAJA, za komorni ansambel, 2010;
 UTRIP, za trobento in harfo, 2011;
 TLESK VODE, za komorni ansambel in tolkala, 2012;
 NEPREDVIDLJIVO, za pihalni kvintet, 2013;
 UVOD V PRAVLJICO PEPELKA, za komorni ansambel, 2014;
 ČUK SE JE OŽENIL, za fagot in klavir, 2014;
 PAJČEVINE ČASA, za pihalni kvintet in balone, 2014;
 MALA NOČNA GLASBA, za fagot in klavir, 2014;
 OBLAKI SO RUDEČI & PETELINČEK JE ZAPEL, za klavir in klarinet
na ljudski motiv, 2016.
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4.1.4

Orkestrska glasba

 ZASNOJ, za komorni orkester, 2000;
 SVETLOBNE SENCE, za simfonični orkester, 2002;
 SHE CAME, I WILL GO, za komorni orkester, 2006;
 KONCERT, za flavto in simfonični orkester, 2006;
 DER BALL, za simfonični orkester, 2007;
 ODMEV GLASBE NA VODI, za komorni orkester, 2008;
 LUX AETERNA, za simfonični orkester, 2011.

4.2 Vokalna glasba
4.2.1

Začetni zbori

 MLATIČI (1996),
 JESENSKA TIŠINA (1996),
 PRED ODHODOM (1997),
 STARA BABA (1997),
 SNEŽI, SNEŽI (1998).

4.2.2

Mešani zbori

 GLEJ, JEZUS SE NAM JE RODIL (2003), besedilo: Aleš Tacer.
 CANTATE DOMINO (2004), psalm. Je ena izmed bolj priljubljenih in
izvajanih skladb.
 ZDAJ ZAPOJTE ORGLE NOVE (2004), besedilo: Tadeja Vulc. Skladba je
nastala za krst novih orgel v Radljah ob Dravi.
 NAJSREČNEJŠI PAR (2004), besedilo: Tadeja Vulc.
 PA NE POJDEM PREK POLJAN (2005), besedilo: Josip Murn
Aleksandrov.
 NA PERONU (2006), besedilo: Josip Murn Aleksandrov.
 ČAS (2006), besedilo: Anton Martin Slomšek.
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 JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (2006) je priredba ljudske skladbe. Ena bolj
popularnih, za katero v istem letu nastane priredba za moški zbor.
 TIK – TAK (2007), besedilo: Ludvik Zorzut. Delo, nagrajeno na natečaju
zborovske skladbe na besedilo Ludvika Zorzuta.
 ZAPOJMO VESELO (2008), besedilo: Tadeja Vulc.
 BOŽIČNI ZVON (2008), besedilo: Tadeja Vulc.
 V SLOVO (2008), besedilo: Franc Sušnik.
 ČE BI JAZ BILA FČELICA (2008) je priredba ljudske skladbe. Delo je
bilo nagrajeno s prvo nagrado na anonimnem natečaju za priredbo ljudske
skladbe Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič UL.
 LAUDATE (2008), psalm.
 EPILOG (2010), besedilo: Anton Funtek.
 KIP (2010), besedilo: Anton Funtek.
 DIES IRAE (2010), stavek maše za umrle.
 IZ GLOBOČINE (2011), psalm.
 HVALITE GOSPODA (2012), psalm.
 FORTUNA (2013). Besedilo: Codex Burana, misli o usodi avtorja Siliusa
Italicusa in Luciusa Annaeusa Senece.
 NEDE MI VEČ RASLA (2013) je priredba ljudske skladbe.
 NASTOP (2014), besedilo: Tadeja Vulc. Istega leta je nastala priredba za
moški pevski zbor.
 IN TABERNA (2015), besedilo je vzeto iz Codexa Buranus. Skladba je
napisana za mešani pevski zbor a capella in skupino kvartopircev.
 MIZA PONUJA (2015), besedilo: Franci Černelč.
 CROQUIS (2016), besedilo: Janez Menart.
 O SAPIENTIA (2016), besedilo: antifona oz. kratek napev. Skladba je
napisana za mešani zbor in telesna tolkala.
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4.2.3

Ženski zbori

 PEVCU (1999), besedilo: France Prešeren.
 PRIČAKOVANJE (2005), besedilo: Alojz Gradnik. Velja za zelo izvajano
skladbo.
 REPNA ŽUPA ZA ŠTIRI OSEBE (2013), besedilo: Irma Knez. Sprva je
bila skladba napisana za moški zbor ali moško vokalno skupino.
 OBREKOVANJE (2015), besedilo: Sara Praper. Skladba je napisana za
ženski kvartet.
 DEŽNIKI (2015), besedilo: Niko Grafenauer. Skladba je napisana za ženski
zbor in dežnike.

4.2.4

Moški zbori

 GLEJ, JEZUS SE NAM JE RODIL (2005), besedilo: Aleš Tacer. Sprva je
bila napisana za mešani pevski zbor (2003).
 JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (2006) je priredba ljudske skladbe. Istega
leta je nastala tudi priredba za mešani in mladinski pevski zbor. Je ena izmed
najpopularnejših skladb.
 REPNA ŽUPA ZA ŠTIRI OSEBE (2009), besedilo: Irma Knez.
 PRAV LEPO JE RES NA DEŽELI (2010) je priredba ljudske skladbe.
 KLOBUKI (2013), besedilo: Niko Grafenauer.
 NASTOP (2014), besedilo: Tadeja Vulc. Istega leta je bila napisana tudi
priredba za mešani pevski zbor.
 NAJ ME KOKLJA BRCNE (2014), besedilo: Tadeja Vulc.
 NEPRESPANE NOČI (2015), besedilo: Tadeja Vulc. Skladba je posvečena
moški sekciji Akademskega pevskega zbora Maribor.
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4.2.5

Mladinski zbori

 JAZ BI RAD CIGAJNAR BIL (2006) je priredba ljudske skladbe. Istega
leta je nastala tudi priredba za moški in mešani pevski zbor.
 DREVESA (2010), besedilo: Niko Grafenauer.
 DVANAJST DNI BOŽIČA (2010), besedilo: Tadeja Vulc, po božičnih
motivih.
 BELA VRANA (2010), besedilo: Ervin Fritz.
 LETNI ČASI (2010), besedilo: Ervin Fritz.
 STRAH (2011), besedilo: Niko Grafenauer.
 POTUJOČA MUZIKA (2011), besedilo: Skladba, ki se pogosto pojavlja v
sporedih mešanih pevskih zborov.
 SRČEVA (2014), besedilo: Simona Kopinšek. Skladba je bila del
obveznega programa Zborovskega buma 2015.
 SKRIVNA (2014), besedilo: Simona Kopinšek.
 SLED PRIJATELJSTVA (2015), besedilo: Simona Kopinšek.
 SLIŠALA SEM PTIČKO PET (2016), besedilo je vzeto iz ljudskega
motiva.

4.2.6

Otroški zbori

 VELIKONOČNA (2007), besedilo: Aleš Tacer.
 Z JEZUSOM V VELIKO NOČ (2007).
 BURJA (2008), besedilo: Srečko Kosovel.
 ŠLA JE BOTRICA LISICA (2008), besedilo: Anja Štefan.
 NAŠ NOVI VRTEC (2008), besedilo: Manko Golar.
 SREČANJE (2008), besedilo: Anica Perpar.
 OB SPREMENJENJU (2008).
 POŽREŠNI MEDO (2009), besedilo: Vesna Alujevič.
 ANKA PIŠE (2009), besedilo: Jože Šmit.
 PEDENJPED – GLASBENIK (2009), besedilo: Niko Grafenauer.
 PEDENJPED – SLIKAR (2009), besedilo: Niko Grafenauer.
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 ČAROBNI TRIKOTNIK (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 CELA ŠOLA SE MI ROLA (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 MOJ KONČI (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 MOJ MEDVEDEK (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 VESELI VRTILJAK (2010), besedilo: David Bedrač.
 ŠKRIPAJOČI STOL (2010), besedilo: David Bedrač.
 KUŽA IN LUŽA (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 VELIKA DRUŽINA (2010), besedilo: Ivan Sivec.
 BOMBON ARIJA (2010), besedilo: Peter Svetina.
 STRAŠLJIVKA (2010), besedilo: Barbara Gregorič Gorenc.
 VITEZI (2010), besedilo: Peter Svetina.
 TRUBADUR (2011), besedilo: Peter Svetina.
 MEDVEDKOV MEDVEDEK (2011), besedilo: Ivan Sivec.
 OBLAK KORENJAK (2011), besedilo: Vlado Popovič.
 MAVRICA (2012), besedilo: Bina Štampe Žmavc.
 DREM, DREM, DREMALA (2012), na ljudski motiv.
 HIŠA (2013), besedilo: Niko Grafenauer.
 PRVI PLES (2014), besedilo: Tadeja Vulc.
 POD TO GORO ZELENO (2015), besedilo: Anja Štefan. Gre za zbirko
dvanajstih pesmic.

4.2.7

Didaktična dela za otroke

 GAL V GALERIJI (2007) je glasbena pravljica. Besedilo je napisala
Svetlana Makarovič.
 MAESTRO (2008) je glasbena pravljica. Besedilo je napisala Tadeja Vulc.
Delo je napisano za pripovedovalca in komorni orkester. Poslušalcem
omogoča, da spoznajo poklic glasbenika tudi na drugačen način. Otroci se
seznanijo z novimi slovenskimi skladbami, izvajalci in instrumenti. V
glasbeno pravljico je Vulčeva vključila instrumente, katerih se otroci učijo
na Zasebni glasbeni šoli Maestro v Gornji Radgoni (»Maribor 2012:
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Koncert GLASBENA PRAVLJICA ''MAESTRO'' za ZELENI IN
RUMENI RED«, 2012).
 PISANI SVET ORKESTRA (2010), besedilo: Tadeja Vulc. Cikel je nastal
za Otroški pevski zbor in orkester Radia in televizije Slovenija. O ciklu je
Vulčeva povedala: ''S ciklom pesmic »Pisani svet orkestra« sem želela
približati mladim poslušalcem zvok posameznih instrumentov in njihovo
vlogo v orkestru. Tako bodo lahko otroci ob pomoči pravljičnega sveta
spoznali nekatere značilnosti posameznih instrumentov.'' (»TADEJA
VULC – OTROŠKI ZBOR RTV SLO«, 2011 ). Cikel je sestavljen iz
naslednjih skladb: Pisani svet orkestra, Ali kdo ve moje ime?, Gospod
Klarinet, Trobenta, Skrivnostna oboa, Sem kontrabas, Gospa violina in
gospa viola, Dobra prijatelja (Fagot in violončelo), Francoski rog in
Orkester se poslavlja (Ibidem).
 KRALJESTVO GLASBE (2011) je skladba za otroški in mladinski pevski
zbor ter orkester. Besedilo je napisala Tadeja Vulc.

4.3 Vokalno- instrumentalna glasba
 REQUIEM (2003) je maša za umrle. Regiuem je napisan za tri zbore, soliste
in orkester. Gre za z drugo nagrado anonimnega natečaja Ministrstva za
kulturo leta 2003 nagrajeno delo. Nastalo je ob koncu študija na Akademiji
za glasbo v Ljubljani, saj se je odločila, da ne želi vse življenje žalovati.
Requiem je napisala zato, da bi na nek način prebolela prerano izgubo očeta.
Requiem je posvečen preminulemu očetu Vulčeve in ni bil nikoli izveden
(Krajnc, 2014).

 STARA LJUBLJANA (2009), besedilo: Niko Grafenauer, kantata, napisana
za zbor in orkester.
 RAZDVOM (2010), besedilo: Franc Sušnik. Delo je kantata, napisana je za
tri zbore, soliste, pripovedovalca, orgle in komorni orkester ob dvajseti
koncertni sezoni Kulturnega društva Mohorjan. Krstno izvedbo je doživela
9. septembra 2010 v Slovenj Gradcu na edinstvenem glasbenem dogodku,na
katerem so se povezali sami koroški ustvarjalci: avtorja besedila dr. Franc
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Sušnik in mag. Vinko Ošlak, skladateljica Tadeja Vulc in vsi koroški
poustvarjalci (solisti, zbori in instrumentalisti) (Kert, 2010).
 IZ PRETEKLOSTI ZREMO V PRIHODNOST (2014), besedilo: Tadeja
Vulc. Skladba je napisana za zbor in komorni orkester, nastala pa je ob
petdeseti obletnici delovanja Kulturno umetniškega društva Študent
Maribor.
 KAČA ZVIJAČA (2014), besedilo: Vlado Popovič. Skladba je napisana za
otroški zbor in komorni orkester.
 RAČKA KLOPOTAČKA (2014), besedilo: Vlado Popovič. Skladba je
napisana za otroški zbor in komorni orkester.
 NAŠA KARLINA (2014), besedilo: Vlado Popovič. Skladba je napisana za
otroški zbor in komorni orkester.
 GLASBA IN LJUBEZEN (2014), besedilo: Barbara Gregorič Gorenc.
Skladba je napisana za otroški zbor in komorni orkester.
 JESEN (2015), besedilo: Barbara Gregorič Gorenc. Skladba je napisana za
mešani zbor in orkester.
 PRESENEČENJE (2015), besedilo Barbara Gregorič Gorenc. Skladba je
napisana za otroški zbor in komorni orkester.
 ANGINA (2015), besedilo: Bojana Vajt. Skladba je napisana za otroški zbor
in komorni orkester.
 O JARI KAČI IN STEKLEM POLŽU (2015), besedilo: Bojana Vajt.
Skladba je napisana za otroški zbor, komorni orkester in pripovedovalca.
 GLAVA (2015), besedilo: Niko Grafenauer. Skladba je napisana za
mladinski zbor in klavir.
 SODOBNA DAMA (2016), besedilo: Sara Praper. Gre za samospev,
napisan za mezzosopran in klavir.
 LITTLE GHOST (2016), besedilo: Louisa May Alcott. Skladba je napisana
za sopran, harmoniko in pozavno.
 MOLITEV ZA LAHKO NOČ (2016), besedilo: Marija Arcet. Gre za
samospev, napisan za sopran solo in orgle.
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4.3.1

Priredbe za otroški zbor in komorni orkester

 LE SPAVAJ MILO DETECE (2005), besedilo: Franc Mihelčič.
 PASTIRČEKI NA PAŠI VSI (2005), besedilo: pomurski ljudski napev.
 SPI, DETE SPI (2005), besedilo: Janez Bitenc.
 NOČ SE SPUŠČA V BETLEHEM (2005), besedilo: Fran Juvan.
 BIM, BAM, BOM (2005), besedilo: France Gačnik.
 HEJ PASTIRCI (2005), besedilo: France Aček.
 OTROCI VESELJE (2005).
 VIJE SE CESTA (2005‒2007), besedilo: France Gačnik.
 KEKČEVA PESEM (2007), besedilo: Marijan Vodopivec.
 MOJČINA PESEM (2007), besedilo: Marijan Vodopivec in Kajetan Kovič.
 SINIČKA (2007), ljudska po prirejenem besedilu Slavka Mihelčiča.
 JELENČEK RUDOLF (2008), besedilo: Johnny Marks.
 ZAJČEK ZLATKO (2008), besedilo: Andrej Rozman Roza in Lojze
Krajnčan.
 PIKA NOGAVIČKA (2010), besedilo: Jan Johanson in Astrid Lindgren,
prevod: Svetlana Makarovič.
 PA TA ŠEPASTA KRAVA (2010), ljudska.
 JAZ PA GREM NA ZELENO TRAVCO (2010), ljudska.
 ŠOLENČKE BOM ZBIKSALA (2010), ljudska.
 VSAKA STVAR SE VESELI (2010), ljudska.
 OD RIBNCE DO KAMNKA (2010), ljudska.
 PANDJEJAK SE PARBLIŽUJE (2010), ljudska.
 KAJ JE TEBI MUCEK MALI (2010), ljudska.
 DEŽEK TRKA (2010), besedilo: Janez Bitenc.
 TRI LADJICE (2010), besedilo: Janez Kuhar in Tug Klasinc.
 MUCA MICA (2012), besedilo: Franc Može in Fanika Požek.
 KDO CEKINČKE TROSI (2012), besedilo: Luka Mavrič.
 JAZ SEM BALERINA (2012), besedilo: Aleš Lavrič in Mojka Mehova
Lavrič.
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4.4

Cerkvena glasba

Cerkveno glasbo je pisala po potrebi predvsem za svoj Mešani pevski zbor Michael
Radlje. Med cerkvene skladbe sodijo: Glej, Jezus se nam je rodil, Božični zvon,
Hvalite gospoda, Laudate, Dvanajst dni Božiča, Z Jezusom v Veliko noč,
Velikonočna. Napisala je tu nekaj mašnih delov, kot so Gospod usmili se, Slava,
Svet in Jagnje božje. Leta 2004 je za krst novih orgel v Radljah ob Dravi napisala
skladbo Zdaj zapojte nove orgle.
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5 VOKALNA GLASBA TADEJE VULC
Po besedah skladateljice v zadnjem času prevladujejo naročila za vokalno glasbo.
Slednjo je Tadeja Vulc pričela ustvarjati okoli leta 1996. Napisala je veliko začetnih
skladb, med katerimi so Mlatiči (1996), Jesenska tišina (1996) in Stara baba (1997).
Že v njenih začetnih vokalnih skladbah je dala vedeti, da ne bo ustvarjal preproste
vokalne glasbe, ki bi se jo dalo z lahkoto naučiti in izvesti. V skladbi Stara baba
tako zasledimo uporabo številnih tritonusov.
Po letu 2000 je ustvarjanje na vokalnem področju doživelo porast. Lahko bi rekli,
da je skladateljica po tem letu pričela sočasno ustvarjati za ženske, moške,
predvsem pa mešane pevske zbore. Nekoliko kasneje, šele po letu 2006, je pričela
ustvarjati vokalne skladbe za mladinske in otroške zbore.
Od leta 1999 naprej je nastalo nekaj del za ženske zbore. Med najpopularnejšimi
skladbami, ki se pogosto pojavljajo na odru, je skladba Pričakovanje, ki jo izvajajo
ženski pevski zbori in ženske vokalne skupine. Skladba se pogosto pojavlja tudi na
zborovskih revijah. Glede na pregled vokalnih kompozicij je skladateljica za ženske
zbore ustvarila najmanj literature.
Po letu 2005 je nastalo nekaj del za moške zbore. Skladateljica je za moške zbore
ustvarila nekoliko več skladb kot za ženske zbore. Med najpopularnejše skladbe, ki
jih izvajajo moški zbori, uvrščamo skladbi Jaz bi rad cigajnar bil in Repna župa za
štiri osebe.
Skladbe za mešane pevske zbore so nastajale od leta 2003 naprej in nastajajo še
danes. V okviru teh najdemo zelo raznolike skladbe. Skladbe, ki so dosegljive
večini zborov so lahkotnejše, med njimi pa je mnogo takih, ki so bile napisane za
različna zborovska tekmovanja v Sloveniji in tujini. Po težji literaturi posega manj
zborov. Skladateljica z raznolikim ustvarjanjem kaže svojo vsestranskost in
dostopnost, saj je njena literatura ustvarjena glede na različne sposobnosti zborov
in se uvršča na različne težavnostne stopnje. Med najbolj izvajane skladbe za
mešani pevski zbor štejemo skladbo Cantate Domino, ki se na repertoarju zborov
pojavlja pogosto. Izvaja se na številnih območnih revijah, regijskih tekmovanjih,
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izvedena pa je bila tudi na vseslovenskem zborovskem tekmovanju Naša pesem.
Med bolj znane uvrščamo tudi skladbi Epilog in Fortuna, ki sta zahtevni tekmovalni
skladbi. Pomembno je izpostaviti, da je skladateljica v teh dveh skladbah
eksperimentirala z zvokom in v ustvarjanju vokalne glasbe naredila velik korak
naprej. V skladbi Epilog je poudarek na zvočnih učinkih, v skladbi Fortuna pa je
poudarek tako na zvočnih kot vizualnih učinkih.
Povemo lahko, da je vokalna literatura za otroške in mladinske zbore nastajala
približno sočasno. Glede na ostali vokalni opus so dela za otroške in mladinske
zbore, ki so začela nastajati šele po letu 2006, nastala razmeroma pozno. Število
skladb, napisanih za mladinske zbore, bi lahko primerjali s številom skladb za
moške zbore. Med najpogosteje izvajanimi deli za mladinske pevske zbore se
pojavljajo dela Jaz bi rad cigajnar bil, Potujoča muzika in Srčeva, ki je bila na
seznamu obveznega programa Zborovskega buma 2015. Skladbe, napisane za
mladinske zbore, niso enostavne. Za usvojitev skladbe je potrebnega veliko časa,
saj se pevci soočajo z ritmičnimi posebnostmi in razgibanimi melodijami, ki niso
tipične ali znane. Skladbe za mladinske zbore nastajajo še danes.
V vokalnem opusu gre izpostaviti dela za otroške zbore. Glede na število vokalnih
skladb, ki jih je skladateljica ustvarila, prav te glede na število nastalih skladb
prevladujejo. Skladbe so začele nastajati po letu 2007, sočasno z literaturo za
mladinske zbore. V letih 20072009, ki predstavljajo začetke ustvarjanja za otroke
in mladino, je vsako leto nastalo le nekaj skladb za otroške zbore. Porast je sledil v
letu 2010, ko je nastala tretjina vseh skladb za otroške zbore, po letu 2010 pa lahko
govorimo o upadu ustvarjanja skladb za otroške zbore. V nadaljnjih letih je
skladateljica vsako leto napisala le nekaj skladb za otroške in mladinske zbore. V
letu 2014 in 2015 zasledimo nekoliko več literature, namenjene otroškim in
mladinskim pevskim zborom. Med najbolj pogosto izvajanimi deli za otroke in
mladino se pojavljajo skladbe Šla je botrica lisica, Dremala pa nič in Burja. V
navezi z otroško literaturo je skladateljica napisala tudi številna didaktična in druga
dela, katerim je dodala instrumentalno spremljavo.
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Ob pregledu vseh vokalnih del lahko ugotovimo, da je nekaj del Tadeja Vulc
napisala za različne vokalne zasedbe. V to sta jo vodila povpraševanje in zanimanje
za skladbe, ki se izvajajo v drugačnih zasedbah. Med takimi deli izstopata skladbi
Jaz bi rad cigajnar bil in Repna župa za štiri osebe. Skladba Jaz bi rad cigajnar bil
je bila leta 2006 napisana v priredbah za mešani, moški in mladinski pevski zbor.
Skladba Repna župa za štiri osebe je nastala leta 2009, sprva za moški zbor. Leta
2013 je skladateljica ustvarila še različico za ženski pevski zbor.
Sklenemo lahko, da je literatura Tadeje Vulc pogosto izvajana na območnih revijah,
regijskih tekmovanjih, tekmovanju Naša pesem in na številnih tekmovanjih v tujini.
Po njeni literaturi najpogosteje posegajo ženski, mešani, mladinski in otroški pevski
zbori. Vsaka njena skladba zborom in zborovodji predstavlja poseben izziv, še
posebej pri učenju in vključevanju zvočnih učinkov v petje. Kot zanimivost lahko
povemo, da je bila Tadeja Vulc na državnem tekmovanju Naša pesem 2016 med
najbolj izvajanimi skladatelji. Zdi se, da je njen slog pisanja, ki se razlikuje od
ostalih, ljudem všeč. Skladateljica ima svojo pot pisanja jasno začrtano.
Predvidevamo, da so njene skladbe skozi poslušanje toliko prepoznavne, da
podatka o avtorju skladbe ne potrebujemo. Skozi skladbe Vulčeva raziskuje zvok,
zbor vključuje v zgodbo uglasbitve njene ideje. Nenehno vključen zbor se tako lažje
vživi v vsebino, ki jo predaja poslušalcem. Na drugi strani tudi poslušalci na tak
način zgodbo lažje razumejo in začutijo. Gre za pomemben dejavnik, saj je ob
izvajanju katere koli skladbe vključitev poslušalcev na način, da glasbo čutijo,
izrednega pomena.
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6

ANALIZA IZBRANIH VOKALNIH SKLADB

6.1 Pevcu (1999)
6.1.1

O skladbi

Skladba je nastala leta 1999. Spada v drugo življenjsko obdobje Tadeje Vulc, čas,
ko je obiskovala Akademijo za glasbo v Ljubljani. Nastala je v drugem letniku
študija. Skladba je napisana za ženski zbor brez spremljave, pri čemer se oba
glasova, sopran in alt, delita na dva dela. Gre za krajšo skladbo (Vulc, 1999).

6.1.2

Besedilo

Besedilo je vzeto iz zbirke Poezije9 (1846), katere avtor je France Prešeren.
»France Prešeren10– Pevcu
Kdo zna noč temno razjasnit, ki tare duha!
Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne!
Kdo uči izbrisat spomina; kdo uči nekdanje dni, kdo uči praznoti ubežati, ki zdaj
mori!
Kako bit' očeš poet in ti pretežko je v prsih nosit al pekel al nebo!
Stanu se svojega spomni, trpi brez miru!« (Prešeren, 2014, str.40).

6.1.3

Analiza

Skladba za razliko od drugih izbranih skladb ni razdeljena na več delov, ki bi bili
označeni z velikimi tiskanimi črkami. Temu je tako, ker je skladba kratka in ni
preveč zapletena. Ko se vanjo poglobimo, opazimo, da je vseeno razdeljena na

Poezije je naslov zbirke izbranih Prešernovih pesmi, ki je izšla decembra 1846 z letnico 1847.
Prešeren je pesmi, ki jih je uvrstil v zbirko, skrbno izbral. Vanjo je uvrstil tudi Zdravljico.
9

France Prešeren (1800‒1849) velja za največjega slovenskega pesnika. Del njegove pesmi
Zdravljica, napisane leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije, obletnica njegove
smrti pa osrednji državni kulturni praznik.
10
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nekaj manjših delov. Prvi mikro del se začne s predtaktom na začetku skladbe in
traja do takta deset, nato se v taktu deset začne drugi mikro del, ki traja do takta
sedemnajst. Od sedemnajstega do triindvajsetega takta traja tretji mikro del. Od
takta triindvajset naprej sledi še zgolj kratek del, ki ga lahko razumemo kot
zaključek skladbe.
Skladba je v celoti napisana v

6
8

taktovskem načinu, ki se v skladbi nikoli ne

spremeni. Skladba se začne s predtaktom v dinamiki mezzopiano, in sicer v prvem
sopranu. Na začetku skladbe imamo uporabljen prvi motiv, ki ga prvi predstavi
sopran 1, nadaljujeta pa sopran 2 in alt. Zanimivo je, da ima sopran 1 ležeč ton,
bordun, ki poskrbi za barvo, medtem, ko drugi trije glasovi izvajajo melodijo. V
tretjem taktu se prvi motiv zaključi. Dolgih in ležečih tonov je tokrat še več. Ti
poskrbijo za pravo barvno ploskev. Nato sledi variacija prvega motiva, ponovno za
prvi sopran zapisan dolg ležeč ton, za drugi sopran in alt pa variacija glavnega
motiva. V taktu pet se pojavi nova sprememba v altu, in sicer ritmična. Gre za
ritmični razvoj že slišanega motiva. Vsi trije glasovi obležijo na koroni, ki ustvarja
nekakšno napetost. Na koroni opazimo kvartno tvorbo v zgornjih in spodnjih
glasovih. Po koroni se pojavi drugi motiv v dinamiki mezzoforte, ki traja dva takta,
nato pa mu v taktu devet sledi krajša variacija v dinamiki mezzopiano. Ta del lahko
razumemo kot nekakšen prehod med prvim in drugim mikro delom. V tem prehodu
zasledimo občasne ležeče tone, ki so značilni za začetek skladbe, opazimo pa
spremembo, ki kaže na aktivnejšo vključenost vseh štirih glasov.
S tem skladateljica napove drugi mikro del, ki se začne v taktu deset. Tukaj se
pojavi novo razmerje, razmerje dveh sopranov proti dvema altoma. V tem delu
zasledimo nov, tretji motiv, ki mu sledita prehod ali medigra in variacija tretjega
motiva. Motiv se sprva začne v dinamiki forte, a že kmalu je zapisan decrescendo,
ki poteka do dinamike mezzopiano. V taktu dvanajst zaznamo prehod na variacijo
motiva. Soprani zapojejo v dinamiki forte, alti pa v dinamiki mezzopiano. V taktu
trinajst se pojavi variacija tretjega motiva. Tokrat vsi štirje glasovi prvič hkrati
zapojejo začetek motiva, zasledimo pa tudi rahlo harmonsko spremembo. Tudi
tukaj dinamika niha od dinamike mezzoforte do mezzopiana. Če podrobno
opazujemo razmerja med toni, skladateljica v tem drugem mikro delu napoveduje
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tretji mikro del, saj opazimo uporabo čistih kvart in kvint, ki pa so nekoliko
zabrisane.
V taktu sedemnajst se začne tretji mikro del te skladbe, ki bi ga lahko označili kot
višek skladbe. Pojavi se nov motiv, ki je nekoliko daljši, saj obsega kar šest taktov.
Zanimivo je, da sta sopran 1 in 2 ves čas pisana v vzporednih čistih kvartah, oba
alta pa v vzporednih čistih kvintah. Dinamika v tem delu je mezzoforte, ki narašča
do forte, proti koncu motiva pa se umiri do dinamike mezzopiano.
V taktu triindvajset se pojavi kot nekakšen zaključek skladbe, ki traja do zadnjega
takta v dinamiki piano in nato mezzopiano. Zelo zanimiv je prvi skok soprana, ki
skoči za zvečano kvarto navzgor. Alt pri tem ponovno vztraja pri ležečem tonu, kar
nas spominja na začetek skladbe. V taktu osemindvajset je zapisan ritardando. Vsi
glasovi končajo na istem ležečem tonu, kar lahko razumemo kot nekakšno
zaokroženo misel celotne skladbe.
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6.2 Cantate Domino (2004)
6.2.1

O skladbi

Skladba je nastala leta 2004. Spada v drugo življenjsko obdobje Tadeje Vulc, ko je
obiskovala Akademijo za glasbo v Ljubljani. Skladba je posvečena Cerkvenemu
pevskemu zboru Sv. Michael Radlje ob Dravi. Gre za zbor, ki ga je nekaj let vodila
Tadeja Vulc, z njimi pa je požela številne uspehe. Zbor se je pripravljal na
tekmovanje in skladba je nastala ravno za to priložnost. Že na prvi pogled opazimo,
da je skladba zanimiva, saj se nenehno menjujejo taktovski načini, v skladbo pa je
vključen tudi tamburin (Vulc, 2004).
Pri analiziranju smo si pomagali z uporabo slušnega posnetka Akademskega
pevskega zbora Maribor. Posnetek smo izbrali, ker gre za interpretacijo Tadeje Vulc
(Akademski pevski zbor Maribor, 2013).

6.2.2

Besedilo

Latinsko besedilo je vzeto iz Psalma 96 (95), slovensko besedilo pa iz Psalma 69
(68).
Latinsko besedilo, ki je uporabljeno v skladbi:
Cantate Domino canticum novum11.
Cantate Domino omnis terra12.

Latinsko besedilo se pojavlja skozi vso skladbo, se ponavlja, v osrednjem delu ga
zamenja slovensko besedilo.

11

V prevodu pomeni: Pojte gospodu novo pesem.

12

V prevodu pomeni: Pojte gospodu, naj poje vsa zemlja.
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Slovensko besedilo, ki je uporabljeno v skladbi:
Reši me, o gospod, kajti voda mi sega že do grla!
Pogreznil sem se globoko v blato in ni trdnih tal.
Prišel sem v globine vode, odplavlja me vrtinec. Utrudil sem se z vpitjem.
Moje grlo je hripavo, in nimam več trdnih tal.
Slovensko besedilo se pojavi v delu D, v delu E pa se pojavi zgolj kot vzklik: ''Reši
me!''.
Osrednje sporočilo besedila je nagovor, da gospodu zapojemo novo pesem. V delu
D se pojavi slovensko besedilo, ki pa ni več tako pozitivno naravnano kot latinsko
besedilo. Izraža skrb, izgubljenost, dvom, pojenjanje moči in borbo. Slednje
razumemo kot padce v našem življenju. Ko pride do teh, se obrnemo na Boga in ga
prosimo za pomoč. Ravno zato je ta pesem namenjena Bogu, saj poje novo pesem
za Boga posameznik ali vsa zemlja. Pesem lahko v prenesenem pomenu razumemo
tudi kot molitev.

6.2.3

Analiza

Skladba je razdeljena na šest delov in sicer: A-del, B-del, C-del, D-del, E-del in Fdel. Gre za jasno delitev na dele, ki se med seboj nekoliko razlikujejo, saj prihaja
do uporabe drugih tem, melodij, ritmičnih vzorcev, šepetanj, govorov in uporabe
tamburina.
Pri analizi te skladbe smo se odločili analizirati po delih v treh poglavjih, in sicer:
taktovski način, ritem in motive. Za to potezo smo se odločili, ker se v skladbi
nenehno menjujejo različni taktovski načini, prav tako pa se pojavljajo zanimivi
ritmični vzorci in motivi, katerim smo namenili več pozornosti.
Skladba je napisana v tradicionalnem slogu. V skladbi je uporabljenih veliko durmol akordov ter nekoliko manj ostrih disonanc.
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6.2.3.1 A-del
Ob prvem pregledu skladbe bode v oči nenehno menjavanje taktovskih načinov.
Slednje skladbi daje značilen karakter.

6.2.3.1.1 Taktovski način
Skladba se začne v

4
4

in sicer je uporabljen
3

taktovskem načinu, že v drugem taktu pa pride do spremembe,
2
4

taktovski način. V petem taktu se pojavi

v šestem 4 taktovski način ter v sedmem

2
4

3
8

taktovski način,

taktovski način. Ta struktura taktovskih

načinov se v A-delu zaporedoma pojavi trikrat. Zanimivo je, da se taktovski načini
prilagajajo pomembnosti besedila. Skladateljica je tako taktovske načine podredila
besedilu oziroma besedam, ki jih je želela poudariti.

6.2.3.1.2 Ritem
Ritem je v skladbi zapisan tako, da na nekaterih mestih poudari začetke pomembnih
besed kot so Cantate (pesem), Domino (gospod) in novum (novo − izraz se nanaša
na novo pesem). Prav tako pa se velikokrat pojavijo sinkope, kar pomeni, da so
namesto težkih dob poudarjene lahke dobe. Zasledimo jo v prvem, tretjem, šestem,
osmem in devetem taktu. Nato se sinkope ponovijo na istih mestih pri ponovitvah
motiva.

6.2.3.1.3 Motivi
Prvi motiv je dolg pet taktov. Spremlja nas skozi celotno skladbo. Pojavi se v prvem
taktu in traja do petega takta. Označena je dinamika fortissimo, kar pomeni zelo
glasno. V tej dinamiki se poje celoten A-del. Pri motivu je zelo zanimivo, da sta alt
in sopran ves čas, razen v zadnjem, petem taktu motiva, zapisana v vzporednih
kvartah. V petem taktu motiva se združita v enoglasje. Liniji tenorja in basa sta ves
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čas zapisani v vzporednih tercah. V šestem taktu sledi variacija prvega motiva, ki
traja šest taktov, kar pomeni, da je za en takt daljša kot osnovni, prvi motiv.
Zasledimo ritmično kot tudi harmonsko spremembo. Alt in sopran v variaciji
motiva ponovno ves čas pojeta v vzporednih kvartah, nekoliko se spremeni potek
melodije, ki vpliva na harmonsko strukturo variacije motiva. Tenor in bas tokrat ne
pojeta celotnega motiva v tercah, ampak pojeta tudi v intervalu kvarte in kvinte. Od
osnovnega motiva je ta drugačen tudi potem, da se vsi glasovi zaključijo na ležečem
tonu, ki traja dva takta in eno osminko. Zazveni molov trozvok.
Nato se ponovi prvi motiv skladbe, ki mu sledi ponovitev variacije prvega motiva.
Temu delu sledi ponovitev prvega motiva skladbe, vendar z melodično spremembo.
Dodan je oktavni ton tenorjev, kar pomeni, da v tem delu tenor in sopran pojeta v
vzporednih oktavah. Enaka sprememba se pojavi tudi na začetku variacije prvega
motiva, le da od takta trideset do takta triintrideset v vzporednih oktavah pojeta bas
in alt. Prav tako pride v teh treh taktih do harmonske spremembe, in sicer je končna
tonaliteta tokrat dur. Za to poskrbi melodija v sopranu.

6.2.3.2 B-del
V tem delu najprej opazimo, da se prvič v skladbi pojavijo solisti. Tudi zapis je
nekoliko drugačen. V zapisu se pojavijo kvadrat in puščice. V zadnjem taktu Adela, torej v taktu triintrideset, opazimo, da je pri tenorjih in basih označen violinski
ključ, kar pomeni, da je v B-delu zapis za tenorje zapisan v violinskem ključu.

6.2.3.2.1 Taktovski način
A-del se zaključi v

2
4

taktovskem načinu, ki se prenese v del B. V tem delu se

taktovski način ne spremeni.
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6.2.3.2.2 Ritem
Ritem spremljevalne skupine (tenor, alt in sopran) je v drugem motivu zasnovan
tako, da poudari pomembne besede kot so canticum (pesem), novum (novo pesem).
Na besedo novum se pojavi ritmična posebnost in sicer sinkopa.
Pri solistih lahko opazimo ritmično posebnost, in sicer triole. Prvi in drugi solist
pojeta v kanonu, pri čemer drugi solist začne eno dobo za prvim solistom.
Tenor, alt in sopran pojejo ritmično podlago, ki je zelo eksaktna. Za nasprotje
poskrbijo solisti s triolami, ki prinesejo v ta del lahkotno melodijo. To lahko v
povezavi z besedilom razumemo tudi kot to, da zapojemo pesem, ki je nežnejša od
tiste, ki smo jo peli na začetku skladbe.

6.2.3.2.3 Motivi
Glavni motiv je štirikrat zaporedoma izpisan, zadnji je obdan s kvadratom. Gre za
aleatorični princip oziroma princip ponavljanja. Iz tega kvadrata sledi puščica, kar
pomeni, da morajo tenor, alt in sopran ves čas ponavljati v kvadratu označen drugi
motiv. S tem poskrbijo za ritmično in harmonsko spremljavo, na katero pojejo
solisti. V taktu štiriintrideset je oznaka mezzopiano, v osemintridesetem taktu je
označen piano, kateremu pa sledi decrescendo. Do takta štirideset z decrescendom
dosežemo pianissimo, ki je ohranjen dokler pojejo solisti.
Pri prvih solistih se pojavi kratek tretji motiv, ki ima dinamiko mezzopiano. Sledi
mu sekvenca, ki ima oznako za mezzoforte, ki jo solisti obdržijo do konca sola.
Motiv se ponovi za interval velike sekunde navzgor. Drugačen je samo konec
sekvence, ki je nekoliko skrajšan. V motivu kot tudi sekvenci opazimo uporabo
triol, ki jih prej v skladbi še nismo zasledili. Drugi solist ponovi tretji motiv ter
sekvenco dvakrat, prav tako prvi solist, pri čemer je druga sekvenca razširjena. V
tem primeru se sekvenca neprekinjeno kar dvakrat ponovi. Gre za polifoni princip,
ki na nek način tvori razpisan majhen cluster. Ko solisti odpojejo, se pridružijo
skupini, ki spremlja soliste in ponavlja tretji motiv.
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Sledijo še štiri solistke (alt ali sopran). Četrti motiv zasledimo pri prvi in drugi
solistki. Gre za preprost motiv brez ritmičnih ali melodičnih posebnosti. Solistki ga
v dinamiki forte zapojeta v kanonu, pri čemer druga solistka začne eno dobo za prvo
solistko.
Tretja in četrta solistka hkrati zapojeta ritmično enak motiv, vendar melodično
drugačen za interval velike sekunde navzgor.
Tudi pri ženskih solistkah gre za polifoni princip, katerega rezultat je natančno
razpisan majhen cluster.
Ko solistke odpojejo, se pridružijo skupini, ki je spremljala soliste in ponavljala
tretji motiv. Označen imamo crescendo, kar pomeni, da začne spremljevalna
skupina naraščati.
V taktu štiriinpetdeset vstopijo na dinamiki mezzoforte vsi tenorji, alti in soprani.
Še vedno ponavljajo tretji motiv. Na začetku tretje ponovitve vstopijo v dinamiki
forte še basi. Pojejo v vzporednih oktavah s tenorji. Tudi ostali glasovi v tem delu
pričnejo peti na dinamiki forte.
Na koncu zadnjega takta B-dela je v sistemu, kjer je zapis za alte in soprane,
označena puščica, ki gre v dve smeri. Ta puščica nakazuje, da bo v naslednjem
sistemu vsak glas zapisan v svoji vrstici.

6.2.3.3 C-del
V tem delu opazimo, da skladba doživi višek kot tudi nižišče. Pojavijo se
harmonske spremembe, ki še jih nismo slišali, zapisana je dinamika fortissimo,
dodani pa so tudi akcenti (poudarki). V nasprotju s tem sta v ta del vključena tudi
šepetanje in neslišen govor.
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6.2.3.3.1 Taktovski način
B-del se zaključi v

2
4

taktovskem načinu, ki se prenese v del C. V tem delu se

taktovski način ne spremeni.

6.2.3.3.2 Ritem
Ritem tretjega motiva je v tem delu še vedno enak. Ponovi se trikrat, nato pa sledi
sprememba v taktu šestinšestdeset in sedeminšestdeset. Pojavijo se četrtinke, nad
njimi pa zasledimo še akcente. Če to povežemo z besedilom, vidimo, da je dvakrat
zelo poudarjena beseda novum, ki pomeni novo pesem, kar izraža pomembnost.
Tukaj je višek skladbe. Sledi štirikratna ponovitev vzorca iz dela B.

6.2.3.3.3 Motivi
V delu C zasledimo tri zaporedne, a različne variacije drugega motiva. Gre za
harmonske spremembe, ki pa so napisane tako, da se z vsako variacijo motiva
stopnjujejo. V drugi variaciji motiva imamo označen crescendo. V zadnji, tretji
variaciji v taktu štiriinšestdeset pojeta bas in tenor v vzporednih oktavah, s čimer
dajeta podlago. To pripelje do viška skladbe, ki se pojavi v taktih šestinšestdeset in
sedeminšestdeset. Na teh dveh taktih imamo označene akcente s katerimi
poudarimo besedo novum.
V naslednjem taktu sledi popoln preobrat. Isti motiv se ponovi dvakrat, pri čemer v
dinamiki mezzopiano zbor šepeta ritmično zapisano besedilo. Ko se ponovi drugič,
zasledimo označen decrescendo, ki vodi v dvakratno neslišno ponovitev motiva.
Vsi glasovi intenzivno odpirajo usta vendar ne proizvajajo glasu. Ta del je nižišče
skladbe.
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6.2.3.4 D-del
Na začetku tega dela se pojavi oznaka Senza misura13. Že vizualno je nakazano, da
je ta del ponovno nekaj posebnega. Zasledimo oznake, ki pomenijo šepetanje,
polgovor, govor in individualno izvajanje pevca.

6.2.3.4.1 Taktovski način
V tem delu nimamo zapisanih taktnic, zato tudi taktovski način ni določen.

6.2.3.4.2 Ritem
Ritem je v tem delu zapisan na zanimiv način. Če besedilo poskusimo izvajati
natanko tako, kot je ritmično zapisano, opazimo, da je ritem zapisan zelo podobno,
kot bi bil, če bi besedilo zgolj prebrali.

6.2.3.4.3 Motivi
V tem delu se kateri od preteklih motivov ne ponovi. Pojavijo se novi motivi, izmed
katerih je vsak drugačen. Alti in soprani v dinamiki piano šepetajo naslednje
besedilo: »Reši me, o Gospod, kajti voda mi sega že do grla«. Proti koncu fraze je
označen crescendo, ki vodi do mezzopiana. V tem motivu je izraženo vznemirjenje.
Nato v dinamiki mezzopiano basi in tenorji šepetajo naslednje besedilo: »Pogreznil
sem se globoko v blato«, pri čemer so označeni akcenti na besedi globoko in blato.
Alti in soprani jim šepetajoče odgovorijo: »in ni trdnih tal!«. V tem delu naraščajo
do dinamike mezzoforte.

13

Senza misura je izraz za svoboden vstop.
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Sledi del, v katerem vsak pevec individualno, po svojem občutku, šepeta zapisano
besedilo: »Prišel sem v globine vode, odplavlja me vrtinec. Utrudil sem se z
vpitjem.«. Če poslušamo ta del, dobimo občutek, kot da smo v vrtincu, ki se vrtinči,
občutimo nemir, strah in skrivnostnost.
Temu delu sledita polgovor in govor. Zbor mora naraščati do dinamike fortissimo.
Besedilo, ki je zapisano, je naslednje: »Moje grlo je hripavo, in nimam več trdnih
tal!«. Strah in nemir sta zaradi dinamike še bolj poudarjena.

6.2.3.5 E-del
V tem delu je najpomembnejša novost tamburin. Dodana sta tudi vzklik in udarec
z nogo.

6.2.3.5.1 Taktovski način
4

V delu E sledi ponovitev dela A, vendar z majhno spremembo. E-del se začne v 4
taktovskem načinu, v naslednjem taktu je uporabljen

2
4

taktovski način. Sledi takt

3

prostega vpitja. V štiriindevetdesetem taktu se pojavi 8 taktovski način, sledi mu
taktovski način. V šestindevetdesetem taktu se pojavi

3
4

1
4

taktovski način ter v

2

sedemindevetdesetem 4 taktovski način.
Nato se ponovi struktura taktovskih načinov iz prve ter druge ponovitve motiva iz
A-dela.
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6.2.3.5.2 Ritem
Ritmično je ta del za vokalno zasedbo v celoti zasnovan enako kot del A. Pojavita
se samo dve razliki, in sicer v taktu enaindevetdeset, kjer se kot dodatek pojavi
vpitje, in v taktu petindevetdeset, kjer se kot dodatek pojavi udarec z nogo. Ta
predstavlja eno dobo.
Novost je igranje na tamburin, ki poudarja za skladbo značilen ritem. Tamburin se
v tem delu vključi ob koncu prvega motiva. Vključen je v prvo ponovitev motiva
in prvo ponovitev variacije, pa tudi v drugo ponovitev motiva in drugo ponovitev
variacije. Včasih poudarja težke dobe, včasih pa sinkope. Na dolgih in ležečih tonih
igralec tamburina tamburin trese. Ritmični vzorec za tamburin je v obeh ponovitvah
motiva enak, prav tako je enak v obeh ponovitvah variacij.

6.2.3.5.3 Motivi
Motivi so v tem delu zasnovani enako kot v delu A. Sedaj že dobro znani prvi
oziroma glavni motiv in njegova variacija se pojavita na enak način kot v A-delu,
torej trikrat. Ko se prvi motiv pojavi prvič, se v njem pojavita dva nova vložka, in
sicer prosto vpitje v taktu enaindevetdeset ter udarec z nogo v taktu petindevetdeset.
Po udarcu z nogo zasledimo oznako a-tempo, kar pomeni, da se skladba izvaja v
prvotno določenem tempu. Po tem delu sta obe ponovitvi glavnega motiva, variacije
ter harmonsko spremenjenega motiva in variacije z dodanim sopranom enaki kot v
A-delu. Novost je ta, da ti dve ponovitvi spremlja igranje tamburina v dinamiki
fortissimo. Tamburin ves čas poudarja za skladbo značilen ritem. Če ga ne
občutimo že med petjem, je s tamburinom izražen še toliko bolj.
V delu E sta združena podajanje sporočila, da Bogu pojemo novo pesem, in prošnja,
da nas naj ta reši pred slabim. Udarec z nogo lahko pomeni našo odločnost ali še
jasnejši nagovor Boga, naj nam prisluhne.
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6.2.3.6 F-del
V tem delu sledi zaključek skladbe. Najprej se skladba umiri, nato pa za konec sledi
odločna ponovitev delčka glavnega motiva skladbe.

6.2.3.6.1 Taktovski način
E-del se zaključi v

2
4

taktovskem načinu, ki se prenese v del F. V tem delu se
4

taktovski način spremeni v taktu sto triintrideset, in sicer v 4 taktovski način, v taktu
2

sto štiriintrideset pa v 4 taktovski način.

6.2.3.6.2 Ritem
Ritmično strukturo, ki jo zasledimo v tem delu, smo zasledili že v delu B, ko je
služila kot spremljava solistom. Ritmično je ta motiv enak kot v delu B. Vsi glasovi
ga ponovijo štirikrat. Na začetku tega dela tamburin ni vključen. Šele ko se v taktu
sto dvaintrideset pojavi delček glavnega motiva, se ponovno oglasi tudi tamburin.
V taktu sto štiriintrideset igralec tamburina trese tamburin, ko pevci izvajajo
glissande.

6.2.3.6.3 Motivi
Motiv, ki se pojavi v tem delu smo zasledili že v delu B. Tudi tukaj se motiv izvaja
v dinamiki pianissimo. Motiv se ponovi štirikrat, nato pa v dinamiki fortissimo sledi
ponovitev delčka glavne teme v skladbi. Tudi tamburin igra v dinamiki fortissimo.
Skladba se zaključi s petjem glissandov in tresenjem tamburina. Pevci zaključijo v
istem trenutku, ko tamburin udari zadnjo dobo. Konec lahko razumemo kot
nekakšno slavnostno petje nove pesmi Bogu.
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6.3 Epilog (2010)
6.3.1

O skladbi

Epilog je skladba, ki je nastala leta 2010 na besedilo Antona Funtka. Spada v tretje
življenjsko obdobje skladateljice, ko se je že vrnila nazaj v domovino in izvedela,
da je njena mama zbolela. V skladbo so vključeni zametki vizualnih in zvočnih
učinkov. Naloga teh je, da skladbo spremljajo oziroma, da ustvarjajo vzdušje v njej
(Gačnik, 2016).
Skladba je bila napisana za Danico Pirečnik14 in Šaleški akademski pevski zbor
Velenje (Vulc, 2010).
Slednji so se odpravljali na finalni nastop za Veliko nagrado Evrope v Varni v
Bolgariji. Skladateljica je dala vse od sebe, da bi zbor pokazal vse vrline, ki jih
premore. Ni pazila na to, kako težko se je skladbo naučiti in jo izvesti. Pri
ustvarjanju si je dala umetniškega duška (Gačnik, 2016).
V svoji kasnejši karieri se je odločila, da bo skladbo Epilog izvedla tudi sama.
Skladbo je izvedla z Akademskim pevskim zborom Maribor. Prvič ga je izvedla na
tekmovanju v Cantonigrosu v Španiji. Zdelo se je, da čeprav je zbor izvajal skladbo
v slovenskem jeziku, so ljudje razumeli vsebino. Drugič je skladbo izvedla na
državnem tekmovanju 23. Naša pesem 2014. Izvedba je požela velik aplavz, zbor
pa je za izvedbo te skladbe prejel tudi posebno nagrado za izvedbo skladbe,
napisane po letu 1995 (»23. Naša pesem 2014«, 2014).
Pri analiziranju smo si pomagali s slušnim posnetkom Akademskega pevskega
zbora Maribor. Posnetek smo izbrali, ker je skladbo izdelala in dirigirala Tadeja
Vulc (Akademski pevski zbor Maribor, 2014).

Danica Pirečnik (Šoštanj, 1954) je glasbena pedagoginja in zborovska dirigentka. Prve zborovske
uspehe je dosegla z Dekliškim pevskim zborom Gimnazije Velenje in Mladinskim pevskim zborom
Šolskega centra Velenje. Prejela je številne zlate plakete in prva mesta na slovenskih tekmovanjih,
v širšem evropskem prostoru in Kanadi. Danes vodi Šaleški pevski zbor Velenje in Oktet
Premogovnika Velenje.
14
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6.3.2

Besedilo

Avtor besedila je Anton Funtek15. Izšlo je v Zbirki zabavnih in poučnih spisov z
naslovom Knezova knjižnica. Gre za tretji zvezek.
Originalno besedilo je sledeče:
»Epilog
Imel sem sanje
Take nocoj
Da rokopis
Smrt brala je moj.
Po nje obrazu
Razlit je bil smeh,
Ko pazno zrla
Po listih je teh.
Naposled srepo
Name zroč,
Dejala je
V brezglasno noč:
„Da sem le rahlo
Dvignila prst,
Pa ne bi bilo
Teh rimanih vrst.
A to mi prija,
Priznal si, črvič:
Smrt vse je na zemlji,
A človek nič!“
Jaz nič, resnica!
A ti, kaj ti?
O tebi sem mislil
Minule dni.
In marsikaj danes
Drugače je, glej,
Kot mislil o tebi,
Smrt, sem poprej.
Lahko me stareš

Anton Funtek (1862−1932) je bil učitelj na mnogih šolah. Bil je tudi urednik Ljubljanskega zvona
(1891−1894), urednik Laibacher Zeitung (1895−1918) in po letu 1918 urednik Uradnega lista
Narodne in Deželne vlade SHS v Ljubljani. S pesmimi, razpravami in gledališkimi ocenami je
sodeloval v raznih časopisih. Pisal je pesmi, novele, drame in operna besedila.
15
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In zmaneš v prah,
Vender se tebi
Ne klanjam plah!
Pregledal sem delo
Tvojih rok,
Ob meni se glasil
Jok je in stok,
O moči tvoji
Vsak priča mrlič:
„Smrt, proti tebi
Ni človek nič!“
Jaz nič, resnica!
A ti, kaj ti?
Kar kdaj se zgrudi,
Zato ne mini.
Če kdaj usahne
In pade cvet,
Iz njega požene
Nov, lepši spet!
Če pade skala,
Iz razvalin
Požene mah,
Zeleni bršlin.
Če kje v vsemirji
Premine svet,
Iz njega ustvari
Bog novega spet.
In če umrje
Bedni zemljan,
Pa duši zasije
Še lepši dan!
Ne, kar se zgrudi,
To ne mini!
Iz smrti življenje
Novo kali!
Zato pa lahko
Stereš me v prah,
Ne da bi se tebi,
Smrt, klonil v plah!
Jaz proti tebi
Sem le črvič,
Ti proti stvarstvu,
Smrt, nisi nič!«
(Knezova knjižica, 1896, str. 78,79,80).
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V skladbi je skladateljica uporabila naslednje besedilo:
Imel sem sanje take nocoj, da je moj rokopis brala smrt. Po njenem obrazu je bil
razlit smeh, ko je pazno zrla po listih teh. Naposled srepo name zroč, dejala je v
brez glasno noč: ''Da sem le rahlo dvignila prst, pa ne bi bilo teh rimanih vrst. A to
mi prija, priznal si črvič. Smrt vse je na zemlji, a človek nič.''
Jaz nič resnica! A ti, kaj ti? Kar kdaj se zgrudi, za to ne mi ni. Če kdaj usahne in
pade cvet, iz njega požene nov lepši spet! Če pade skala, iz razvalin požene mah,
zeleni bršlin. Življenje kali iz smrti. Če kje v vse mir ji premine svet, iz njega ustvari
Bog novega spet! Smrt vse je na zemlji! Jaz proti tebi sem le črvič, ti proti stvarstvu,
nisi nič! (Vulc, 2010).
Ko preberemo besedilo, vidimo, da se skozi skladbo pojavlja dialog med smrtjo in
stvarstvom. Zdi se, da med sabo tekmujeta in se borita za prevlado. To je slišati in
občutiti tudi med poslušanjem posnetka skladbe. Smrt je tista, ki se poigrava z
našim življenjem, in kot je dejala, če premakne samo prst, lahko naše življenje v
trenutku ugasne. Stvarstvo pa se smrti ne da in ji jasno sporoča, da četudi cvet
usahne, iz njega zraste novo življenje, pri tem pa je smrt nemočna. Kasneje se proti
koncu smrt ponovno oglasi z vzklikom ''Smrt vse je na zemlji!'', a ji ne uspe, saj je
stvarstvo vedno tisto, ki je več kot smrt.

6.3.3

Analiza

Skladba je razdeljena na pet delov, in sicer: A-del, B-del, C-del, D-del in E-del.
Vsak del ima svoj karakter. Zanimivo je, da se motivi skozi skladbo ne ponavljajo.
Vsak del je grajen iz drugih motivov, ki delu dajejo značilno obliko. Za to skladbo
bi lahko rekli, da je značilno nizanje motivov, ki se v skladbi ne ponavljajo. Skladba
je zgrajena tako, da se čuti, kako napetost iz dela v del raste, v zadnjem delu pa
doživi vrhunec boja med dobrim in zlim. V skladbo je kot novost v vlogi
inštrumenta dodano telo. Med analiziranjem te skladbe smo ugotovili, da vsa
dinamika, hitrost in uporaba ritmičnih vzorcev sovpadajo z uporabo besedila.
Skladba je napisana tako, da pripoveduje zgodbo, ob tem pa uporablja glasbeno
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misel, razne posebnosti, zvočne in vizualne učinke. Ker je skladbo nemogoče
analizirati razčlenjeno po taktovskih načinih, motivih ali ritmu, smo se odločili, da
jo analiziramo na podlagi zgodbe, ki jo skladba podaja, in preko te utemeljimo rabo
glasbenih sredstev.

6.3.3.1 A-del
Gre za uvodni del skladbe Epilog, v katerem se pripovedovanje zgodbe še ne začne.
Del, v katerem se začne ustvarjati vzdušje, ki je moreče in nekoliko tišje. Zelo
kmalu občutimo stopnjevanje. A-del govori o čudnih, strašnih sanjah, ki so
preganjale pevce (posameznika). V tem delu je najpomembnejši ton e, ki je osnova.
Ves čas nas spremljajo predložki, kot sta tona es in fis, ki se vrtijo okoli tona e.

6.3.3.1.1 Ritem
V delu A smo se odločili, da se nekoliko bolj posvetimo ritmu. Ritmična gradnja je
za stopnjevanje v tem delu izrednega pomena. Na začetku pevci pojejo daljše note,
polovinke in četrtinke. Nato skladateljica doda vedno več manjših notnih vrednosti,
predvsem šestnajstine, ki dajo občutek vznemirjenja. Zanimivo je, da uporabi celo
dvaintridesetinke. Pojavlja se tudi punktiran ritem in pa veliko četrtinskih,
osminskih, šestnajstinskih pavz. Zaradi teh pavz in punktiranega ritma je skladba
za izvajanje tako zelo težka. Pevci morajo notne vrednosti zelo dobro poznati, saj
lahko samo tako zapis natančno izvedejo.

6.3.3.1.2 Motivi
A-del je napisan v

4
4

taktovskem načinu. Izpostaviti gre nekaj glavnih motivov, ki

se v tem delu ves čas spreminjajo. V nekaterih primerih se ponovijo dobesedno ali
pa s harmonsko spremembo. Prvi tak motiv je v taktu ena, ko se motiv pojavi pri
altu. Ta motiv lahko zasledimo pri altu 1 in altu 2 ter pri tenorju. Drugi motiv je v
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taktu dve, ki ga hkrati izvajata sopran in bas, kasneje pa še tenor. Pri tem imamo
dodano tudi opombo, da morajo pevci besedilo izgovarjati brez aktiviranja glasilk
oz. kot šepetanje. Pojavi se tudi opomba, da naj pevci najprej pihnejo zrak ven nato
pa dodajo rahel žvižg v smislu vetra. Z zvočnimi učinki se ustvarja zanimivo
vzdušje. V taktu štiri lahko zasledimo tretji motiv na šestnajstinkah, ki jih pevci
izvajajo na N-N-N-N-M-N. Ta motiv večkrat zasledimo pri tenorju in sopranu.
Četrti motiv določa besedilo »imel sem sanje«. Prvič se pojavi v taktu sedem pri
sopranu. Tudi ta motiv zasledimo pri sopranu, altu 1, altu 2 in tenorju. Ta motiv se
ne ponavlja dobesedno ampak z manjšimi spremembami. V taktu devet pri sopranu
zasledimo okvirček in opombo, ki nas opozarjata na vizualni učinek. Sopran, alt in
tenor morajo upoštevati, da vsakič, ko se pojavi ta motiv, rahlo zaokrožijo z glavo.
S tem uprizarjajo sanje, ki jim begajo po glavi.
V tem delu je pomembna tudi dinamika. Pevci jo morajo natančno upoštevati, saj
sicer ne dosežejo predpostavljenega stopnjevanja. To je skladateljica dosegla z
uporabo vedno manjših notnih vrednostih, s postopnim vključevanjem vedno več
glasov in z dinamiko. V taktu trinajst je dodan učinek za bas, pevci morajo zelo
hitro izgovarjati t-k, vsak po lastnem občutku, saj ritem ni natančno določen. V
taktu trinajst zasledimo višek tega dela skladbe, ki se počasi umiri v taktu petnajst.
Navodilo za base je, da morajo ton e peti na vokalih a, e, i, o in u. To povzroči
oglašanje alikvotnih tonov16 pri pevcih. Skladateljica uporabi vedno tišjo dinamiko,
vedno manj glasov in vedno več ležečih tonov. V tem taktu skladateljica uporabi
glissando v altu 1, doda pa ga v taktu šestnajst tudi pri sopranu. Nato se ta del počasi
umiri. Basi držijo ton e, počasi utihnejo alt 1, nato sopran, na koncu še tenor in alt
2. Bas osami na tonu e, ki naj bi ponazarjal zvok smrti. Ta se v celotni skladbi pojavi
kar trikrat. V taktu devetnajst najdemo tudi označeno korono.

Alikvotni toni so skoraj neslišno sozveneči toni. Ob določenem osnovnem tonu skupaj z njim
tvorijo zven, ki je ključni za barvo osnovnega tona. Te tone je odkril Marin Mersenne (1588−1648).
16
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6.3.3.2 B-del
V B-delu se nahaja pravi začetek skladbe. Ta del pojasnjuje, kakšne so sanje, ki
mučijo pevce. Strašne sanje o smrti, ki se jim smeji in jim daje vedeti, da so odvisni
od nje. V tem delu pevci uprizarjajo dialog med človekom in smrtjo. Namen pevcev
mora biti razpoznaven tudi z njihovih obrazov in iz njihovega petja.
Taktovski načini se v delu B pogosto menjujejo. Skladateljica v tem delu uporablja
dva različna taktovska načina. Če se osredotočimo na taktovske načine in besedilo,
ugotovimo, da so taktovski načini prilagojeni poudarkom, ki jih je želela
skladateljica narediti. Del B se začne v

3
4

taktovskem načinu, nato pa se ves čas

2

izmenjuje z 4 taktovskim načinom. Najizraziteje to opazimo od takta šestindvajset
naprej, ko na prvo dobo ustvari poudarke, s katerimi izpostavi posamezne dele
besedila.
Takoj opazimo, da je nad sopranom dodana še črta, ki je namenjena posebnim
zvočnim učinkom. Izvajajo ga punce, takrat, ko je zapisan. Odebeljena črta, ki
poteka iz kvadratka, označuje, kako dolgo se ta učinek izvaja. Pred kvadratkom je
dodano tudi navodilo, da morata sopran in alt zelo hitro s prsti udarjati ob dlan druge
roke. Ta učinek temu delu dodaja skrivnostnost.
Tenor in bariton pripovedujeta, kakšne sanje sta imela. Pri tem morata stopnjevati
2

dinamiko do forte. Na taktu triindvajset se taktovski način spremeni v 4. Bas, bariton
in tenor zapojejo kratko besedo smrt in pri tem uporabijo akcent. Pomembno je, da
skladateljica na akordu, kjer moški del zbora zapoje smrt, uporabi tritonus. Ob tem
punce pričnejo s prsti udarjati po drugi roki, hkrati pa izvedejo še en učinek na FH. To ustvarja občutek groze. Učinki se v tem delu izvajajo v dinamiki mezzoforte
in forte. Fantje naprej pripovedujejo, kako je smrt brala njihov rokopis. Od takta
enaindvajset skladateljica uporablja veliko triol v vseh glasovih. Zaradi tega imamo
občutek, da melodija lepo in lahkotno teče naprej.
Skozi celoten del B zasledimo dve osi, okrog katere se vrtijo toni. Prva os je enaka
kot v delu A, okrog tona e, druga je okrog tona h. V taktu šestindvajset ter
sedemindvajset se osi združita.
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V taktu petindvajset dekleta pripovedujejo o tem, kako je na obrazu smrti bil razlit
smeh. To morajo uprizoriti s petjem in mimiko obraza. Vse se izvaja v dinamiki
mezzopiano, razen učinki, ki so z dinamiko mezzoforte ustrezno poudarjeni.
Učinki, ki so dodani v glasovih od šestindvajsetega takta naprej pri tenorju, basu in
kasneje altu na črko S ali H izvirajo iz besed, ki jih pojejo ostali glasovi. Zvočni
učinki so ponovno vključeni za ustvarjanje vzdušja in spremljanje zgodbe, ki jo
pojejo pevci. V taktu osemindvajset so vsi glasovi na dinamiki mezzoforte, saj
pripovedujejo, kako je smrt opazovala njihovo delo. V tem taktu je določen tudi
accelerando kot tudi poco ritardando. Pomemben je tudi kromatični postop navzdol.
V taktu devetindvajset punce ponovno vključijo učinek z rokami, sopran in tenor
pa dodata še učinek na T-K. Postopoma se nastala situacija umiri. V dinamiki forte
vstopijo fantje, ki pripovedujejo, kako jih je smrt nagovorila. Dekleta v taktu
enaintrideset poskrbijo za zvočne učinke na zlog Fu!. Priključijo se fantom pri
pripovedovanju zgodbe.
Skladateljica ves čas uporablja izredno zanimive harmonije, takšne, ki ne gredo
zlahka v uho. Ob njih dobimo občutek, da nas smrt ves čas opazuje. V taktu
petintrideset smrt spregovori. Pevci imajo takrat zapisano dinamiko fortissimo, kar
lahko razumemo, da smrt zagrozi pevcem (posamezniku). Dinamika se stopnjuje
do fortissima. V taktu osemintrideset sledi nekolikšna umiritev. Dodan je zapis atempo, kar pomeni, da prevzamemo začetni tempo. Od tega takta naprej je ponovno
uporabljenih veliko triol, ki poskrbijo za pretočnost skladbe. V taktu
devetintrideset, enainštirideset in oseminštirideset so znova uporabljeni učinki z
dlanmi.
Od takta osemintrideset naprej smrt pripoveduje, kako ji prija, ko grozi. V skladu s
tem je tudi uporabljena dinamika. Ker je skladateljica želela poudariti besedo prija,
je dinamika v taktu triinštirideset mezzoforte. Od takta štiriinštirideset se situacija
popolnoma umiri, saj nam smrt pove, da je ona tista, ki vlada na zemlji. V taktu
sedeminštirideset se pojavi zanimiv moment, ko sopran sam zapoje besedo človek,
nato pa se mu na besedo nič priključijo vsi ostali glasovi v dinamiki pianissimo. Ko
pevci prenehajo peti, lahko prvič v tej skladbi slišimo zgolj zvočne učinke, ki jih
izvajajo dekleta na dlaneh. Nato izginejo tudi ti. Sledi kratka tišina.
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6.3.3.3 C-del
C-del je izredno odločen del. Tudi hitrost izvajanja se nekoliko spremeni, saj
postane hitrejši. V tem delu se človek, pevci, postavijo zase in zagovarjajo življenje,
ki je tisto, katero smrt vedno porazi. C-del je tako odgovor na del B, kjer je vladala
in govorila smrt. Če ga primerjamo z ostalimi deli po dinamiki, je ta del najbolj
glasen. Razumemo ga lahko tudi kot višek skladbe.
Hitrost je določena, in sicer četrtinka: sto dvajset. Vsi glasovi razen basa začnejo
izvajati motiv Jaz nič resnica. Že v drugem taktu dela C se priključijo basi, ki dajo
dobro podlago odločnemu petju. Uporabljena dinamika je forte in mezzoforte.
Pojavljajo se akcenti, ki poudarjajo pomembnost besedila. V taktu triinpetdeset
vstopi sopran na dinamiki mezzopiano, že v naslednjem taktu pa se mu priključijo
ostali glasovi. Na koncu takta petinpetdeset bas prevzame pobudo in pripoveduje
zgodbo naprej. Že v naslednjem taktu se mu priključijo tenor, nato pa še alt in
sopran v dinamiki mezzoforte. V tem delu opazimo, da nekako poteka dialog tudi
med glasovi samimi, saj se nenehno izmenjujejo. En glas se pojavi, ko drugi izgine.
To lahko razumemo kot pogovarjanje in strinjanje vseh pevcev s tem, da je življenje
tisto, ki mora prevladati nad smrtjo. V taktu šestdeset imamo določeno dinamiko
mezzopiano, v naslednjem taktu piano. Situacija se tukaj znova nekoliko umiri pred
naslednjim izbruhom.
Od tega dela naprej se zgodba stopnjuje, kar je razvidno tudi iz dinamike. Dinamika
iz mezzopiana narašča preko mezzoforte do forte. V taktu šestinpetdeset je izrazita
uporaba akcentov. Če dobro pogledamo, lahko to označimo kot razširitev motiva iz
taktov triinšestdeset in štiriinšestdeset. S tem je skladateljica poudarila spodbudnost
narave. Če dobro opazujemo vizualen potek melodije od takta šestinpetdeset naprej
pa do takta šestinšestdeset, ugotovimo, da se v vseh glasovih melodični vzorci
zaključujejo navzgor. To lahko razumemo kot stremljenje človeka k svetlobi, k
lepšemu, k življenju.
V taktu sedeminšestdeset se znova oglasi smrt v dinamiki forte. Smrt ponazarjajo
basi, ki znova poudarijo, da je smrt tista, ki je na zemlji vse, da je človek nič. V
taktu devetinšestdeset nastopijo zanimive harmonije. Skladateljica je na nek način
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zapisala clustre17. Uporabila je sekundne intervale, ki ob poslušanju sprožajo
nelagodje. To nas spominja na smrt. V taktu enainsedemdeset ter dvainsedemdeset
so uporabljeni udarec z nogo, vzklik ter udarci z nogo, ki jih nadzira dirigent. Pri
prvem udarcu z nogo ob tla najprej udarijo ob tla soprani in tenorji, nato pa še alti
in basi. Temu sledijo številni udarci z nogo. Za izvedbo tega dela je skladateljica
zapisala navodilo, da mora dirigent iti z roko z leve (od soprana in tenorja) proti
desni (do alta in basa) ter nazaj. Vsak pevec udari z nogo, ko gre dirigentova roka
mimo njega. Ta akcija traja dve dobi, torej se zgodi zelo hitro. Za tem nastane tišina,
saj je pavza označena s korono.

6.3.3.4 D-del
Začetek dela D bi lahko razumeli kot nižišče skladbe. Ponovno se oglasi življenje,
ki se bori proti smrti. V drugem delu tega dela se ponovno oglaša smrt, tako da
imamo ponovno boj med dobrim in zlim.
D-del bi lahko razdelili na dva mikro dela. Prvi mikro del traja od takta
dvainsedemdeset pa do takta devetinsedemdeset. Drugi mikro del pa se začne v
taktu osemdeset in traja pet taktov.
V prvem taktu prvega mikro dela D-dela se najprej pojavi sopran 2. Že v drugem
taktu pa se z glavnim motivom oglasi sopran 1. V tem delu sopran 1 predstavlja
življenje. Vsi ostali glasovi imajo točno določen motiv, ki ga, podobno kot v delu
A, ponavljajo dobesedno, pa tudi s harmonskimi spremembami. Sopran 2 prvič
izvede svoj motiv v taktu dvainsedemdeset, alt prvič izvede motiv v taktu
štiriinsedemdeset, tenor pa v taktu sedeminsedemdeset. Motiv soprana 2 in tenorja
je zelo podoben. Spominja nas na uvodni del v skladbi. Predvsem tenor nas spomni
na glavno melodično os, na ton e. Oba glasova imata zelo nevtralen motiv. Sopran
1, alt 1 in alt 2 imajo ritmično razgibane motive. Zanimivo je, da vizualno melodija

Cluster je izraz za zvočni grozd. Gre za hkraten pojav več tonov, ki so v razmaku majhnih
intervalov ali pa celo mikro tonov.
17

56

pri sopranu potuje navzgor, kar teži k svetlobi. Pri altu je nekoliko drugače, saj se
melodije zaključujejo navzdol. Skladateljica je uporabila kromatični postop
navzdol, ki smo ga zasledili že v prejšnjih delih. Sopran ponazarja življenje, alt pa
smrt. Celoten del D se začne v dinamiki piano, nato se z vsako ponovitvijo motiva
dinamika stopnjuje v mezzopiano, mezzoforte, na koncu do forte. Bas se oglasi v
taktu oseminsedemdeset, ko poudari, da Bog vedno znova ustvari novo življenje.
V taktu osemdeset se oglasi smrt. Gre za začetek drugega mikro dela v delu D.
Vsakemu glasu je pripisan značilen motiv, ki je ritmično povsem samosvoj. Vsem
glasovom je skupna glavna tonska os na tonu e. Ta del bi lahko označili kot
nekakšen prehod med delom D in delom E. V njem zasledimo različne motive, ki
smo jih slišali v skladbi že pred tem, hkrati pa od takta triinosemdeset spremljamo
napoved novega dela (E-dela), novo dogajanje.

6.3.3.5 E-del
Del E lahko razumemo kot nakazovanje upanja, da je življenje vendarle lahko tisto,
ki zmaga. V vseh glasovih je skladateljica uporabila melodije, ki niso zelo
razgibane. Večinoma se vrtijo okrog tonske osi e in tonske osi fis. Na koncu dela
prevlada prvotna oz. začetna tonska os na tonu e. V tem delu je izrazito
stopnjevanje, najdemo pa tudi zanimivo nasprotje. Če pogledamo motiv basa in
baritona, ki se pojavi v taktu petinosemdeset in traja do takta devetinosemdeset,
opazimo, da je napisan s poudarkom na ritmičnem izvajanju kot tudi staccato
izvajanju. Ko se vključi alt v taktu devetinosemdeset, opazimo, da ima zelo
podobno strukturo kot bas, torej kratke note in oznake za staccato. Protiutež temu
izvajanju pa sta tenor, ki vstopi v taktu devetdeset, in sopran, ki vstopi v taktu
triindevetdeset. Oba izvajata dolge note. V bistvu imata nekakšno drugo temo, ki je
mišljena kot kontrapunkt temi, ki jo izvajajo bas, bariton in alt. Vsak glas svoj motiv
ponavlja dobesedno, pojavljajo pa se tudi številne variacije.
V delu E pa ne smemo pozabiti še enega novega dodatka, šepetalcev. Ti se vključijo
na drugo polovico zadnje dobe v taktu oseminosemdeset. Ti do takta
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devetindevetdeset stopnjujejo vzdušje. Sprva besedilo šepetajo, nato polgovorijo,
govorijo, na koncu stopnjujejo do krika.
Zelo pomemben moment se zgodi v taktu sto, ko se vsi glasovi prvič oglasijo hkrati
in z istim motivom. Motiv do sem pripeljejo tenor, bariton in bas. V taktu sto tri se
2

zamenja taktovski način v 4. S tem skladateljica strne manjše notne vrednosti in
pospeši zaključek tega dela. Pomembno je, da pevci upoštevajo akcente, ki so
navedeni pri taktu sto tri in sto štiri.
Sledi takt tišine, nato pa vsi pevci, razen baritona in basa, še zadnjič s skupnimi
močmi zapojejo skupni motiv in dajo smrti vedeti, da proti stvarstvu ni nič.
V celotnem delu E je vključen tudi prvi vidnejši vizualni učinek. Na mestih, ki so
označena s križci, morajo pevci s pestjo desne roke udarjati po prsih. Ta učinek
spominja na bitje srca in deluje zelo dramatično. Na začetku ima vsak glas svoj
ritem srca, postopoma se začno ritmi združevati. Popolnoma združeni so v taktu sto
kot pri petju.
Del od takta sto trinajst naprej lahko razumemo kot zaključek celotne skladbe.
Celotna situacija se umiri. Še zadnjič se pojavi zvok smrti pri basih, pevci pa še
zadnjič uporabijo učinek bitja srca, ki je natančno ritmično zapisan. Ob tem še
zadnjič smrti povedo, da ni proti življenju nič. Vsak nič mora biti manj, kar pomeni
da pevci prvič uporabijo polgovor, proti koncu pa šepetanje. Na zadnji nič morajo
vsi pevci povesiti glavo navzdol.
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6.4 Fortuna (2013)
6.4.1

O skladbi

Fortuna je skladba, ki je nastala januarja 2013. Skladba sodi v tretje življenjsko
obdobje Tadeje Vulc in je trenutno višek njene ustvarjalnosti na vokalnem
področju. Napisana je bila za Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v
Ljubljani in njihovega takratnega dirigenta Sebastjana Vrhovnika18. Napisana je za
sopran, tenor in bas solo ter za mešani pevski zbor brez spremljave (Vulc, 2013).
Skladateljica je zgodaj izkusila dobre in slabe strani življenja. Skladba je bila
napisana po smrti mame in po rojstvu sina. Vulčeva je izkusila igro usode, ki se je
poigravala z njo. En dan je bila dobre volje, naslednji dan pa popolnoma na tleh.
Razmišljala je, kako je bilo včasih in kako je danes. To je bilo obdobje, v katerem
je zelo težko pisala. Dobila je naročilo od Akademskega pevskega zbora Tone
Tomšič Univerze v Ljubljani in ni vedela, kako naj napiše skladbo (Gačnik, 2015).
Skladba je zanimiva predvsem zato, ker vsebuje petje, zvočne in vizualne učinke.
Lahko bi jo označili za višek zborovske literature Tadeje Vulc.
Pri analiziranju smo si pomagali z video posnetkom Akademskega pevskega zbora
Maribor. Posnetek smo izbrali, ker je skladbo izdelala in dirigirala Tadeja Vulc
(»13. International Choral Competition Gallus«, 2015).

Sebastjan Vrhovnik (1978) je slovenski zborovodja. Končal je srednjo glasbeno in baletno šolo,
nato pa Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je na Oddelku za glasbeno pedagogiko leta 2004
diplomiral z zborovskim koncertom pod mentorstvom doc. dr. Marka Vatovca. Od leta 2009 pa do
leta 2014 je bil dirigent Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Tekom kariere je vodil tudi
nekatere druge zbore, kot je Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika. Med leti 2003 in 2008 je
vodil Učiteljski pevski zbor Slovenije ''Emil Adamič''.
18
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6.4.2

Besedilo

V skladbi je uporabila naslednje latinske izreke o smrti:
Prvi izrek:
»O fortuna velut luna statu variabilis,
semper crescis aut decrescis;
vitta detestabilis nunc obdurat et tunc curat ludo mentis aciem,
egestatem, potestatem, dissolvit ut glaciem.« (Besedilo je vzeto iz Codexa
buranus19: Carmina moralia et satirica/De avaritia št. 17 (pred 1250).).

Drugi izrek:
»Brevis est magni fortuna favoris.« (avtor: Silius Italicus20).

Tretji, četrti in peti izrek:
»Quidquid in altum fortuna tulit, ruitura levat.
Aberrare a fortuna tuua non potes.
Quod non dedit fortuna, non eripit.« (Avtor: Lucius Annaeus Seneca21).

Codex buranus je srednjeveška poezija. Je zbirka tristo dvajsetih pesmi. Vsebuje štiri osnovne
kategorije pesmi: satirične ali moralizirajoče pesmi (Carmina Moralia et satirica), pesmi za
praznovanje pomladi in ljubezni (Carmina veris et Amoris), pivske pesmi in pesmi za igre na srečo
(Carmina lusorum et potatorum) in pesmi z versko vsebino (Carmina Divina).
19

20

Silius Italicus (polno ime je Tiberius Catius Asconius Silius Italicus, ok. 28–ok.103) je bil rimski
konzul, govornik, latinski epski pesnik 1. stol. našega štetja. Njegovo edino ohranjeno delo je
sedemnajsta knjiga Punica, epska pesnitev o drugi punski vojni in najdaljša ohranjena pesem v
latinščini, ki ima več kot dvanajst tisoč vrstic.
Lucij Anej Seneka (latinsko Lucius Annaeus Seneca, ok. 4 pr. Kr.–65 po Kr.) je bil rimski stoiški
filozof, politik in dramatik. Bil je učitelj in kasneje tudi svetovalec rimskega cesarja Nerona.
Njegovo delo zajema ogromno filozofskih esejev in dialogov, čez sto pisem, ki obravnavajo moralne
probleme, devet tragedij, satiro in meteorološki esej.
21
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V prevodu izreki pomenijo sledeče:
O Fortuna, kakor luna spremenljiva venomer, pada, vstaja v ščip iz mlaja vse
življenje klet nemir: zdaj nasprotno, zdaj dobrotno zanori nas spet in spet,
siromaštvo in veljaštvo raztopi kot sonce led.
Usoda je le kratek čas zelo naklonjena.
Karkoli usoda prinese na vrh, dvigne zato, da potem trešči ob tla.
Svoji usodi ne moreš ubežati.
Česar usoda ni dala, tega ne more vzeti (Vulc, 2013).

6.4.3

Analiza

Skladba je sestavljena sedmih delov in sicer: A-del, B-del, C-del, D-del, E-del, Fdel in G-del. Vsak del skladbe ima svoje motive, značilnosti in razpoloženje.
Podobna sta si zgolj del A in del D.

6.4.3.1 A-del
Ta del se kot začetni del prične izredno veličastno. Vsi glasovi se oglasijo unisono22
v dinamiki mezzoforte. Besedilo napove naslov skladbe, torej usodo, ki pa se v Adelu začne prepletati, stopnjevati. V tem delu lahko skozi poslušanje občutimo
negativne strani usode. A del bi lahko razdelili na tri manjše (mikro) dele. Prvi del
traja od prvega takta naprej, drugi del od šestega, tretji pa od devetnajstega in se
konča na koncu dela A. V njem izstopajo ritmične posebnosti in uporaba številnih
motivov, ki se med sabo prepletajo.

22

Unisono je izraz v glasbi, ki pomeni sočasno, hkrati.
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6.4.3.1.1 Ritem
4

Skladba se začne v 4 taktovskem načinu, ki pa se v tem delu ne spremeni. V prvem
delu takoj opazimo, da je skladba izredno ritmično razgibana in zanimiva. Že v
prvem taktu imamo prvi zanimiv primer, ko imata alt in tenor nekoliko drugačen
ritem. Alt poje triole, ki dajo mehak občutek. Tenor z osminkami in šestnajstinkami
poskrbi za vznemirjenje. Enak primer se pojavi v taktu tri. V taktu sedem se prične
stopnjevanje. Vsak glas ima svoj ritmični motiv, ki ga izvaja. V vseh glasovih
prevladujejo osminke, ki skrbijo za stopnjevanje, le pri altu prevladujejo četrtinke.
V taktu dvajset se prvič pojavijo quasi glissandi, in sicer pri basu, altu in tenorju.
Vsi trije glasovi imajo natančno zapisan ritem, po katerem izvedejo glissando. V
taktu osemnajst se vsi glasovi razen basa ritmično združijo. Bas se ritmično
priključi ostalim glasovom v dvajsetem taktu, nato pa izvaja quasi glissando.
Sledita mu še alt in tenor. V taktu triindvajset zasledimo podoben ritmični motiv
kot v taktu dvajset, tokrat nekoliko prej vstopijo tenorji. V taktu petindvajset se
pojavi preplet glissandov, saj se pojavijo v vseh glasovih. Nekateri se pojavljajo,
ko drugi že zginevajo. Najprej se pojavi sopran, sledijo mu alt, tenor in bas. Občutek
imamo, da segamo vedno globlje, nato pa se povzpnemo nazaj v višine, saj se z
glissandom po basu ponovno vključita tenor in alt. Ta del nam predstavlja
nestabilna tla, ravno zato so uporabljeni glissandi in približno določeni toni. Od
takta sedemindvajset naprej se vodilni motiv pojavi trikrat. Prvič in drugič je
zapisan v osminkah, tretjič pa v četrtinkah. Iz tega lahko vidimo, da je narejen še
večji poudarek na besedi Fortuna.

6.4.3.1.2 Motivi
V prvem mikro delu zasledimo izraz meno mosso, ki je zapisan nad prvim taktom,
opozori nas, da moramo ta del pričeti izvajati nekoliko počasneje. Pomemben je
izhodiščni ton c, ki nas spremlja skozi celotno skladbo. Že v prvem taktu vidimo,
da nimajo vsi glasovi enakega motiva. V tem delu zasledimo ogromno število
različnih motivov. Vsak glas ima svoj motiv, ki ga ponavlja. Že na začetku skladbe
sta skupaj samo sopran in bas, alt ima svoj motiv, prav tako pa tudi tenor. Zanimivo
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je, da se na prvo dobo pojavi dinamika mezzoforte, že na polovici druge dobe pa
sledi dinamika pianissimo. Dogajanje iz prvega in drugega takta se ponovi v tretjem
taktu, le da se zelo skrivnostno vključi tudi bas. Tudi ta del izvajamo v prvotnem
tempu, torej enako kot prvi in drugi takt. V petem taktu nas z dinamiko fortissimo
prebudi bas, bariton in tenor, dobo kasneje pa se z dinamiko fortissimo vključita še
alt in sopran.
V tem delu je vredno izpostaviti padajoč kromatični postop pri altu in tenorju. Prav
tako so pomembni vsi forte deli, ko celoten zbor zapoje skupaj. Na teh delih je
skladateljica ustvarila majhne, a natančno razpisane clustre. Prvi cluster, ki je
napoved drugega, zasledimo v taktu tri, drugega pa v taktu šest. Drug cluster je že
nekoliko bolj razširjen.
V drugem mikro delu oziroma v taktu sedem se spremeni hitrost izvajanja skladbe,
kar lahko razumemo kot naraščanje vznemirjenosti. Bas ima svoj značilen motiv,
ki ga ponovi kar šestkrat, pri čemer pa ponovitve niso identične. Pomembno je, da
ves čas kroži okrog tonske osi c in pri tem uporablja kromatiko. Pri drugi ponovitvi,
ki se začne v taktu enajst, bas obdrži motiv, vključi pa se še bariton, ki poje melodijo
terco višje. V taktu trinajst se pojavi variacija motiva, pri kateri zasledimo
harmonsko spremembo. Ta variacija se ponovi še enkrat, nato pa ji v taktu
sedemnajst sledi še ena variacija motiva, ki se je že prej pojavila v taktu enajst. Na
koncu zadnje variacije opazimo majhno harmonsko spremembo in drugačen
zaključek motiva.
V drugem mikro delu se tenorji vključijo na zadnjo dobo v taktu osem. Imajo svoj
motiv, ki ga najprej izvajajo tako, da po besedi semper crescis sledita dve pavzi,
nato pa se nadaljuje fraza aut decrescis. Ta motiv se v taktu devet ponovi brez
vmesnih pavz. Ko se motiv pojavi tretjič, v taktu dvanajst opazimo, da je nekoliko
drugačen. Motiv postane nekoliko daljši, kar nas pripelje do tega, da je skladateljica
motiv razvijala. Celoten motiv temeljni na osminkah. Motiv se v takšni obliki
pojavi še dvakrat. Zaključi se v taktu osemnajst.
V drugem mikro delu se alt vključi v taktu sedem. Motiv, ki se glasi nunc obdurat
et tunc curat ludomentis aciem, prvič zašepetajo. Od takta enajst naprej v enakem
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ritmičnem vzorcu še zapojejo. V taktu štirinajst se ta motiv ponovi vendar pri
ponovitvi opazimo harmonsko spremembo.
Sopran se vključi v taktu osem drugega mikro dela. Tudi sopran kot alt svoj ritmični
vzorec z besedilom egestatem, potestatem disolvit ut glaciem šepeta. Motiv pevke
zašepetajo trikrat. V taktu petnajst se soprani razdelijo na prvi in drugi glas. V taktu
petnajst sopran 1 napove motiv na štirih osminkah. Dobo kasneje, za sopranom 1,
se vključi sopran 2, ki tako kot prvi sopran razvija motiv. Oba glasova se do konca
drugega mikro dela, torej do takta osemnajst, prepletata.
V taktu devetnajst se začenja tretji mikro del, ki nas nekako spominja na začetne
takte dela A. V tem taktu je najpomembnejši cluster, ki se ponovno pojavi, le da je
tokrat še bolj razširjen. Razlikuje se tudi v tem, da so dodani glissandi, ki se
postopoma pojavljajo v vseh glasovih. Najbolj zanimiv primer je v taktu
štiriindvajset, ko z glissandom začne sopran, postopoma mu sledijo alt, tenor in bas.
Tukaj imamo občutek potovanja v globino usode, a se prične bas z glissandi dvigati
v višine, sledita mu tudi tenor in alt. V taktu sedemindvajset se vsi glasovi hkrati z
istim motivom oglasijo v dinamiki mezzoforte. Nato ta motiv ponovijo v dinamiki
piano z rahlo harmonsko spremembo, za katero poskrbi bas. V taktu devetindvajset
zasledimo avgmentacijo motiva, kar pomeni, da se motiv razširi oz. ponovi v daljših
notnih vrednostih. V tem primeru motiv iz osmink razširi v četrtinke. Vse četrtinke
imajo nad sabo zapisane akcente kar lahko razumemo, kot željo skladateljice po
poudarku besede Fortuna. V zadnjem taktu dela A pevci na izpisanem tonu, ki
predstavlja center, pojejo približno pol tona gor in dol. Skladateljica je za ta del
dodala dodatna navodila v opombo, s katero pevce opozarja, da morajo imete roke
spuščene ob telesu, stopala naj bodo središče osi, okoli slednje pa naj vrtijo svoje
telo. Celotno telo mora delovati kot ravna palica, ki je pritrjena v tla, na vrhu te pa
pevec z njo riše kroge. Nad tem taktom imamo zapisano tudi navodilo, da morajo
ta vzorec pevci izvajati približno petnajst sekund, pri izvajanju pa morajo upoštevati
enakomeren crescendo in enakomeren decrescendo.
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6.4.3.2 B-del
V tem delu v oči bode nekoliko drugačen zapis. Tempo je določen, četrtinka je
šestdeset. Vsak glas mora na približno zapisanih tonih izvajati cluster. S clustrom
začno dekleta, v taktu triintrideset se jim pridružijo fantje. Vsak glas mora biti
pozoren na to, kdaj mora cluster izvajati na črko N, M, kdaj na O. Prav tako je
izrednega pomena dinamika, ki ji morajo pevci skrbno slediti. Ves čas se pojavljajo
crescendi in decrescendi, ki se gibljejo od dinamike mezzopiano do mezzoforte.
Pomembno je, da glasovi izmenično prihajajo do izraza na črki N. Ko se v taktu
petintrideset pojavi petje na vokalu O, dobimo občutek, da slišimo orgle, na katere
organist zaigra najnižje tone oziroma clustre. Najprej se na vokalu O v taktu
triintrideset oglasijo alti, nato skupaj soprani in tenorji, na koncu pa še basi.
Postopoma glasovi ponovno pojejo na M. V tem delu se je skladateljica poigrala z
zvočno barvo. Barvo spreminja s pomočjo različnih vokalov N, M in O in z
dinamiko. V taktu sedemintrideset sopran solo s pomočjo glasbenih vilic pridobi
intonacijo na tonu A1. V taktu osemintrideset se vključi sopran, na zadnjo dobo
tenor, nato še bas in na koncu alt. V taktu štirideset se soprani razdelijo na prvi in
drugi sopran. Prvi sopran zapoje ton fis, ki je zelo pomemben, saj določi končni
akord oziroma D-dur. Drugi sopran izvaja ton e, ki je harmonsko tuj ton. Zaradi
tega se pojavi zanimiva harmonija.
V tem delu bi težko govorili o motivih, ki se pojavljajo. Morda bi kot motiv lahko
obravnavali clustre, ki se pojavijo na začetku dela B. V tem primeru bi govorili o
različnih variacijah motiva. Težava pa nastane, ko bi poskušali določiti, kateri od
teh motivov je glavni, kateri so variacije glavnega motiva.

6.4.3.3 C-del
C-del je predstavlja najlepši del skladbe Fortuna. Označili bi ga lahko kot nižišče
skladbe. Govori o tem, kako se usoda poigrava z nami, saj nam kdaj pokaže tudi
lepo stran življenja. Slednje občutimo tudi v glasbi. Celoten C-del je grajen kot
videoposnetek, ki ga usoda vrti naprej in nazaj. Vključena je tudi koreografija, ki je
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podrobno pojasnjena v opombi notne literature. Skladateljica je glede koreografije
podala naslednja navodila: ''Štirje pevci (s strani) začnejo hoditi proti dirigentu.
Številke nad notami označujejo korake: D − desna noga, L − leva noga. Najprej
naredijo tri korake naprej in tri nazaj (takti 42−45), nato štiri naprej in štiri nazaj
(takti 46−51), sledi pet korakov naprej, ko že skoraj dosežejo dirigenta, in pet
korakov nazaj. Vsi ostali pojejo C-del tako, kot da je ta sestavljen iz dveh delov: ko
gredo pevci proti dirigentu, ostali pojejo glasneje in pohitevajo, ko gredo pevci
nazaj, ostali pojejo tišje in upočasnjujejo. Vizualno naj zgleda kot da poslušalec
gleda posnetek, ki ga vrtiš naprej in nazaj, vendar ga vedno pokažeš nekoliko več.''
(Vulc, 2013).
Skladateljica je navodila navedla izredno natančno in razumljivo.
C-del se prične v

2
4

taktovskem načinu, ki se tekom C-dela ne spremeni. V tem delu

je poudarek na povezovanju vsebine z vizualnimi učinki. Naloga basov je, da ves
čas držijo ton d.
Od takta dvainštirideset pa do prve korone sopran, alt in tenor izvajajo skupni
motiv. Ta se zaključi na koroni. Od takta štiriinštirideset do petinštirideset se pojavi
rakov postop, kar pomeni, da se potek melodije in besedila vseh glasov izvaja v
nasprotni smeri. To spominja na vrtenje posnetka nazaj. Pozorni moramo biti na
dinamiko. Iz piana narašča do mezzopiana in nazaj v piano. V taktu šestinštirideset
sledi razvijanje motiva, ki smo ga zasledili v prvem taktu dela C. Tudi ta se zaključi
na koroni. Vsakič, ko se zbor ustavi na koroni, poslušalec začuti, da bi lahko ta
motiv oz. posnetek zavrtel še naprej, vendar mu motiv oz. usoda posnetek zavrti
nazaj. Pomembno je, da zbor iz dinamike piano narašča že do dinamike mezzoforte.
V taktu devetinštirideset se ponovno pojavi rakov postop23. Pri izvajanju tega mora
zbor upoštevati dinamiko mezzopiano in decrescendo do dinamike piano. V taktu
dvainpetdeset sledi še zadnje razvijanje motiva in sicer od takta dvainpetdeset do
takta petinpetdeset. Tudi ta motiv se zaključi na koroni, ki ji sledi rakov postop,
kateri v zaključku zaokroži glasbeno misel celotnega C-dela. V tem delu morajo

23

Rakov postop je izraz v glasbi, pri katerem se motiv ponovi v obratni smeri.
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pevci iz dinamike piano naraščati v forte in v rakovem postopu iz dinamike
mezzoforte postopoma preiti v dinamiko piano.

6.4.3.4 D-del
Ta del nas spominja na drugi mikro del, ki smo ga zasledili v delu A. Za del D bi
lahko rekli, da je na nek način A', torej variacija dela A. Tudi ta del se enako kot
del A začne v

4
4

taktovskem načinu, ki se v tem delu ne spremeni. Dinamika je

podobna, kar pomeni, da vsak glas, ki se pojavi prvič upošteva dinamiko
mezzopiano. Ko motiv ponavlja, vsakič upošteva dinamiko za stopnjo višje, torej
mezzopiano in naslednjič forte. Sopran v tem delu ponovi popolnoma enak vzorec,
kot ga ima zapisanega v delu A. Tudi alt ponovi motiv iz dela A, le brez šepetanja,
saj ga prevzamejo basi. Tenorji ponovijo motiv iz dela A, le da ga izvedejo ton
višje. Basi v tem delu prevzamejo vzorec, ki ga je v delu A šepetal alt. Šepetajo ga
enkrat od takta šestdeset do takta triinšestdeset, nato pa ponovijo motiv, ki so ga
izvajali v delu A. V taktu šestinšestdeset se pojavi nova variacija motiva, ki traja
dva takta. Nato pa v taktu oseminšestdeset ponovijo že slišani variaciji motiva, ki
smo jih zasledili v delu A.
V taktu dvainsedemdeset ponovno slišimo motiv, ki nam je zelo znan iz dela A.
Tokrat se ta motiv razvije v novo zgodbo oziroma v tehtnico. Vsi glasovi v taktu
triinsedemdeset štiri dobe držijo svoj ton, nato pa se hkrati v taktu štiriinsedemdeset
zapeljejo v nižine z glissandom. V taktu petinsedemdeset drugi sopran in alt družita
ton es, ostali glasovi pa v dinamiki pianissimo šepetajo po občutku besedilo Semper
crescis aut decrescis, kar pomeni vstaja, pada v ščip iz mlaja.
V taktu šestinsedemdeset je zapisan izraz Senza misura24. Zraven besedila je
dodana opomba, v kateri je skladateljica obrazložila, petje izpisanega besedila na
določenem tonu, ki ga večkrat ponovijo (Vulc, 2013).

24

Senza misura je izraz v glasbi, ki pomeni izvajanje brez določenega tempa, izvajanje po občutku.
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Najprej pevci pojejo z dolgimi vokali, nato besedilo izgovarjajo vedno hitreje in
gosteje. Vsak mora besedilo izvajati z občutkom in si ustvarjati lasten ritem. Ta del
se izvaja približno petnajst sekund. V ta takt je vključena tudi koreografija.
Skladateljica podaja navodilo, da se morajo pevci premikati, kot da nimajo več
ravnotežja oz. kot da se jim pod nogami premikajo tla. To sliko pevci izvajajo
približno petnajst sekund. Gre za napoved prihajajoče groze. S tem taktom
skladateljica napoveduje novo dogajanje, ki se bo pojavilo v naslednjem delu.

6.4.3.5 E-del
E-del je višek skladbe na vizualnem področju. Skladateljica je v tem delu dodala
veliko natančnih opomb, saj mora zbor prikazati tehtnico, ki jo usoda nagiba enkrat
v levo, enkrat v desno. Slednje ponazarja, kako se usoda igra z nami. Ta del bi lahko
označili kot nekakšen prehod iz dela D v del-F in G.
V delu E nimamo določenih taktovskih načinov, saj se celoten del izvaja po
občutku. V taktu sedeminsedemdeset se na udarec z nogo desna polovica zbora
zniža (skrajno desni pevci počepnejo, medtem ko so pevci proti sredini zbora
postavljeni višje), pevci na skrajno levi strani pa stopijo na prste. Takšno pozicijo
pevci obdržijo približno sedem sekund. V okvirčkih so zapisani vokali, ki jih pevci
poljubno izvajajo v dinamiki fortissimo. Sliši se lahko tudi krike, nastati mora
panika. Nato pevci v dinamiki piano ponovno izgovarjajo besedilo Semper crescis
aut decrescis. Ta vzorec izvajajo približno devet sekund. Iz dinamike piano morajo
pevci naraščati do dinamike fortissimo. Sledi drugi udarec z nogo v taktu
devetinsedemdeset. Situacija se zamenja tako, da mora biti zdaj nižja leva stran
zbora. Ob gibanju morajo pevci ustvariti občutek vsesplošne panike. Takšno
pozicijo pevci obdržijo približno pet sekund. Pevci približno sedem sekund
ponovno šepetajo zapisano besedilo. V taktu enainosemdeset sledi še zadnji, tretji
udarec, pri katerem se vsi pevci prestrašijo in se postavijo v vzravnano držo za petje.
''Pri tem se mora slišati glasen Ua!'' (Vulc, Fortuna, 2013).
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Sledi tenor solo, ki pove zapisan izrek o usodi: »Karkoli usoda prinese na vrh,
dvigne le zato, da potem trešči na tla!«'. Med tem vsi pevci počasi dvigujejo desno
roko v zrak in pogledujejo proti nebu. Na zadnji vzklik tenorja vsi pevci hitro
spustijo roko, počepnejo na tla in hitro pihnejo iz pljuč ves zrak. Za trenutek nastane
tišina, saj imamo v zadnjem taktu dela E nad pavzo zapisano korono.

6.4.3.6 F-del
Tudi ta del je vizualno izredno zanimiv. Tempo je določen tako, da je četrtinka
dvaindevetdeset. Vsak glas šepeta svoj motiv v dinamiki mezzopiano. Najprej
sopran, sledijo mu alt, tenor in bas. Soprani in alti šepetajo, da je usoda naklonjena
le kratek čas. Tenorji in basi šepetajo, da svoji usodi preprosto ne moreš ubežati.
Vsi pevci morajo pozorno upoštevati akcente in motiv nekaj časa ponavljati. Vsi
glasovi prično postopoma pohitevati in prehajati v naslednji del. Del F in del G
lahko povežemo. Posebej sta označena zaradi lažjega študija literature in zato, da
se pevci v notni literaturi lažje znajdejo.

6.4.3.7 G-del
Zraven črke G imamo jasno zapisano, da se na tem delu pojavijo vizualni učinki.
Ta del ne izstopa zgolj zaradi vizualnih učinkov samih po sebi. Skladateljica je te
učinke dramaturško podkrepila. Ponovno je zapisala veliko navodil, saj bi bilo v
nasprotnem primeru skladbo težko natančno oz. pravilno izvesti. Pevci ponavljajo
motive dela F, nato pa postopoma prično prevzemati naslednji motiv. Tudi tokrat
imajo enak motiv soprani in alti ter enakega tenorji in basi. Glasovi šepetajo, kako
usodi ne moreš ubežati, da nam ni naklonjena. Med tem, ko pevci ponavljajo
motive, se pojavita solo tenor in bas. Tenor glasno pove, da svoji usodi ne moremo
ubežati, bas pa, da nam je usoda naklonjena le kratek čas. Pri tem morata pevca
upoštevati koreografijo. Ko se solist oglasi, mora počasi vstajati in povedati
besedilo, pri čemer ga pevci želijo potegniti k tlom. Solista se tako borita proti
pevcem, ki predstavljajo usodo, ki ju tišči k tlom oziroma nesreči. Tenor svoje
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besedilo ponovi še enkrat tokrat odločneje. Enako s svojim besedilom stori bas.
Pevci v tem delu zamenjajo motiv. Še vedno soliste ob vsakem poskusu želijo
potegniti k tlom. Šepetajo, da usodi ne moreš ubežati. Solista se že zadnjič poskusita
boriti proti usodi in povesta svoje besedilo. Tokrat ga povesta v dinamiki
mezzopiano, kar lahko razumemo kot utrujenost v boju. V tem delu najdemo
dvojnost oziroma nasprotje. Na eni strani sta solista, ki sama izvajata svoj motiv.
Ravno zaradi tega sta izredno natančna. Na drugi strani so pevci, ki ponavljajo svoje
motive, a vsak po svoje. To lahko razlagamo kot gmoto, ki počasi razpada za razliko
od solistov. Vizualno ta del izpade, kot da pevci predstavljajo eno veliko gmoto, ki
je povezana v celoto in bi naredila vse, da bi solista potegnila ob tla, torej k usodi.
Na koncu tega dela vsi glasovi v dinamiki piano hkrati zašepetajo besedo ubežati.

6.4.3.8 H-del
Ta del je zanimiv predvsem z vidika ritma. Ves čas se menjujejo taktovski načini,
zato smo analizo taktov posebej izpostavili. Hitrost je določena, četrtinka je sto
dvainpetdeset. Zapisano navodilo pravi, da morajo pevci biti pri tleh. Razumemo
ga lahko kot višek skladbe, saj je do tega dela usoda že pogoltnila vse pevce, v
zadnjem taktu pa pogoltne še dirigenta.

V taktu oseminosemdeset zasledimo

13
8

taktovski način. Že čez dva takta se

9

spremeni v 8 taktovski način. Tega skladateljica uporabi v treh taktih, nato pa sledi
6

3

v taktu triindevetdeset 8 taktovski način, v taktu štiriindevetdeset 8 taktovski način
in v zadnjem taktu

2
8

taktovski način. Taktovski načini so prilagojeni količini

besedila, ki ga skladateljica uporabi.
V tem delu čutimo stopnjevanje do viška skladbe, ki sledi v zadnjem taktu.
Poudarek je na besedilu, da svoji usodi ne moremo ubežati. Na začetku tega dela so
vsi pevci pri tleh. V taktu oseminosemdeset imajo vsi enak ritmični motiv, ki ga
morajo izvajati v dinamiki pianissimo. Pomembno je, da pevci upoštevajo zapisane
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akcente oz. poudarke. Ti poudarijo pomembne dele besed. V taktu
devetinosemdeset se motiv ponovi, edina razlika je v dinamiki, ki je eno stopnjo
več, torej piano, in tem, da pevci uporabljajo že polgovor. V taktu devetdeset
skladateljica spremeni motiv. Opazimo, da je motiv ta, ki je bil uporabljen v
prejšnjih dveh taktih, le da je nekoliko skrajšan. Vsi glasovi skrajšan motiv sprva
govorijo v dinamiki mezzopiano in pri tem počasi začno vstajati. Nato ta motiv
ponovijo v dinamiki mezzoforte in pri tem začno hoditi proti dirigentu. Motiv
ponovijo še enkrat v dinamiki forte, pri tem pa začno delati gručo okrog dirigenta.
V taktu triindevetdeset skladateljica motiv še nekoliko skrajša. Tega morajo pevci
izvajati v zelo glasnem govoru. V predzadnjem taktu skladbe skladateljica motiv
skrajša še za eno besedo, v zadnjem pa ostane še samo beseda ''potes'', ki pomeni
ubežati. V zadnjem taktu morajo pevci v dinamiki fortissimo zakričati besedo
ubežati. Zanimiva je koreografija, ki je dodana k zadnjima dvema taktoma v
skladbi. Pevci morajo narediti gručo okoli dirigenta, ki seže najprej z rokami proti
nebu na predzadnji ''potes'', nato pa ga pevci na zadnji ''potes'' potegnejo k tlom
(Vulc, Fortuna, 2013).
To lahko razumemo tudi kot, da niti dirigent ni mogel ubežati svoji usodi, pevci pa
tako kot pri solistih v delu G predstavljajo usodo, ki je vase pogoltnila oba solista
in dirigenta.
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7

PRIMERJAVA IZBRANIH VOKALNIH SKLADB

Skladba Pevcu je napisana za ženski zbor brez spremljave, ostale tri skladbe pa so
napisane za mešano zasedbo. Vse štiri skladbe so izdane pri založbi Astrum.
Skladba Pevcu je edina, ki ni nikomur posvečena. Čeprav bi tudi ta naslov lahko
razumeli, da je posvečena vsakemu pevcu. Vse ostale skladbe so posvečene
pevskemu zboru ali njihovemu dirigentu.
Po dolžini skladb bi bilo zaporedje sledeče: najkrajša je skladba Pevcu, sledita ji
Cantate Domino in Fortuna, najdaljša je skladba Epilog.
Po kompleksnosti skladb bi se vrstni red nekoliko spremenil, bil bi naslednji:
najmanj kompleksna je skladba Pevcu, sledita Cantate Domino, Epilog,
najkompleksnejša med njimi je skladba Fortuna.
Kot prevladujočo podobnost bi izpostavili način pisanja skladateljice oz. uporabo
intervalov, razmerij med toni. V vseh skladbah najdemo zanimive intervale, kot so
sekunde, zvečane kvarte, vzporedne čiste kvarte in čiste kvinte ipd. Te intervale
skladateljica uporablja v glavnih melodijah in v pomembnejših akordih skladb.
Večkrat, v vseh štirih vokalnih skladbah, se pojavi kroženje melodije okrog enega
tona. Pomeni, da je nek ton zamišljen kot glavna os, melodija pa nato niha okrog
tega tona v manjših intervalih.
Prav tako v vseh skladbah, razen v skladbi Pevcu, ki je začetna, skladateljica
eksperimentira z uporabo taktovskih načinov. Za vse tri skladbe bi lahko rekli, da
so posebne. Niti ena od njih nima klasičnega zapisa, ki bi nam šel takoj v uho. Pri
tem izhajamo iz klasičnega zapisa v smislu uporabe terčnega petja, osnovnih
harmonskih funkcij: tonika, subdominanta in dominanta, bas linija je manj
razgibana ipd. Vse skladbe zahtevajo, da se dirigent in pevci poslužijo natančnega
študija notne literature, da se lahko skladbe naučijo do potankosti. Čeprav bi za eno
izmed prvih skladb, torej Pevcu, pričakovali, da bo nekoliko preprostejša, ni.
Pri analiziranju štirih skladb smo ugotovili, da besedilo ves čas narekuje melodijo.
Vseeno sta besedilo in melodija, ki ju skladateljica uporabi, popolnoma
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enakovredna oz. se med seboj dopolnjujeta. V vseh skladbah lahko poleg poslušanja
občutimo vzdušje. Skladbe lahko dobro razumemo in se v njih vživimo. Temu je
morda tako zato, ker je skladateljica navdih za skladbe jemala iz lastnega izkustva.
Kot podobnost bi lahko izpostavili kompleksnost skladb. Vse skladbe, razen
skladba Pevcu, so dolge in sestavljene iz različnih delov, povezanih z nezapisanimi
prehodi. V treh skladbah, Cantate Domino, Epilog in Fortuna, je skladateljica dele
označevala z veliki tiskanimi črkami. To je storila zato, da lahko pevci lažje berejo
notno literaturo, hkrati pa se lažje znajdejo v skladbi, če je ta deljena na dele. Ti
deli pri vseh skladbah niso mišljeni kot samostojni, kar se občuti. V vseh skladbah
imamo neoznačene prehode, ki se povežejo z naslednjimi deli.
V skladbi Pevcu skladateljica še ni dodajala navodil, pri ostalih pa se pojavlja vedno
več dodatnih navodil in pojasnil. Pri skladbi Cantate Domino se pojavi zelo malo
navodil, morda zgolj kakšna beseda v oklepaju. Pri skladbi Epilog je razlag že
nekoliko več, pri skladbi Fortuna pa opazimo, da imamo navodil res veliko. Seveda
so vsa ta navodila dobrodošla in za izvedbo nujno potrebna. Z njimi je skladateljica
poskušala natančno razložiti svoje zamisli. Prav zaradi navodil lahko vsi zbori
dobro in kvalitetno izvajajo še tako zahtevne skladbe, kot sta na primer Epilog in
Fortuna.
Skladateljica je v vseh skladbah eksperimentirala z barvo zvoka. V skladbi Pevcu
je z barvo eksperimentirala na dolgih in ležečih tonih, ki se pojavijo tudi pri ostalih
skladbah. Pri ostalih skladbah je dodala nadgradnjo s šepetanjem, polgovorom,
kriki, clustri in glissandi.
Kot podobnost bi lahko izpostavili tudi uporabo motivov pri skladbah Pevcu,
Epilog in Fortuna. Skladateljica niza veliko različnih motivov, ki jih nato razvija.
Najpogosteje motive razvija tako, da uporabi variacijo motiva, motive velikokrat
tudi skrajša. Najzanimivejši primer dela z motivi je v skladbi Fortuna, ko
skladateljica uporabi rakov postop. Glede motivičnega dela izstopa skladba Cantate
Domino, saj je skladateljica iz enega glavnega motiva naredila celotno skladbo. V
tej skladbi uporablja najmanj različnih motivov. Večino časa dela zgolj z enim, ki
ga ponavlja ali malce preoblikuje v smislu harmonske razlike.
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V vseh skladbah, razen v skladbi Pevcu, je skladateljica uporabljala številne
akcente, ki so poudarjali dele besed, kateri so se skladateljici zdeli pomembi.
Zanimivo je, da skladateljica poišče literaturo, bodisi izreke ali pesniško literaturo
in besedilo uglasbi. Ugotovimo, da je pri vseh štirih skladbah besedila prevzela, ni
jih napisala sama.
Kot razliko bi navedli, da skladateljica v vsaki skladbi raziskuje nekaj dodatnega.
V skladbi Pevcu raziskuje zanimive harmonije in barvo zvoka z ležečimi toni. Pri
skladbi Cantate Domino se skladateljica igra z ritmom in zvokom, a tokrat nekoliko
drugače. V skladbi zasledimo šepetanje, polgovor, celo zgolj odpiranje ust. V
skladbo je dodala tudi inštrument − tamburin. V ostalih treh skladbah inštrumenta
ne najdemo, v tej vlogi se namreč znajde človeško telo. Že v naslednji skladbi,
Epilog, je skladateljica intenzivneje posegla na področje zvočnih učinkov. Vsi
učinki so na zelo premišljenih mestih in skladbi dodajajo vzdušje. Seveda pa je
poleg teh uporabila tudi zametke vizualnih učinkov. V skladbi Fortuna se je
skladateljica ponovno igrala z zvokom, tokrat spet drugače. Uporabljala je številne
glissande in clustre. Poleg tega je dodajala veliko vizualnih učinkov, ki niso bili
mišljeni zgolj kot spremljava glasbe, kot pri skladbi Epilog, ampak nosijo
dramaturško težo. Pevci se morajo pri izvajanju v skladbo vživeti in jo znati
sporočiti preko petja in igre.
Z vidika dinamike bi izpostavili skladbo Pevcu. Kot celota je najtišja. Dinamika
sega od mezzopiana zgolj do mezzoforte. Pri ostalih skladbah zasledimo vse vrste
dinamike. Prav tako se v skladbi Pevcu in Cantate Domino dinamika ne izmenjuje
tako pogosto kot pri skladbah Epilog in Fortuna. Iz tega sklepamo, da je
skladateljica pisala vedno kompleksnejše skladbe, ki so zahtevnejše za izvajanje in
zahtevajo veliko pozornosti dirigenta in pevcev, ki skladbe izvajajo.
Najglasnejša skladba, glede na dinamiko skozi celotno skladbo, je skladba Fortuna,
nato pa ji približno enakovredno sledita Cantate Domino in Epilog. Menimo, da je
temu tako zato, ker imajo vse tri skladbe neko sporočilnost, ki jo je skladateljica
želela prenesti do poslušalcev. Ker gre za pomembna sporočila, je temu ustrezno
uporabljena tudi glasnejša dinamika.
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Tadeja Vulc je vsestranska skladateljica, izredno uspešna zborovodkinja in
umetniška vodja. Slednje dokazujejo številni pevski zbori in vokalne skupine, ki jih
je vodila ali pa jih vodi še danes. Odkar sodeluje z zbori za svoje delo prejema
številne nagrade in priznanja. Da dela dobro, dokazuje tudi zadnje državno
tekmovanje 24. Naša pesem 2016, na katerem je z vokalno skupino Rusalke in z
Akademskim pevskim zborom dosegla zavidljive rezultate.
Njen cilj ni zgolj dobro odpeti. Zavzema se za to, da se pevci ob skladbi učijo.
Ogromno svojega časa posveča učenju pravilne vokalne tehnike, vživljanju v
skladbo, razumevanju skladbe. Želi, da bi pevci vso znanje odnesli naprej, ga
predajali.
Po njeni literaturi posega vedno več zasedb. Njena glasba je drugačna, saj zelo rada
tvega in vključuje nove elemente. Raziskuje zmožnosti in zvok orkestra, zbora ter
manjših instrumentalnih ali vokalnih sestavov. Ravno zato so njene skladbe izredno
priljubljene v srcih številnih pevcev.
Pevci radi raziskujejo, kako so posamezne skladbe sestavljene. Zato smo se
odločili, da bomo raziskali skladbe, s katerimi smo se spoznali v Akademskem
pevskem zboru Maribor pod vodstvom skladateljice in zborovodkinje Tadeje Vulc.
Navdušenje izvira iz prvega snidenja in izvajanja njenih skladb. Kljub zahtevnosti
njenih skladb smo se odločili, da jih raziščemo in skozi raziskovanje odkrili še
marsikatero stvar, ki nas je dodatno navdušila.
V magistrski nalogi smo dodobra spoznali izbrana dela skladateljice in hkrati
pridobili vpogled v razvoj skladateljice glede na pisanje zborovske literature. Sprva
je skladateljica eksperimentirala z zanimivimi intervali, ki jih je vključevala v
začetne skladbe, nato se je dotaknila telesa kot inštrumenta. Telo kot inštrument je
razvijala iz skladbe v skladbo. Višek zvočnih učinkov, ki jih doseže telo, je
skladateljica dosegla v skladbi Epilog. V tej skladbi je napovedala uporabo
vizualnih učinkov. Sprva jih je uporabljala kot dodatek, ki pričara vzdušje, v skladbi
Fortuna pa je z uporabo vizualnih učinkov dosegla višek. Učinki niso uporabljeni
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le za ustvarjanje vzdušja, ampak tudi kot dramaturški element. Pevci se morajo
vživeti v skladbo, jo ne samo odpeti, temveč tudi prepričljivo odigrati. Glede na to,
da je skladateljica še izredno mlada, se je smiselno vprašati, kaj bo njen naslednji
korak.
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10 PRILOGE
K magistrski nalogi prilagamo notno literaturo vseh štirih obravnavanih vokalnih
skladb.

10.1 Pevcu (1999)
10.2 Cantate Domino (2004)
10.3 Epilog (2010)
10.4 Fortuna (2013)
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