
Dr. Branka Rotar Pance
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo

Recenzija glasbene pravljice Miiku si poifiie nov dom

Glasbena pravljica Miika si poiiie nov dom Liljane Poklukar prinaSa poslu5alcem bogato

paleto doZivetij, ki jih avtorica gradi v povezavi glasbenih in besednih vsebin. Mladi

poslu5alci ji lahko sledijo prek zvodnega posnetka, ki je na zgoSdenki priloZen slikanici z

ilustracijami Irene Skumavc. In5trumentalne skladbe, ki jih je za glasbeno pravljico napisala

skladateljica Helena Vidic, vabijo k njeni Livi vprizoritvi. Slednjo spodbuja in omogoda

priloZen snopid z notnimi zapisi skladb - tudi s klavirskimi spremljavami. Skladbe so

primeme za izvajanje udencev, ki se v glasbeni Soli ali izven nje udijo igrati na razhdne

in5trumente. Na zgo5denki jih izvajajo profesionalni glasbeniki, ki z odlidno interpretacijo

otrokom budijo zvodne predstave o posameznih Zivalih - akterjih pravljice. Hkrati otroci

spoznavajo zvodno barvo razlidnih pravih glasbil, kar je posebna vrednost v dana5njem dasu,

tudi v zvodnem pogledu preZetem z elektroniko.

Glavna junakinja pravljice je miSka, ki jo v glasbeni pravljici spoznamo v skladbi zakitarc,

napisane v Zivahnem tempu. Ko se mi5ki v nevihti pokvari bivaliSde, gre na pot. To ponazori

kraj5a dvodelna skladba zaklavir v zmernem tempu. Tako kot se menja mi5kino rczpoloLenje,

se spremenita tudi tonaliteta in taktovski nadin (molova tonaliteta in 414 takt v prvem delu,

durova tonaliteta in 6/8 takt v drugem delu skladbe). Mi5ka na poti sreda kukavico, ki jo

razveseli s svojo Zivo skladbo za klarinet; hitrega zajdka, ki ga upodobi skladba za alt

saksofon; murendke, ki jih zasli5imo v skladbi za violino; medveda, zakaterega se nam zdi,

da zmemo koradi naokoli; regljajode Zabe s skladbo za rcgljo in quiro. MiSka po razlidnih

sredanjih in pripetljajih prispe do veverice, ki ji pomaga poiskati nov dom. Veverico zasli5imo

v skladbi za flavto. Ko mi5ka ob pomodi veverice prispe do mesta, kjer bo imela nov dom,

zasli5imo zvok fanfar, ki poudarijo slovesnost in pomembnost trenutka. Skladbo zaigra

trobilni kvartet v zasedbi dveh trobent, roga in pozavne. Mi5ka si pod koreninami mogodnega

hrasta ustvari nov dom in se ob tem dogodku poveseli s prijatelji, kar zasli5imo v skladbi za

harmoniko.



Vse skladbe so oblikovno zelo jasno strukturirane, odlikuje jih bogata dinamika, artikulacija

in agogika. Kontrastnost v zaporedju skladb sledi dramaturgiji besedila. Preprosti harmonski

tok je kombiniran z modulacijskimi odseki; preprosta melodika je obogatena s kromatiko; tudi

v ritmiki se jasna strukturiranost izmenjuje z ritmidno pestrej5imi odseki. V glasbenem

pogledu gre torej za miniature, v katerih je skladateljica pokazala tako svoje glasbeno znanje

in domi5ljijo kot tudi didaktidno poznavanje poustvarjalnih zmoZnosti udencev glasbene Sole.

Didaktidnost glasbene pravljice je razvidna tudi z vidika poznavanja razvojnih zakonitosti

mladih poslu5alcev, ki zbrano prisluhnejo kraj5im skladbam.

Po glasbeni pravljici Liljane Poklukar bodo radi posegli tako uditelji glasbenih 5ol, ki udijo

rczrede predSolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice, kot tudi uditelji in5trumentov in

nauka o glasbi. Prav tako je zanimivazavzgojitelje v vrtcih in uditelje razrednega pouka, ki

poudujejo glasbeno umetnost v prvih razredih osnovne Sole. Zanjo bodo zainteresirani star5i,

ki Zelijo svojim otrokom omogoditi sredanje z odlidnimi glasbenimi in besednimi vsebinami.

Prepridana sem, da bo glasbena pravljica Liljane Poklukar doZivela Stevilne izvedbe v Zivo ter

na5la odmev tudi med mladimi bralci in poslu5alci doma, v vrtcu in v Soli.
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