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Radovedno o glasbi v gledališču in gledališču v glasbi 

Curiously on Music in Theatre and Theater in Music 

 

Povzetek  

Prispevek uvodoma prinaša razmišljanje o radovednosti ter ustvarjalnosti ter se v nadaljevanju 

usmerja v povezavo glasbe in gledališkega področja v osnovni šoli. Področji sta medpredmetno 

povezani, s svojimi dejavnostmi pa celostno oblikujeta posameznika. Največ priložnosti za 

povezovanje se kaže pri uporabi kreativne drame in glasbe, kjer izhajamo iz enakovredne 

obravnave obeh področij. Pri tem se v sproščenem in zaupanja vrednem okolju ter s spodbujanjem 

divergentnega mišljenja, postavljanjem v različne avtentične situacije, dopuščanjem različnih poti 

mišljenja in delovanja, ustvarjanjem priložnosti za kreativno izražanje in drugimi dejavnostmi 

krepita učenčeva radovednost in ustvarjalnost. 

 

Abstract 

At the beginning of this article curiosity and creativity are presented. Additionally, there is 

presentation of how Music and Theatre as curriculum fields are interconnected and help to 

develop child in a holistic way. The most opportunities lie in the field of Creative Drama and Music, 

in a way that both fields are considered equally. In this manner by developing divergent thinking, 

creating authentic learning situations, different types of thinking and acting, creating way for 

creative expression and in relaxed and trustworthy learning enviroment the child’s curiosity and 

creativity arise. 
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Radovednost 

Kaj je pravzaprav radovednost? Kaj pomeni biti radoveden? V trenutku pisanja 

pričujočega zapisa mi predstavlja vzgib, za katerega upam, da me na koncu 

pripelje do novih razmišljanj, spoznanj in navsezadnje delovanj. Stroka bi tovrstno 

radovednost opredelila kot konceptualno radovednost  - torej tisto, ki jo žene 

želja po znanju in odkrivanju (Žagar, 2010). Razmišljanje povezujem z bližajočim 

šolskim letom: ali ji učitelji pridamo ustrezno mesto v učnem procesu? Zagotovo bi 

velika večina prikimala in s tem potrdila, da radovednost vodi do boljšega 

razumevanja, širi obzorje ter vodi k uspešnejšem reševanju težav.  Vsi poznamo 

občutek, kakšno veselje je priti v razred (ali neko drugo okolje), katerega 

prevevajo zvedavi pogledi. Tudi dejavnike, ki v učnem procesu spodbujajo 

radovednost in ustvarjalnost, dobro poznamo; ključ do radovednosti predstavljajo 

spodbujanje divergentnega mišljenja, postavljanje odprtih vprašanj, učenje z 

odkrivanjem, izmišljanje novih problemov oz. postavljanje v avtentične situacije, 

dopuščanje različnih poti mišljenja in delovanja, ustvarjanje priložnosti za 

kreativno izražanje … Po drugi strani pa se ustvarja občutek, da šolska praksa 

prepočasi sprejema in uveljavlja drugačne pristope k učenju kljub temu, da 

uspešno podpirajo tradicionalne oblike poučevanja in učenja. Neobhodno je 

zagotoviti nekaj svežine in vznemirljivosti v učni situaciji in se vsaj deloma 

odmakniti od poučevanja vsebin, pomnenja podatkov, togo zastavljenega urnika  

in nenehnih ocenjevanj – kaj nam navsezadnje o otroku pove (najmanj) 45 ocen na 

koncu šolskega leta v 9. razredu (Vir: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja 

v osnovni šoli, Predmetnik OŠ)? 

 

Radovednosti in ustvarjalnost 

Kako se radovednost kaže v povezavi z ustvarjalnostjo? Brez želje po odkrivanju, 

brez radovednosti ni novih spoznanj, novih stvaritev. Zaradi radovednosti se zgodi 

ustvarjalnost,  ta pa je podstat vsake umetnosti. S tem je povezana tudi  

Bettelheimova misel, ko pravi: “Pouk umetnost je edino področje v 

vzgojnoizobraževalni izkušnji, kjer ima mlad človek možnost, da se resnično najde 

kot edinstvena osebnost; edino tukaj ni nobenih pripravljenih odgovorov, ki bi mu 

narekovali, kaj čuti, vidi, misli in kako naj najde samouresničitev.” (Bettelheim, 

1983 v Oblak, 1997) Tu se spozna sleherni učitelj katerekoli umetnostne zvrsti, saj 
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je  »umetniško poustvarjanje je na dnu zmeraj isto, ne glede na različnost 

umetnosti« (Trstenjak, 1981, str. 450). Trstenjakova misel nas uvaja v naravno 

povezavo med umetnostnimi zvrstmi, ki v posameznih umetnostnih obdobjih 

pomenijo neločljivo celoto umetnostnega izraza. Umetnosti se ne razlikujejo po 

procesu ustvarjanja, kolikor upoštevamo samo tiste značilnosti, ki so sorodne 

vsem, se pa, ravno  zaradi njih, razlikujejo od procesa znanstvenega ustvarjanja. 

(Trstenjak, 1981) »Vse vrste umetnosti izražajo čustva, ki jih ima človekova duša ob 

naravi, le izrazna sredstva so drugačna.« (Rodin v Trstenjak, 1981, str. 450) 

Glasba in gledališče 

S pojavom liturgičnih dram, šolskih komediij, pesemskih iger in še nekaterih drugih 

oblik glasba in gledališče stopita na skupno pot na področju scenskega 

ustvarjanja. Pomemben mejnik, ki se ohranja do današnjih dni predstavlja okrog 

leta 1600 v Italiji nastala opera, ki do današnjih dni velja za temeljno obliko 

glasbenega gledališča, v kateri sta, ob literarni in likovni, enakovredno 

obravnavani obe umetnosti – glasbena in gledališka. Skozi razvoj se pojavljajo tudi 

druge zvrsti in oblike glasbenega gledališča – npr. balet, opereta idr., mlajšim 

generacijam osnovnošolcev pa so, zlasti v zadnjem času, bližje teme in glasbene 

vsebine musikala, tudi zaradi sodobne oblike ekranizacije in aktualni popularnosti 

te glasbene zvrsti v Sloveniji.  

 

Glasba in gledališče v šoli 

Spodbujanje kulturnoumetnostne vzgoje v šolah, ki se kaže skozi zborovsko in 

drugo z glasbo povezano nastopanje, skoraj vsakoletnimi gledališkimi 

predstavami, likovnimi razstavami ter literarnim ustvarjanjem zagotovo utira pot 

drugačnim načinom učenja, razumevanja in ustvarjanja sveta. Učiteljem so za 

doseganjem kvalitetnejšega, trajnejšega in učinkovitejšega znanja na voljo 

medpredmetne povezave, v katerih se pogosto najdejo zanimive kombinacije 

sorodnih in, morda le na videz, manj sorodnih predmetov. Medpredmetne 

povezave usmerjajo in določajo skupni nameni različnih predmetov ali predmetnih 

področij, ti pa so izraz skupnih vsebin, ciljev, spretnosti, postopkov, konceptov, 

procesov ali drugih znanj. V zgodovinskem razvoju sta se na evropskih tleh 

uveljavila dva načina povezovanja – snovni (vsebinski) in procesni, temu sledi tudi 

veljavni načrt za glasbeno vzgojo v devetletni šoli (Učni načrt: Glasbena vzgoja, 
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2011). Glasba se z gledališkim področjem povezuje na ravni procesov in ciljev 

učenja na vseh področjih otrokovega razvoja: kognitivnem (metakognicija, 

ustvarjalno mišljenje idr.), afektivnem (usklajevanje, sodelovanje, komuniciranje, 

samoiniciativnost, samospoštovanje idr.) ter na psihomotoričnem področju 

razvoja (nebesedna komunikacija, koordinacij kretenj in glasbe, izraznost, 

občutljivosti, motorika, izreka, gibalna komunikacija, geste idr.). Uspešnost 

realizacije in oblik skupnega sodelovanja teh področij kulturnoumetnostne vzgoje 

je odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pomembna sta ustrezen strokovni 

pristop in motivacija udeležencev.  

 

 

Drama v vzgoji in glasba – podobnost  

Omenjeni področji v šolskem prostoru ne terjata nadarjenih glasbenikov oz. 

igralcev. Gre za način dela, ki ga zmorejo vsi učenci – gre za ustvarjalno 

preigravanje različnih pogledov na določeno temo ali koncept. Izhajamo lahko iz 

konkretne vsebine učnega načrta, npr. narodna pripadnost. Drama tu igra le 

postransko vlogo, saj sta prednost tema in cilj, ki izhajata iz učnega načrta.  

Skozi igro vlog se gradi tudi značilna dramatična struktura, zgradba dogodkov, oz. 

kakor pravi Koroščeva: “Ob upoštevanju kurikularnih tem in ciljev nikakor ne 

smemo mimo značilnosti drame. Torej je drami v vzgoji, ki učne teme odlično 

poveže z igro vlog, nujno dodati še nekaj vedenja o dramaturgiji in strukturi 

dramske igre.” (Korošec, 2007) Na tej točki razumevanja in se poraja primerjava z 

metodo ustvarjanja glasbe: izhajamo iz glasbenega motiva, ki ga razvijamo – 

spreminjamo, preoblikujemo z različnimi glasbenimi tehnikami in pristopi,  

kontrastiramo z novimi motivi ipd.,  kar v končnem privede zaključene oblike s  

celostno zasnovo. Podobnost drame v vzgoji in glasbe je torej na tem točki v 

samem konceptu, načinu izpeljave. 

 

Kreativna drama in glasba – priložnost? 

Kreativna drama je “način za učenje, sredstvo za samoizražanje, terapevtska 

tehnika, socializacijska dejavnost ali preprosto oblika umetnosti” (Korošec, 2007).  

Vse to je tudi glasba, ali lahko ti področji torej uspešno združimo? Npr. tako, da 

izhajamo iz vsebine glasbenega dela (npr. Vivaldijevi Štirje letni časi), ki ga učenci 
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po poslušanju dramsko zaigrajo (po svoji predlogi). Glasba torej spodbudi 

dramatizacijo, ki poglobi občutenje in vpliva na estetsko doživljanje umetnine.  

Gre za ustvarjalno izražanje lastnih glasbenih doživetij in predstav v dramskem 

mediju. Podobno metodo uporabljamo za izražanje glasbenih doživetij v likovnem, 

besednem mediju in gibno-plesnem mediju. Saj, ali ni glasba prav tako pripoved, 

zgodba, v katero vstopimo ob poslušanju in ji sledimo do njenega konca? 

Izhodišče pa je lahko tudi dramska uprizoritev: na določeno temo si učenci-igralci-

glasbeniki izberejo svojo vlogo in ustrezno glasbilo in nato ustvarjajo zgodbo zgolj 

z glasbili na neverbalen način (lahko v kombinaciji s npr. plesom, mimiko, 

gestikuliranjem, vokalizacijo). Radovednost učencev vzbujajo zanimive 

kombinacije zvočnih barv in tehnik izvajanja na glasbila, zadovoljstvo v  procesu 

izvajanja in kot rezultat ustvarjalnega procesa pa nastajajo zanimive zvočne slike. 

Pomemben zgled za povezovanje umetnosti predstavlja vrhunski primer 

glasbenega gledališča v slovenskem prostoru, svojevrstni  fenomen povezave 

glasbe in gledališča imenovan choregie, ki ga je zasnovala Karmina Šilec. To je 

“gledališče, ki ga vodi glasba, kjer glasba, jezik, vokalizacija in gibanje soobstajajo, 

se dopolnjujejo ali stojijo drug drugemo ob strani v določeni enakovrednosti […]; 

je prostor, kjer glasba in gledališče igrata komplementarni in potencialno 

enakovredni vlogi; dehierarhiziranje standardnih gledaliških in glasbenih sredstev 

…(Šilec, 2012). Vsekakor zanimiv zgled in izziv za učitelje umetnostnih predmetov! 

 

Za vzbujanje radovednosti, bogatenje pouka ter spodbujanje pristne ustvarjalne 

igre lahko uporabimo tudi številne drobne popestitve, kot je npr. povezovanje 

nekaterih dramskih in glasbenih metod. Bradford (2018) v članku opisuje tri načine 

improvizirane igre osnovane na glasbi, ki zagotovo prinašajo radovednost in 

ustvarjalnost in svežino v šolski process. Pri prvem načinu gre za vlogo glasbe kot 

usmerjevalke karakterja in poteka improvizirane igre: mentor na klavir ali drugo 

glasbilo improvizira glasbo različnih stilov, zvrsti in žanrov ter pri tem upošteva 

različne glasbene karakterje: od temačnim, globokih, resnih in  temnih zvokov, do 

komičnih poskočnih melodij, romantičnih spevov in ritmičnih ostinatov … S tem 

določa način igre, ki mu morajo v tistem trenutku slediti igralci. Ti imajo določeno 

temo, na katero improvizirajo: npr. Ojla, kako je z napredovanjem? ali pa Sin, 

danes me je klical ravnatelj … Zanimiv je tudi drugi primer, orkester čustev. Pri 
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tem je ena oseba dirigent, ostali pa predstavljajo skupine glasbil v orkestru (npr. 

godala), toda pri tem ne oponašajo godal, temveč tisto čustvo, ki ga predstavi 

dirigent. Osnovnošolce bi pritegnila tudi igra ustvarjanja besedila že znani pesmi, 

ki jo avtor predstavi kot možno obliko glasbenogledališkega ustvarjanja. Gre za 

izbor glasbenega hita, za katerega na izbrano temo učenci v manjših skupinah 

napišejo novo besedilo – tematika je seveda zaželjeno, konfliktna – npr. oseba 

ostane ujeta v dvigalu, komemoracija za ribo, oseba je ujeta pri kraji v trgovini …  

 

Za konec 

Glasbena in gledališka umetnost ponujata številna zanimiva izhodišča za 

konkretno delo v razredu. Ta medpredmetni pristop se povezuje s splošnimi cilji 

osnovnošolskega izobraževanja, z ustreznimi premislekom pa se tovrstni projekti 

povežejo tudi širše - s cilji in vsebinami ostalih predmetov. Na vzbujanje in 

ohranjanje radovednosti v učnem procesu vpliva več dejavnikov, zagotovo pa je 

med pomembnejšimi ustrezno pripravljena dejavnost, ki nagovarja učenca 

neposredno in ga izziva in usmerja k preizkušanju, raziskovanju in novim 

spoznanjem. Tako glasba kot tudi gledališče potrebujeta več (skupnih) priložnosti 

za prisotnost v šolskem vsakdanu in nadaljnjih razmišljanj, primerov in konkretnih 

spoznanj o njunih (tudi skupnih) vplivih in učinkovitosti. 
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