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Pozavna danes spada med najbolj vsestranske initrumente,
saj ji lahko prisluhnemo tako v cerkveni glasbi kot tudi v bolj
sproiienih pouliinih godboh, jazzu in drugih populornih
Zanrih. Kljub dejstvu, da so ji nove izvedbene tehnike
omogoiile povsem nove zvoine razseinosti, se 3e vedno
poredkomo uporablja kot solistiini initrument. Njena pot do
>pojoiega< initrumenta je bilo dolga, preden je lahko zares
zozvenela v vsej svoji lepoti.

Zafetni koraki

Predhodnica danainje pozavne izviraiz Azije in spada med naj-
starejSe initrumente nasploh. Kljub obil ici mitoloikih in drugih
predzgodovinskih omemb njene rabe gre veiinoma za posredne in
nepreverljive domneve. lskanje izvora ali pratipa pozavne je torej
mogoie le v povezavi s celotno druZino trobil ali kar v povezavi
z njeno starejSo sestro trobento, s katero se jo pri interpretacui
zgodovinskih virov pogosto zmotno zamenjuje. Zagotovo lahko
pritrdimo obstoju pozavne v antiki, natanineje, v Rimskem impe-
riju. Rimljani so trobila imenovali tubas, med njimi pa se omenjata
tubae in tubecta. Slednjaje kot pomanjSevalnica prve najbrZ naka-
zovala na predhodnico danainje trobente, medtem ko je tubae ali
tudituba directa zaradi svoje dalj5e cevi zavzemala niije glasbene
registre. Glede na to, da primanjkuje slikovnih virov, ne moremo
zagotovo trditi, da je 5lo za pozavni podoben in5trument, ki se je od
preostalih trobil loiil predvsem po raztegljivi cevi. Tubas so po ve-
iini zazvenele za sveiane in vojne namene. Temu pritrjuje dejstvo,
da so rimsko boginjo vojne in zavetnico obrtnikov Minervo veliko-
krat imenovali karTubea.Vzgodnjem srednjem veku so pozavno
imenovalitudi buisine ali busine. Od tu izvira staronemika beseda
Posaune, ki smo jo pozneje prevzeli pri slovenskem poimenovanju.

Lesorez pozavne iz glasbenega traktata Musica getutsht Sebastiana Virdunga (151 1)

Na angleikih tleh so jo poznali kot sackbut, to pa izvira iz franco-
skega pojmovanja sacqueboute, katerega pomen 2e nakazuje na
raztegljivo delovanje konitne U-cevi. Glede na vpliv italijanske
glasbe pa se je od 14. stoletja dalje najbolj uveljavilo ime trombone,
kar dobesedno oznaiuje veliko trobento. Ves srednji vek se njena
glasbena raba ni bistveno spremenila in najpogosteje je omenjena
kot pouli ino glasbilo potujodih glasbenikov minstrelov, predvsem
znotraj stolpnih ansamblov (predhodnica dana5njih pihalnih or-

kestrov), kjer je skupaj z drugimi trobi l i  in pihal i  igrala opozori lne
signale, fanfare, korale in plese. Prvi pisni in obenem ikonografski
viri, kl neposredno prikazujejo pozavno v danainji podobi, se poja-
vi jo med 14. in 1 5. stolet jem.

Hans Memling: Les Anges musiciens (1480). Vir: Wikimedia Commons

Z obtim razvojem pol i foni je in emancipaci jo instrumentalne glasbe
v renesansi je posledi ino priSlo do razvola glasbenih initrumentov,
ki so v novi estetski paradigmi prevzeli nove druZbene vloge. Tako
se je do takrat pretezno ljudska raba pozavne postopoma selila z
ulic in izza dvorskih zidov v cerkvene prostore, kjer je v zgodnjih
obl ikah instrumentalnega koncerta na prehodu v barok dosegla
pravcati razcvet.Timbriina raziskava kontrastov in iskanje tesnejie
vezi med besedilom in glasbo - slednja je morala kot izrazno sred-
stvo r i tmiino in barvno sledit i  poteku in pomenu besedila - sta po-
zavni pripisala pomembno mesto v instrumentalno-vokalnih del ih
zaradi njenega zvotno-harmonskega zl i t ja s i love5kim glasom. Leta
1 597 je Giovanni Gabriel i  med svoj im slu2bovanjem kot organist
cerkve sv. Marka v Benetkah napisal sploh prvo obbligato notacijo
za kar Sest pozavn v slavni skladbi Sonoto pian'eforteizzbirke Sym-
honiae Sacrae. V teh delih je postavil model za t. i. beneiki veizborni
motetni stil za instrumentalno zasedbo, za katero je znaiilno izme-
njavajoie se igranje vei instrumentalnih skupin. Tudi s pogostim
poseganjem po zvoinosti pozavne prihaja v ospredje Gabrielijev
genialni smisel za teksturne in dinamiine kontraste.
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Giovanni Gabrieli: Sonata Pian e f0rte (1 597). Vir: thoralWiki

Beneiki model veizborja vokalne in instrumentalne glasbe se je v
baroku prenesel na nemiki prostor, kjer je dosegel vrhunec v obl iki
concerto grosso, kot so npr. Bachovi Brandeburiki koncerti, kjer se
pogosto pojavijo skupinski parti za pozavne.

Konservativni razvoi

Zaradi njene edinstvene popolnosti  )naravnega( kromatidnega
in5trumenta med trobili, kar jije ie od zaietka omogoiala izvletna
drsna cev (cuk) oziroma moZnost skrajievanja ali podaljievanja reso-
nacijske cevi (viianje/ni2anje tonske viSine), se je skozi stoletja njena
oblika - razen kozmetidnih popravkov - popolnoma ohrani la. Temu

lean lgnare lsidore Gdrard - Melody for 200 lrombones (1844)



pritrjujejo Stevilni glasbeni traktati in ikonografski dokumenti ie s
konca 16. stoletja, saj sta s pojavom prvih proizvajalcev pozavn njena
oblika in funkcionalnost postal i  standardizirani.  Na podlagi najsta-
rejie ohranjene pozavne iz leta 1 551 takrat najbolj cenjenih proizva-
jalcev Neuschel iz Ni irnberga lahko opazimo, da so imele takratne
pozavne v primerjavi z danainj imitanj i i  premer cevi,  precej manj5i
odmevnik in da so bi le brez vsakrSnih venti lov. Nj ihov ustnik je bi l
plitvejii in je imel oZje robove, kar je omogoialo neZnej5o dinamiino
kontrolo, kar 5e dodatno pritrjuje njeni praktiini rabi - predvsem kot
opora vokalu. lz traktatov pa je razviden tudi obstoj druiine pozav-
ne, saj so poznali 2e altovsko, tenorsko, basovsko in kontrabasovsko
razliiico. Kljub zvokovni popolnosti intoniranja vseh not lestvice
in skorajda nespremenjeni podobi od leta 1600 do danesje njena
uporabnost v 1 7. in 1 8. stolet ju zastala, saj j i  skladatel j i  niso posveial i
vidnej i ih vlog v razvi jajoi ih se instrumentalnih obl ikah, torej je bi lo
pozavno le redko mogoie sli5ali zunaj cerkvenih zidov.

Najstare.lia ohranjena pozavna (iz leta 1 557), proizvajalec Jiirg Neuschel iz Niirnberga

Znana prevlada godal v baroku in klasicizmu ter stereotipne pred-
stave o pozavni kot okornem initrumentu temnejie zvoinosti in
posledi ino neprimernem za sol ist i tne parte so zavirale hitrejSo spre-
jet je ini trumenta v takratnem demokrati inem procesu odpiranja
glasbe iir5emu obiinstvu. Njena uporaba je ostala precej statitna in
5e vedno je bila najpogosteje basovska opora ali imitacija ilove5kega
glasu, kot prita tudi Mozartova raba v operi Don Giovanni alizate-
tnem sof u za oozavno v stavku Tubo mirum iz Rekviema.

Requiem

Zaietni takti skladbeTuba mirum iz Rekviema (maia za umrle) KV 626Wolfganga Amadeusa Mozarta

Ce izvzamemo rabo za sakralne in dramatiine namene, je pozav-
na zaradi precej razgibanega vodenja basovskih l ini j  v klasicizmu
skoraj umolkni la. Za njeno dokontno uvel javitev kot enakovreden
initrument je bi lo treba iakati  na Ludwiga van Beethovna. Prav
nem5ki vel ikan glasbene umetnosti je pri  5ir i tvi  simfoni inega orke-
stra v svoji Peti simfoniji(1808) kot prvi vkljuiil pozavno v elitni klub
orkestrskih glasbi l .  Zaradi vnovi inega zanimanja za barvno kombi-
nacijo in poudarjeno izraianje iustev, ki ga je prispeval romantiini
zvotni ideal, se je zanimanje skladatel jev za pozavno zaradi njene
spektralno bogate zvotnosti  in dinamitne moinosti  precej poveta-
lo. Kl jub temu da se je kol i i ina partov, napisanih zanjo, mnoZila, je

razloge za 5e vedno precej statiino in koristitno pisavo treba iskati
v precej slabi gibl j ivosti  in5trumenta. Zaradi odpiranja vse vei j ih
koncertnih dvoran in povpraievanja po precej glasnih inStrumen-
t ih, denimo pri  Wagnerju, Berl iozu in Mahlerju, se vei ina tehni inih
izbol j5av na pozavni nanaia predvsem na poveianje njenejakosti .
Tako so v romantiki  pozavni poveial i  predvsem 5ir ino in koni ino
odprtost njenega odmevnika ter dodali odprtino za odvajanje
vode. V nasprotju s preostal imi trobi l i ,  ki  so bi la sredi 19. stolet ja de-
leZna mehanitne izbol j iave s pridobitvi jo venti lov in so tako postala
intonanino uporabnejia, se pozavne z venti l i  zaradi svoje naravne
kromatiine zasnove (cuk) niso prijele, ieprav se ie danes uporablja-

jo v nekaterih glasbenih kontekstih (npr. pihalni orkestr i  v Avstr i j i ) .
Kot lahko beremo iz razl i tnih virov takratnega iasa, je mnogo izva-
jalcev in skladatel jev raje poseglo po starej i i  razl i i ic i  zaradi njene
specif i ine zvoinosti .  Venti lna tehnologi ja se je deloma ohrani la le
na tenorbasovski pozavni, kjer kvartni venti l  zniza osnovno tonal i-
teto iz Bbv F.Ta pozavna poleg tenorske in basovske 5e danes spada
med najbol j  uporabl jene inStrumente.
Razloge za ie vedno precej slabo gibljivost inStrumenta je potem-
takem mogoie iskati  predvsem v pomanjkanju sol ist i ine l i terature,
saj so bili skladatelji do pozavne precej nezahtevni, kar se je odraZa-
lo v primanjkovanju sol ist i inih izvajalcev, ki  so pravi loma posredni
pobudniki za tehnitno-izvajalske izbolj5ave. Za prvo virtuozno rabo
pozavne je bi lo treba iakati  do leta 1877 , ko je ruski skladatel j  Niko-
laj Ri mski-Korsa kov dokonia I Konce rt za pozav n o i n pi h a I n i or kester v
B-duru, v katerem se 2e nakazujejo virtuoznej5e pasaZe, ki jih prine-
se glasba 20. stolet ja.

Dokonina emancipaciiaz jazzom in avantgardo

Za dokondno emancipaci jo pozavne kot melodi ino-sol ist i inega in-
Strumenta se lahko zahvalimo uiencu Rimskega - Korsakova lgorju
Stravinskemu, ki je z delom Lhistoire du soldat (Zgodba o vojaku ) iz
leta 1918 pozavni znotraj komornega ansambla namenil  kar precej

sol ist i inega prostora. Na prehodu v 20. stolet je je pri5lo do razmaha
treh razl i tnih iol igranja pozavne, ki so pozneje radikalno spreme-
ni le njeno zvoinost. Na podlagi zapuit ine Gustava Mahlerja, ki  je

pozavni v svojih kompozicijah namenil precej prostora, se je znotraj
nove dunajske Sole odkrivalo povsem nove barvne vrednosti  in art i-
kulaci jo pozavne. Eden prvih, ki je uporabl jal razl i tne duinike, teh-
niko tresenja in glissanda je Arnold Schdnberg z deli Filnf Orchester-
stucke (Pet orkestrskih skladb), op. 1 6, iz leta 1 908. Druga veja razvoja
je potekala prek impresionist i ine >pari ike iole< (Claude Debussy,
Maurice Ravel, lgor Stravinski,  Arthur Honegger), ki  se j i  prepisuje
zasluge predvsem v razvoju gibljivosti instrumenta. Precej visoka
lega in drobne gl issando pasaZe pozavne v baletu Bolero Mauricea
Ravela 5e danes vel jajo za zahtevno nalogo na avdici jah.
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S0listitni part pozavne v Boleru Maurirea Ravela

Pojav jazza v dvajsetih letih prej5njega stoletja v Zdruienih drZavah
Amerike, natanineje: nastanek prvih big bandov v New Orleansu je

v zvotni svet pozavne prinesel pravi prepih. Instrumentalno-tehnit-
ne novosti ,  ki  so j ih vnaial i  jazzovski izvajalci  in aranZerj i  s povsem
sveiim dojemanjem artikulacije zvokov in barvnih potencialov
do takrat 5e precej obrobnega initrumenta, so pozneje radikalno
spremenil i  pr ihodnjo obl iko notaci je in samo igranje pozavne. Pri-
spevki dunajske in pari5ke iole se zdi jo v primerjavi s prispevkom
jazzovske godbe precej skromni in marsikateri klasiini skladatelj
je priznal kl juien vpl iv jazza na sodobno igranje pozavne. Mednje
lahko vsekakor itejemo tudi Ravelov Bolero ali pa znaiilno jazzo-

vske zvotnosti pozavne v delu Octandre za pihala, trobilo in kontra-
bas iz le ta1924,k i  ga  je  nap isa l  m lad  avantgard is t  EdgarVardse,  na
katerega so zagotovo vplivale virtuozne pasaZe jazzovskih pozav-
nistov. Jazzovski solisti, npr. Tommy Dorsey, JackTeengarden, Kid
Ory, J. J. Johnson in drugi, so neizmerno povetal i  gibl j ivost pozavne
z uvajanjem vse pogostej5ih glissandov, dvojeziine tehnike in
nasploh hitrej5e dikci je, ki  so vel ikokrat posnemali  ravno i loveiki
glas. Pomem ben prispevek ja zza za r azvoj pozavne je treba pripisati



tudi sistematitnemu in mnoZiinemu razvoju duinikov, kot so npr.
plunger, s katerim je mogoie povsem ali na pol zapreti odmevnik,
harmon mute, cap mute, wah-wah (uveljavil ga je sloviti George
Gershwin). Vsi t i delujejo kot spektralni f i l tr i in so omogoii l i  povsem
nove oblike barvne zvoinosti.
Sodobni skladatelj i  so se hitro odzvali na nove mo2nosti, ki j ih je
ponujala prerojena pozavna. Med velikimi sodobnimi deli, ki v
ospredje postavljajo pozavno, je treba omeniti Sonato zo pozavno
in klavir, op. 1 1, PaulaHindemitha iz leta 1940 in Concertino d'Hiver
zapozavnoingodalaDariusa Milhauda iz leta 1953, ki zahtevata
znatno virtuoznost izvajalca. Z njima se je pozavna dokonino uve-
ljavila kot solistitni initrument. Nova spektralna odkrit ja, ki so j ih
omogoiali elektroakustiini initrumenti, so usmerjala skladateljevo

Ploita Kid 0ry: Kid 0ry and His Creole Jazz Band, 1 947

pozornost tudi v raziskavo
povezave med fonetiinim'
lastnostmi govora, ki so
temelj skladbe Sequenza
V za solo pozavno Luciana
Beria iz leta 1965 - ta je
sproZila pravo zvotno re-
volucijo pozavne. Skladbo
je krstno izvedel sam Vinko
Globokar,  k i je  s  tehni in imi
nasveti znatno prispeval k
njeni konini podobi. Poleg
Globokarja, ki se je kot skla-
datelj in sprva predvsem kot
avantgardni pozavnist uve-
ljavil v svetovnem merilu, je
pri slovenskem prispevku k

razvoju sodobne pozavne treba omeniti tudi Branimirja Slokarja, ki
velja za enega vetjih mojstrov pozavne po vsem svetu.

Prelomni dogodek slavne glasbene kariere Vinka Globokarja je
bila nedvomno Stirimeseina it ipendija, ki mu jo je podeli la jugo-
slovanska vlada za odhod na Studij pozavne v Pariz. Do takrat se
je mladi Globokar izobraZeval v ustaljenem klasiinem repertoarju
srednje glasbene Sole v Ljubljani in obiasno igral v radijskem ple-
snem orkestru. Odhod na sloviti Conservotoire Nationol supdrieur
de musique de Paris,kjer je pozneje namesto itirih mesecev ostal
kar Stiri leta in na koncu z nagrado premier prix de Paris konial
Studij pri profesorju Andr6ju Lafossu, mu je omogoial, da se je
sooii l s sodobnimi glasbenimi tokovi, ki so pozneje zaznamovali
njegovo eksperimentalno izvajanje in skladanje. Poleg klasitnega
Studija komorne glasbe se je Globokar v Parizu preiivljal pred-
vsem z igranjem jazza v Stevilnih tamkajSnjih klubih in orkestrih
ter se tako izuiil vseh glasbenih zvrsti, od jazza do simfonije.
Poznej5e druZenje v avantgardnih krogih sodobne glasbe mu je
omogoii lo spoznanje izvrstnih solistov specializiranih predvsem
za novo glasbo, in posredno tudi skladateljev, ki so tovrstne kom-
pozicije ustvarjali. Prelomno sretanje z Lucianom Beriem, ki mu
je Globokar sledil na itudijsko izmenjavo v Berlin, ter poznej5i
odhod na in5titut Center of Creative Arts v Buffalo (New York), sta
Vinka Globokarja dokonino izoblikovala kot svetovno priznanega

E

solista. Vzporeden Studij kompozicije pri Ren6ju Leibowitzu pa je
Globokarju dodal skladateljske veii ine za celostni pogled v so-
dobno glasbeno ustvarjanje.

Pozavna kot podaljSek telesa

Trobila so neposreden fiziini initrument, saj za oblikovanje zvoka
ne potrebujejo mehanskega posrednika (jeziika, loka, kladiva itd.)
kot veiina drugih initrumentov. Pozavno zato mnogi ume5iajo
med t.  i .  pojoie initrumente, saj se zvok obl ikuje z zrakom in art iku-
lacijo govornih organov. Glede na dejstvo, da mora izvajalec zvok
oblikovati 2e v ustih, je pozavna neke vrste ojatevalec njegovih
glasbenih misl i .  Globokar se je precej posvetal problematiki  f iz iolo-
Skega in psiholoikega pri lagajanja initrumentu in veikrat zatrdi l ,  da
svoj initrument dojema kot podaljsek telesa. Vse raziirjene tehnike
igranja pozavne, kijih je razvijal, so v bistvu posledice te instrumen-
talno-tehniSke vizije. Skladba Discours ll za pet pozovn izleta 1967
nadaljuje eksperimente, ki  sta j ih Berio in Globokar razgrni la Ze v
skladbi Sequenza V. Gre zatimbriino povezavo med instrumentalni-
mi in govorjenimi zvokovnimi lastnosti. Delovno gradivo za skladbo
Discours llje v bistvu besedilo, ki je obenem zvotno gradivo in raz-
laga umetniSke vizi je, ki  j ih skuia uresnidit i .  Besedilo, ki  se segmen-
t irano in v celot i  pojavi v sami part i tur i  pod notaci jo, pravi:>Med
govorom in igro pozavne je neiteto povezav - mislim predvsem na
podobnost zvoka pozavne z razliinimi zvoki govora. Poleg tega je
podoben tudi naiin izgovorjave in artikulacije pri govoru ter instru-
mentalni izvedbi. Zrazl i tnimi duiniki  al i  lego ustnic lahko ponavl ja-
mo zvotno barvo samoglasnikov. Soglasnike pa lahko obl ikujemo z
razl i tnimi udarci plungerja in jezika al i  z zrainimi 5umi.<
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Zaietni part za solista v delu F. Kotje razvidnoje besedilo vfrancoiiini pod samo notno notacijo. lzvajalec mora poleg instru-
mentalnih napotkov v initrument izgovariati tudi besedilo (spodaj). Nad notacijo s0 prisotna tudi navodila za uporabo duinika
(od popolnoma zaprtega do popolnoma odprtega odmevnika), ki se uporablja za frltdranje samega zvoka.

Vinko Globokar s svojim podaljikom telesa, kakor sam dojema pozavno

.f-{eL.t



Analiza

Kot jasno nakazuje razlaga skladbe Discours ll, je Globokar ielel, da
bi pozavna zvenela kot govor. Poudariti je treba, da skladatelja ne
zanima semantiini vidik in5trumenta, ki bi dejansko podajal vsebi-
no omenjenega besedila. V ospredju je timbridna kontrola pozavne,
ki naj se barvno dim bolj pribliZa govorjenemu besedilu. Globokar
je posnemanje besednih fonemov dosegel na dva naiina. Najprej
gre za niz razSirjenih tehnik, ki so jasno opredeljene v navodilih
partiture. Ta obsegajo perkusivne utinke na sami pozavni, razliino
vdihavanje in izdihavanje skozi initrument, dvojeziine tehnike
(tk-tk-tk .. .) in razli ine artikulacije, pihanje v initrument s soiasnim
oponaianjem soglasnikov (s, sch, h, I r ...) ter hkratno petje in igra-
nje na in5trument, s katerim se doseie veiglasnost. Po drugi strani
izvajalcu nalaga pogosto uporabo duinikov z natantnimi navedba-
mi njihovega poloZaja in gibanja. Temu je treba dodati, da je notaci-
ja na dolotenih delih tudi precej odprta in izvajalcu nalaga vodeno
improvizacijo, kot npr. >igraj, kot da bi nekaj ukazoval<.

t5'm

Drugi del skladbe se zaine s precej bolj usklajeno skupinsko
igro. Zatetnemu iumenju marake, ki se zvoino precej ujema s
iumnim uiinkom pozavne, kar 5e dodatno ustvarja timbriine
iluzije, se postopoma nalagajo skupinski disharmoniini upadi
Stirih pozavn. Dramatiini stampedo ietverice postopoma pregla-
si solist, ki v >pogovor<< vnese dalj ie pasaie glissandov. Kanonska
imitacija solista preostalih pozavn, ki z drugainimi t imbri >od-
govarjajo< solistitnim )trditvam(, nas privede v skoraj negibni
del K, kjer Globokar z dolgimi kromatitnimi glissandi doseie
mehkobno prepletanje nasprotujoiih si barvnih glasov. Posto-
pno dodajanje najprej samoglasnikov in pozneje 5e soglasnikov
v posamezne parte nas popelje v sklepni, t j. tretj i , del skladbe
(O-P), kjer se spet zatenja sestavljati zaietno besedilo. Skladba
se zakljuii z govorno deklamacijo besedila izvajalcev, medtem ko
ti zapuitajo oder.
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Dvoglasna tehnika soiasnega petja in igranja na initrument v partu D za solista. lzvajalec mora
spodnje notevokalno intonirati (C, F...) in hkrati instrumentalnozaigrati (t, Db...).

Skladba se zaine z natantnimiteatralnimi navodil i izvajalcem
glede vstopa na oder in priprave na samo izvedbo. Kot je zapisano
v partituri, naj bi celoten nastop deloval kot sproiiena debata
petih pozavn, ki jih obkroZa obtinstvo, torej je treba zaietna tipa-
nja in vpihovanja v in5trument jemati kot uvod instrumentalnega
performansa. Skladba je razdeljena v 15 povezanih delov (A-P).
Kljub popolni odsotnosti sistematiinega in motiviinega organi-
ziranja glasbenega gradiva lahko skladbo razdelimo v tridelno
makrostrukturo. K temu nas vodi podajanje besedila, ki se v prvem
delu (A-F) iz zatetne fragmentacije posamiinih trk 5iri na zloge
in doseie vi5ek v delu F, kjer kot reieno, solist recitira besedilo in
hkrati igra pozavno. Za prvi del skladbe je znaiilna gosta nepove-
zana skupinska igra z obiasnimi dolgimi pavzami, kjer se prekriva-
jo barvni kontrasti solista in preostalih izvajalcev. Posameznemu
partu je dodeljena drugaina artikulacija in uporaba du5nikov kar
uiinkuje kot nepovezana komunikacija, kjer na koncu (del D-F)
prevlada argument solista (multifoni monolog).
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Kanonsko vodeni parti pozavn, kjer se prepletajo multifona t€hnika igranja na initrument in petia
vanj terfiltriranje zvoka z uporabo razliinih duinikov

Skladba Discours l l s svojimiteatralnimi in zvoinimi potezami res
spominja na pogovor petih pozavn. V kompoziciji se kaZejo Ze za-
metki instrumentalnega teatra, h kateremu se boVinko Globokar
v nadaljevanju svoje bogate kariere precej vraial.Z odkrivanjem
do tedaj neznanih tehnik igranja in prenosom prvin govorjenega
jezika na izvajanje pozavne Globokar ustvarja povsem nov (glas-
beni) jezik, ki Siri in ruii njeno stereotipno zvokovno predstavo.
Nenehno iskanje novih zmoZnosti initrumenta obenem Siri nje-
gov potencial in uporabnost ter skladatelju in izvajalcu omogoia
nove izrazne poti. Osvajanje neodkritih zvotnih poti, kijih ponuja
dana5nja digitalna doba, pa je naloga prihodnje generacije izvajal-
cev in skladateljev.

Tadej Stoli(
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lzsek nepovezanega skupinskega pogovora iz dela D


