


Preina f lavta je eden najbol j  pr i l jubl jenih inStrumentov klasi ine
glasbe. Za blei ieio zunanjostjo pa se v tem primeru skriva tudi ble-
iiei ton. Pomenljivo ime - preina flavta ali preprosto flavta - nam
pojasni, da initrument spada v druZino pihal in da se v nasprotju s
kl junasto f lavto igra postrani.
Ton proizvajamo s pihanjem v odprt ino na glavi glasbi la. Tok zraka
v njem ustvari  zraini vrt inec, ki  omogoia nastanek vibriranja zrat-
nega curka v trupu. S tem nastane zvok. Flavt ist s pri t iskanjem na
tipke igra razl i tne tone.
lzvajalec mora igrati s posebno pozicijo ustnic, da lahko ustvari ton.
Reiemo j i  tudi nastavek (angle5ko embouchure, iz francoit ine -

I 'embouchure). Pri  igranju je pomembna tudi pozici ja iel just i ,  glave,
vratu, trupa in v bistvu celotnega telesa, saj vsaka sprememba lah-
ko vpl iva na igranje inStrumenta. Dobra in spro5iena drZa je pogoj
za dobro igranje flavte.

Druiina flavt

Najbol j  znana je koncertna f lavta. Najdemo jo v klasi ini  in tudi v
zabavni glasbi. lma 1 2 zaklopk in je ugla5ena v C. Sestavl jajo jo tr i je
de l i :

* glava, na kateri  je ustnik in se na eni strani zakl juiuje s pre-
miinim zamaikom;

e trup, na katerem so zaklopke (t ipke) in mehanizem, ki te
luknje s pri t iski na t ipke zapira in odpira;

*! noga, na kateri  so tr i  al i  St ir i  tonske luknje (odvisno od tega,
a l i  imamo H-  a l i  C-nogo) .

Dluiina flavt

Danes so koncertne flavte najpogosteje narejene iz zlata, srebra,
plat ine al i  lesa (ebenovina al i  kokosov les). Nj ihov obseg je obi iaj-
no od C1 do E4, pri  demer se najvet uporabl jajo toni do C4, viSj i toni
pa zelo redko in le v moderni l i teraturi .
V simfonitnem orkestru navadno zasedajo tr i  mesta, pri  temer je

tretja flavta zadolZena tudi za igranje pikola.
Piccolo al i  pikolo je ini trument, vel ik 31 cm, sestavl jen pa enako
kot koncertna f lavta, zato se imenuje tudi mala f lavta. lma zelo pro-
doren zvok, zveni oktavo viSje in ustvarja najviSje zvoke med vsemi
pihal i .  Narejen je iz lesa al i  kombinaci je lesa in kovine. Od akadem-
skih f lavt istov se pri iakuje, da znajo igrat i  tudi ta ini trument. Sol i-
st i tni  repertoar za pikolo 5e zdalet ni tako obseZen kot repertoar za
koncertno flavto in se ne izvaja pogosto.
V dru2ini flavt poznamo 5e altovsko flavto, uglaieno v G. Spozna-
mo jo po temaino obarvanem spodnjem registru. Njena cev je

debelej ia in dal j ia. Uporabl ja se 5e redkeje kot pikolo, navadno v
sodobni orkestrski in komorni l i teraturi .
Basovska flavta je uglaiena oktavo pod koncertno flavto. Zaradi
dolZine cevi ima glavo obl ikovano v irki  >J<, kar omogoia laZje
igranje. Obstajajo ie niZje uglaiene flavte, kot so kontrabasovska,
subkontrabasovska in hiperbasovska. lgrajo se zelo redko -

samo v orkestru f lavt - in so nekol iko neprakti ine za igranje.

Zgodovina flavte

Zibelka flavte je prav v naiem prostoru. NajstarejSo piSial (okoli
43.000 let) so arheologi odkri l i  v jami Divje babe. lzdelana je bi la iz
kosti  jamskega medveda.
Flavta se je pod vpl ivom razl idnih civi l izaci j  razl i ino razvi jala. Ta in-
5trument ima zelo dolgo tradicijo v Aziji. Prve preine flavte so se raz-
vi le na obmotju Kitajske in Japonske, kjer so 5e danes pri l jubl jen in-
strument, npr. v japonskih zvrsteh gledal iSia noh in kabuki. Seveda
so bi la to preprosta lesena pihala s samo nekaj luknj icami, vei inoma
iz bambusovega lesa.
Preina f lavta, kakrina se igra danes, je priSla v Evropo v obdobju
srednjega veka, verjetno iz Otomanskega cesarstva prek takratnega
Konstantinopla. Potujoi i  glasbeniki so jo razi ir i l i  po vsem kontinen-
tu. V srednjem veku in renesansi se je uporabl jala predvsem v vojski,
za razvedrilo ter ples.

Zlata doba glasbi la se je zaiela v baroku. V drugi polovici 17. stole-
t ja so ga zaiel i  izpopolnjevati ;  namesto iz enega kosa so ga zaiel i
izdelovati  iz dveh al i  treh. Flavta je bi la ie vedno lesena in je ime-
la luknj ice, v 18. stolet ju pa so j i  dodali  tudi nekaj t ipk.Tak barotni
initrument se imenuje flauto traverso ali samo troverso. lgral se je
predvsem na dvorih v komornih ansambllh, v zasedbah z general-
nim basoml pa je nastalo ogromno sonat za f lavto. Traverso je bi l
tudi pogost i lan standardne tr iosonate zasedbe - traverso s 5e enim
solistidnim initrumentom (violina, oboa) ter bassom continuom.Dru-
ga pogosta oblika za flavto je bil koncert, ki ga izvaja solo flavta s
spremljavo godal in bassom continuom. Seveda je v baroku nastalo
tudi mnogo drugih skladb, raznih komornih sestavov in solo skladb.
Traverso je hitro postal eden najbolj priljubljenih initrumentov
v Evropi. Sprva je doi ivel slavo v l tal i j i  (od tod tudi ime), nato pa v
Nemii j i ,  Franci j i ,  pozneje tudi v Spanij i ,  Skandinavi j i  in Vel iki  Bri tani j i .
Od druge polovice 17. stoletja naprej sta se oblikovali dve srediSii
preine f lavte: v Franci j i  in Nemii j i .  Tam se je nadaljevala bogata tra-
dici ja, ki  je prinesla najbol jSe f lavt iste, vei ino Zeleznega repertoarja
in se nadaljuje vse do danes. V tem iasu je f lavta postala tudi ini tru-

1 Slov generalnibas, tI. basso continuo (ang. fgured bass, nem. Generalbass): har-

monska spremljava, znadilna za obdobje baroka (17. in 1. polovica 18. stoletja).

Izvaja se na dveh in6trumentih: melodidnem, ki igra linijo basa - violondelo,

viola da gamba, fagot, in akordnem, ki igra akorditno spremljavo - tembalo,

lutnia.



Ja(oue!Martin Hotteterre

ment v orkestru: prvii leta 1 668 v opernem orkestru na francoskem
dvoru, ki ga je vodil Jean-Baptiste Lully.
Vse do 20. stoletja je bila navada, da so bili flavtisti tudi skladatelji
in so pisali skladbe za svoje potrebe. Obenem so bili tudi pedagogi
(imeli so svoje metode in iole) ter izdelovalci flavt.
V Franciji je eden prvih pomembnih baroinih flavtistov v Parizu ro-
jeni Jacques-Martin Hottetene (1674-'1763). Postal je dvorni glas-
benik (poleg flavte je igral tudi fagot. musette in oboo), deloval je 5e
kot pedagog, skladatelj, izdelal pa je celo svoj model flavte traverso.
Najbolj znan je kot avtor prve znane Sole za flavto - Art de prdluder
sur Io fl lte trave rs i dre, ki jo je izda I leta | 7 1 9.
Johann Joachim Quantz (1697-1773) je uiival sloves kot najbolj5i
flavtist svojega tasa. Sluiilje na vet kraljevih dvorih v Nemiiji. Ni bil
le izjemen virtuoz na svojem in5trumentu, ampak je napisal vei sto
skladb za flavto ter tudi pouieval po Evropi. Ustalil se je na pruskem
dvoru, kjer je do2ivel viSek svoje kariere. Tam ga je podpiral kralj
Friderik ll. Pruski, znan tudi kot Friderik Veliki (Friedrich der GroBe,'
1712-1786), ki je bil tudi sam izvrsten flavtist. Quantz je bil njegov
dolgoletni uiitelj f lavte in je zanj napisal veiino skladb - sonat, kon-

Adolph Menzel: koncert triderika Velikega v palati Sanssouci, 1852

certoy duetov in vaj. Njuno delo je bilo silno plodovito; Friderik je
po priievanjih napredoval do zelo dobrega glasbenika in je znan
kot eden najbolj5ih amaterskih glasbenikov v zgodovini. Skladbe
Quantza so odli ien primer poznobaroine glasbe sredi 18. stoletja;
po znataju lahkotna in graciozna glasba je bogato okraiena ter zelo
virtuozna, vsebuje pa ogromno zahtevnih pasaZ. Na sploSno je bilo
okraSevanje in improviziranje meloditne l inije stalna praksa baroine
glasbe in vsak dober flavtist je moral obvladati to umetnost.

Quantz je torej znan kot eden najbolj5ih flavtistov v vsej zgodovini,
spomin nanj pa je tudi njegova slavna metoda za flavto Versuch einer
Anweisung die Fliite traversiere zu spielen (1752), v kateri je podrobno
opisal, kako igrati ta initrument, obenem pa je predstavil tudi takra-
tno izvajalsko prakso - opisalje, kako se izvajajo okraski, kako se im-
provizira ter kakSne so zakonitosti takratne glasbe. Danes je njegova
5ola neprecenljiv vir za Studij barotne glasbe.
Veliki mojstri baroka so pisali za traverso. Ti mojstri so bili Antonio
Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Hdndel in seveda
Johann Sebastian Bach. Dela slednjega predstavljajo nekakien vrh
baroine glasbe za flavto. Napisal je sedem sonat za flavto in conti-
nuo, triosonate in nekaj drugih komornih del, Partito za solo flovto,
flavto pa je uporabil kot solo inStrument v Orkestralni suiti it.2 v h-
molu in v enem od Brandenburikih koncertov. Frideriku Velikemu je
posvetil cikel Glasbeno daritev. Za flavto so pisali tudi njegovi sinovi;
predvsem Carl Phil ipp Emmanuel Bach je napisal obseZen in 5e da-
nes izvajan opus za ta inStrument, po slogu pa predstavlja prehod iz
baroka v klasicizem.
V obdobju klasicizma se je glasbilo razvijala naprej - dodali so nekaj
tipk, uporabljali so druge vrste lesa -, vendar pa je zanimanje za ta
initrument med skladatelj i  upadlo. Vseeno moramo omeniti Mo-
zartove kompozicije za flavto, ki so danes biseri naiega repertoarja.
eeprav anekdote pravijo, da skladatelj ni maral tega in5trumenta, je
napisal dva koncerta za flavto in orkester, koncert za flavto, harfo in
orkester, kvartete za flavto in godala ter nekaj sonat za flavto in klavir.
V 1 9. stoletju se je zgodilo nekaj premikov na podroiju igranja in teh-
nik izvajanja. To se je hitro razvijalo, initrumentu so dodajali iedalje
vei t ipk in eksperimentirali z materiali. Nastalo je veliko razli i ic, saj je
vsak flavtist Zelel odpraviti te2ave z intonacijo, tonom in prstno tehni-
ko. Velik prelom se je zgodil leta 1847, ko je nemiki flavtist Theobald
Btihm (1794-1881) patentiral nov model z dodanim ustnikom in
mehanizmom, v celoti sestavljenim iz tipk, ter konidno cevjo. Bohm
je za material izbral srebro, vendar so flavtisti 5e dolgo ostali navajeni
na lesene initrumente.
Veiino flavtistiine literature romantiine glasbe 19. stoletja so napi-
sali flavtisti sami, najvei skladb pa je za flavto in klavir. Te so primer
salonske glasbe in po kakovosti niso ravno izjemne, so pa vse virtu-
ozne in tehnitno zahtevne. Theobald Bohm je na primer pisal teZke
skladbe, v katerih je pokazal, kaj vse zmore nov model tega pihala.
Romantitne skladbe za flavto so variacije in fantazije, pogosto na
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>Veliki  dogodek malega pi-
ccola<, tako smo v nai i  revi j i
predstavl jal i  Ze drugi evrop-
ski pikol ist i ini  fest ival,  ki  ga je

organiziral slovenski virtuoz
na pikolu MatjaZ Debeljak. Na njegovo pobudo je nastalo vel iko
Stevi lo novih del,  ki  so zaZivela tudi na portretni ploi i i  tega glas-
bi la z naslovom Grafi t i .  Naslov zanjo je navdihni la nova skladba za
pikolo, ki  jo je napisal Aldo Kumar.

lzbor del Edici j  DSS razkriva prvo koncertantno delo za ta initru-
ment in Stevi lna komorna dela za najrazl i inej ie sestave srednje
in mlajSe generaci je slovenskih ustvarjalcev. Za nadaljnje razisko-
vanje svetujemo pregled spletnih strani DSS, v tokratni predsta-
vitvi  pa izpostavl jamo tr i  dela:

Uroi Krek: Concert ino za piccolo in orkester, 1967
Peter Kopai: Sonatina za pikolo solo,2005
Peter Savl i :  Pipicopolopo za pikolo, 2009

dil  ga je njegov utenec Phil ippe Gaubert (1879-1941). Skupaj sta
napisala zbirko tehnitnih vaj za f lavto, ki  je ie danes osnova. Gaubert
je pozneje deloval tudi kot dir igent v pariSki operi.  Francoski f lavt ist i
so bi l i  vedno znani po lepem in t istem tonu, pri  tem pa so izhajal i  iz
operne tradici je. Tudi Marcel Moyse (1889-198a) je vedno govori l ,
da mora f lavt ist zveneti  kot operni pevec. Moyse je dosegel vel iko
slavo v svoji karieri, predaval na konservatoriju in napisal vrsto knjig
za tehniko s precej zahtevnimi vajami.

Za francosko 5olo f lavte je bi lo znati lno, da so poleg lepega tona po-
zornost namenjal i  tudi tehnitni perfekci j i  in muzikalnosti .  Francosko
5olo so f lavt ist i  Gaston Crunelle, Louis Fleury, Jean-Pierre Rampal, Mi-
chel Debost, Maxence Larrieu in drugi ponesl i  po vsej Evropi, zatem
5e v ZDA (Moyse) in nato po preostal ih kontinentih.
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operne teme, saj je takrat na glasbeni sceni prevladovala prav opera.
Tako je nastalo ne5teto variacij in fantazij na razne operne teme za
flavto in klavir. Fantazija na Bizetovo opero Cormen, ki jo je napisal
Francois Borne, je ie danes pri l jubl jena.
Med znanimi skladatel j i je bi l  Albert Franz Doppler (1821-1883), ki
je s svojim bratom Karlom potoval po Evropi in navduieval obtinstvo
z bravuroznimi izvedbami. Po vzoru Franza Liszta je pisal skladbe na
madZarske teme (Mad2arska pastoralna fantazija, Duettino hongrois
itd.).  V l talUi je bi l  odl i ien pedagog Giuseppe Gariboldi,  v Nemii j i
pa Ernesto Kiihler (1 849-1 907), ki se je preselil v Sankt Peterburg in
postal solo flavtist v carjevem orkestru. Njegove etude so 5e danes
obvezni del iolanja flavtistov.
V Franci j i  se je nadaljevala tradici ja f lavte iz 17. stolet ja. V zaietku
20. stoletja je Pariz postal sredi5ie umetnosti in pariiki konservatorij
(Conservatoire nationol superieur de musique de Paris) je postal glav-
ni sede2 francoske f lavt ist i ine 5ole, ki  je ustvari la vrsto legendarnih
glasbenikov, ki  so postavi l i  temelje modernega igranja. Francosko
5olo je utemelj i l  Paul Taffanel (1844-1908), prvi izmed zvezdni5kih
flavtistov. lzkazal seje kot odliien profesor na konservatoriju. Nasle-

Izbor koncertontnih del zo flovto slovenskih
sklodateljev:

Blai Arni i ,  Koncert za f lavto, godala, harfo in ielesto, op. 54 ( i  956)

Duian Bavdek, Koncert za f lavto in orkester (2010)

Nenad Firit, Koncert za flavto in orkester (2005)

Milko Lazar, Koncert za flavto in orkester (2004)

fvo Petri(, Koncet za flavto in orkester (954-1957)

Anie Rozman, Phoenix za f lavto in orkester (2015)

Nina Senk, Koncert za flavto in orkester (2005)

Pavel Sivic, Koncert za f lavto in orkester (1984)

ert Sojar Voglar, Dvojni koncert za flavto, harfo in komorni
orkester (2000)

ert SojarVoglar, Koncert za flavto in orkester (2007)

Emmanuel Pahud



Flavtistidanes
20. stolet je lahko oznatimo kot novo zlato dobo f lavte. Francoska
iola je naredi la to pihalo ponovno popularno in navdihni la i tevi lne
skladatelje za skladanje sodobnih del, v katerih pogosto preizkuiajo
sodobne tehnike igranja. Med vidnej ie skladatel je spadajo Andr6
Jofivet (njegova skladba Chant de Linosje v tasu nastanka veljala za
neizvedljivo in 5e danes ostaja ena najteijih skladb), Eugene Bozza,
Olivier Messiaen in Frank Mart in. Dva izmed najbol j  znanih kon-
certov za f lavto sta napisala Jacques lbert in Carl Nielsen.

Od leta 1996 Tagorje ob Savi gosti  tudi mednarodno izjemno
cenjen festival flavtistov Slovenije. Ze na samem zaietku so bile
Zelje organizatorjev jasno postavljene in nato skozi leta bogato
izpolnjene. Osnovni ci l j  fest ivala je bi l ,  da se mlajSim glasbeni-
kom - f lavt istom predstavi >konini ci l j< uienja initrumenta in
da se na enem mestu lahko spozna in sl iSi vrhunske glasbenike,
ki vetinoma predstavljajo glasbo iz svoje deiele - in 5e to pred-
vsem sodobnej5o glasbo. In prav to tudi dokazuje dejstvo, da je

ta festival med evropskimi in svetovnimi flavtisti postal tako zelo
prepoznaven, da ga po kakovosti izbranih izvajalce4 predvsem
pa po drugainem konceptu (ki temelj i  na fest ivalski/raznoliki
predstavitvi), uvriiajo med najboljie v Evropi. Prireditev, ki je ne
moremo primerjat i  z nobeno podobno obl iko dejavnosti ,  pou-
darja netekmovalni znaiaj.  V ospredju so predvsem izmenjava

mnenj, izkuienj,
posluianje vrhun-
skih koncertov in
javnih predavanj
ter utnih ur,
moZnost preizku-
Sanja novih initru-
mentoq nakup
zgoSienk in not

ter strokovne l i terature. Med izjemne spomine se je pred nekaj
leti zapisalo predavanje dr. lvana Turka, ki je naiel najstarej5o
piSial, in prav zaradi nje oziroma Zelje po dodatnih informacijah
marsikateri flavtist pride v Slovenijo.

Vei na www.slo-fl ute-festival.org.

V drugi polovici stolet ja so skladatel j i  v toku iasa pisal i  iedal je bol j
eksperimentalno glasbo. Luciano Berio je napisal prvo Sequen-
zo tavno za solo flavto, Toru Takemicu je trpal navdih iz japonske

tradicionalne glasbe, Pierre Boulez je pisal za f lavto in elektroniko.
Flavta se jeizkazala za vsestranski initrument, ki ponuja ogromno
moZnosti, utinkov. Ob dejstvu, da je toliko sposobnih flavtistov, je

znan odgovor na vpraianje, zakaj je f lavta 5e danes tako popularna
in 5e vedno navdihuje mnoiico skladateljev, da piSejo zanjo.
Do danes se je zvrstilo toliko izjemnih flavtistov, da je visoko raven
igranja zelo teZko preseii. Francija ie vedno ostaja velesila med flav-
tisti, vendar pa je zdaj ta scena povsem globalna - vsaka drZava je

izoblikovala svoj krog flavtistov. Med najboljie seveda spada irski vir-
tuoz sir James Galway (roj.  1939). Emmanuel Pahud (roj.  1970) je

francosko-Svicarskega porekla in je ustvaril izjemno bogato kariero
kot mednarodni sol ist in orvi f lavt ist orkestra Berl inskih f i lharmoni-
kov. Mediji so o njem izjavili, da se zgodovina flavte deli na dva dela:
pred Pahudom in po njem.Tradici jo francoske Sole nadaljujeta Phil i -
ppe Bernold v Parizu in Jul ien Beaudiment v Lyonu.

Letoinj i  Preiernov nagrajenec lvo Petr i( je eden redkih sloven-
skih skladatel jev, ki  so napisal i  koncertantno skladbo za naSo
svetovno znano f lavt istko lreno Grafenauer. Skladbo Jeaux
concertans lva Petr i ia je lrena Grafenauer izvajala v Slovenij i ,  z
zagrebikim orkestrom pa je z njo gostovala po Nemiiji, Rusiji in
drugod.
Koncert za flavto in orkester je krstno izvedel najprej Boris Cam-
pa, profesor lrene Grafenauer, ona pa ga je posnela in uvrstila
na ploi io skupaj z Mozartom in Stamitzem.

V Sloveniji se je tradicija flavte zaiela precej pozno, iele v drugi po-
lovici 20. stolet ja. Boris eampa (1926-2000)je bi l  nekakien zaietnik
te tradici je. Predavalje na l jubl janski glasbeni akademij i ,  med njego-
ve Studente pa spada tudi izjemna lrena Grafenauer (roj. 1957), do
danes ena najbol j5ih f lavt istk in f lavt istov nasploh. Vel iko slovenskih
flavtistov itudira in deluje v tujini. Med najuspeinejie se uvriia Mar-
t in Bel i i ,  drugi f lavt ist v orkestru Mtinchenskih f i lharmonikov 5ir5i
javnosti pa je poznana Eva-Nina Kozmus, zmagovalka evrovizijske-
ga tekmovanja na podroi ju klasi ine glasbe.

Daniel Golob


