GLASBENA UMETNOST
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1. 12. 2020

ANTIKA
RIM
Pozdravljeni!
Najprej super novica:
spraševanja preko zoom-a NE BO.
Za ocene bo dovolj časa, ko se spet vidimo v šoli.

Imejte pa v mislih, da bo vso to snov enkrat vseeno treba znati.
Danes nam ostane še en majhen delček snovi iz antike – Rim.
Odstavek o glasbi v antičnem Rimu najdeš v učbeniku na strani
16. To je zadnji odstavek na tej strani. Poišči ga.
Potem si vzemi minuto in si poišči svojo najljubšo glasbo ta hip.
Ob glasbeni podlagi nadaljuj z delom.
Najbolj pomemben v tem odstavku je podatek o tem, kakšna je
bila vloga glasbe v antičnem Rimu. Torej – del česa vsega je
bila glasba?
V zvezek napiši podnaslov RIM in odgovori na to vprašanje.

Potem pa preveri in popravi še svoje odgovore izpred dveh
tednov:
1. Katera glasbena kultura na evropskih tleh je
najstarejša?
Najstarejša glasbena kultura na evropskih tleh je starogrška
glasbena kultura.
2. Kam so zapisovali glasbo v stari Grčiji?
Glasbo so zapisovali na papirus in klesali v kamen.
3. Kateri zgodovinski viri pričajo o starogrški glasbi?
Poslikane vaze, Upodobitve na drugih predmetih, odlomki iz
književnosti.
4. Kakšnega izvora je glasba (po grškem verovanju)?
Glasba je božanskega izvora (prihaja od bogov).
5. Kdo je Apolon? Kaj je njegov inštrument?
Apolon je grški bog glasbe in poezije. Njegov inštrument je lira.
6. Kakšno vlogo je imela glasba v stari Grčiji? (To vprašanje
se nanaša na učbenik, str. 15, 3. odstavek. Ne prepisujte vsega
– samo eno stvar, ki se vam je vtisnila v spomin.)
Glasba je imela velik pomen. Bila je obvezen predmet v
izobraževanju starih Grkov. Platon je menil, da pomembno
vpliva na človekov značaj.

7. Osnova česa je starogrška glasbena teorija?
Starogrška glasbena teorija je osnova srednjeveške glasbe.
8. Katera dva inštrumenta sta na sliki? V kateri družini
inštrumentov bi ju uvrstil/a?
Na sliki sta lira (brenkalo) in dvojni aulos (pihalo).
9. Najstarejši zapis grške glasbe je Seikilova pesem.

10. Zakaj je matematik Pitagora pomemben za glasbo?
Pitagora je odkril, da je višina tona odvisna od dolžine žice ali
velikosti zvona.
11. Kdo je Pan in s katerim inštrumentom ga povezujemo?
Pan je starogrški bog narave. Njegovo glasbilo je panova
piščal.
Ta vprašanja pridejo v poštev pri spraševanju.
Danes mi ničesar ne pošiljate. Verjamem, da si bo vsak vzel
tistih nekaj minut za odgovor in da je vsem v interesu, da imate
pravilne odgovore na vprašanja o Grčiji.

Imejte lep prvi decembrski dan!

