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Concertino ima obliko koncerta v treh stavkih: prvi je v sonatni obliki 
(Allegretto grazioso), v srednjem (Adagio) je meditativni intermezzo solista, 
zadnji pa je v obliki rondoja (Allegro con spirito). 

Concertino za klavir in godalni orkester velja za eno Škerjančevih najpogosteje 
izvajanih skladb.

2   Poslušaj odlomek iz Concertina za klavir in godalni orkester.

a)  V njej zasledimo različne slogovne usmeritve. Obkroži tiste, katerih 
značilnosti zaznaš v odlomku.

 renesansa barok klasicizem romantika impresionizem

b) Katera glasbila sestavljajo godalni orkester?

30. L. M. Škerjanc 
Concertino za klavir 
in godala

CONCERTINO je 
krajši koncert, beseda 
pa pomeni tudi 
manjšo skupino solo 
glasbenikov v concertu 
grossu.

1  Kateri ruski skladatelj je sledil tokovom 
romantike tudi v 1. polovici 20. stoletja?

2  Kaj pomeni postromantika?

3  Kaj meni skladatelj Rahmaninov o novi glasbi?

4  Naštej eno izmed njegovih del.

5  Katerega slovenskega skladatelja uvrščamo v 
postromantiko?

6  S katerimi glasbenimi poklici se je ta skladatelj 
ukvarjal?

7  Katero njegovo glasbeno delo smo 
obravnavali?

8  Kaj pomeni concertino?

PONOVI

1  Glasba Rahmaninova je navdušila člane skupine Muse, ki so v svojih 
pesmih Space Dementia, Blackout in Butterflies and Hurricanes uporabili 
posamezne odlomke iz njegovih del. Poslušaj naštete skladbe. V katero 
glasbeno zvrst bi jih uvrstil/-a? Kako jih doživljaš?

2  Film z naslovom Sijaj (Shine) opisuje zgodbo pianista, ki je prevzet s 
skladateljevo klavirsko glasbo. Razišči, katero.

3  Razišči, kdo podeljuje Škerjančeve nagrade in komu.

ZA VEČ

POVZETEK

• Skladatelj Sergej Rahmaninov je sledil 
tokovom romantike tudi v 1. polovici  
20. stoletja in v svojih delih ohranjal 
romantično izpoved. Uvrščamo ga med 
postromantike.

• Napisal je znameniti Koncert za klavir in 
orkester št. 2.

• Med slovenske predstavnike postromantike 
uvrščamo skladatelja Lucijana Marijo 
Škerjanca.

• Ena od njegovih najbolj izvajanih skladb je 
Concertino za klavir in godalni orkester.

Klasična glasba v  
1. polovici 20. stoletja
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