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1.

5 točk prepoznava
5 točk nadaljevanje
skupaj 10 točk

2.

3 točke za triolo
3 točke za sinkopo
Skupaj 6 točk

3. g) Petruška

4.

3 točke

Grozd

Ritmična zožitev

Diminucija

Sočasno zvenenje celih in poltonov

Poliritmija

Sočasno pojavljanje različnih ritmov

Monodija

Večglasje

Monofonija

Hitro enakomerno ponavljanje tona

Tremolo

Enoglasje
5 točk

5.

1 točka za pravilno narisan violinski ključ
Po 1 točka za vsakopravilno napisano notno višino
Skupaj 10 točk
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6.

Za za pravilno napisan basovski ključ 1 točka
Za pravilno napisano vsako noto zapisa 1 točka
Skupaj 10 točk

7. Koreografija, režija: Rudolf Fejfar
Glasba: Josip Ipavec
Orkestracija: Viktor Parma (pozneje Kruno Cipci), veljavna oba odgovora!
Štiri glavne osebe poleg Možička: Pierot, Pierete, Kolombina, Harlekin
Kraj in leto prve uprizoritve: Gradec, 1900.
Za vsakega pravilno navedenega avtorja in osebo 1 točka
Za kraj izvedbe 1 točka
Za leto izvedbe 1 točka
Skupaj 9 točk

8. Polka in valček.

9. Igor Stravinski

10. Višina, trajanje, jakost in barva.

11.












2 točki

1 točka

4 točke

zaprto gledališče: nad sceno in orkestro je streha: ni zveze s komičnim, pomembna je iluzija;
zbor počasi izgine;
gledališka predstava se dogaja na orkestri, drugi del skene se redko uporablja;
težnja za verjetnostjo in realizmom: vse se mora zgoditi pred očmi gledalca;
delovanje v prostoru – nadvlada besede;
gledanje gledališke predstave je kontemplacija, razmišljanje, katarza;
razkošna scenografija – poudarek na spektakularnosti;
rimski oder počasi dobiva zaveso: vzpostavlja t. i. četrto steno;
ples ima zelo pomembno vlogo – je bistveni način gibanja zbora;
igralci so profesionalci.

12. a) 1. forai
2. shemata
b) 1. izražanje čustev in dejanj
2. značajsko bistvo oseb

5 točk

2 točki
2 točki
Skupaj 4 točke
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13. A japonsko tradicionalno lutkovno gledališče.

1 točka

14. a) 1. Zanni
2. Harlekin
3. Pantalone
4. Kapitan
5. Kolombina
6. Isabela
b) Izhajajo iz parodiranja takratnih meščanskih likov.

6 točk
1 točka
Skupaj 7 točk

15. a) Renesančni plesi so v baroku izginjali, mnogi so ostali samo še kot spomin v plesnih suitah
takratnih skladataljev (Bachove suite). Ostala so predvsem poimenovanja in imena korakov,
kombinacij, ki jih je prevzel slovar akademskega plesa in pričel z njimi poimenovati nove
baletne figure. V baroku postane ples vrhunec osebne plesne kulture. Uporabljati se prične
petit plie kot priprava na ples (preparation).
b) 1. Menuet
2. Gavota

2 točki

2 točki
Skupaj 4 točke

16. a) 1879–1968
Odgovori, ki jo umestijo v obdobje na prelomu stoletja in naprej.
b) Tri značilnosti:
preplet sodobnega plesa z etničnimi plesi,
raziskava spritualnega gibanja telesa,
plesna šola: ne samo razvoj tehnik, ampak načina sodobnega življenja.

2 točki

3 točke
Skupaj 5 točk

17. Rudolf Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss.

18. 1. Ples ni več umetnost lepega, izoliranega, nekaj, kar nima povezave s sedanjostjo.
2. Ples ni več podrejen zgodbi in glasbi, ampak je plesno telo postalo avtonomno
in koreograf avtonomni avtor predstave.
3. Ples je vpet v družbeno dogajanje in odseva družbene premike. Iz Amerike
prihajajoče pionirke sodobnega plesa ponovno osvobodijo žensko telo, raziskujejo
njegovo izvorno gibanje. Pri tem uporabljajo različne metode in izvore, ponovno se
pojavi pomembnost ritualnih plesov, tradicionalnih plesov (indijski in grški vplivi).
V Evropi se razvije oblika plesa Ausdrucktanz (izrazni ples), ki se v predstavah
ukvarja z realnostjo vojne, kompleksno politično situacijo ... Izrazni ples raziskuje
odnos med zunanjostjo in notranjostjo telesa, plesno telo izraža čustva in čustvena
stanja, ni podrejeno formi telesne lepote, baletnih figur, temveč impulz za gibanje
prihaja iz emocionalnih stanj. Telo se prelomi, postane grdo, tudi deformirano.

3 točke

1 točka
1 točka

2 točki
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4. Razbije se tradicionalna razdeljenost vlog v baletu na ženske in moške. Telo nastopa
tukaj s svojim spolom, starostjo, videzom: to je plesno telo, ki ni dekorirano in ki ne
stremi k popolnosti na način baleta.
5. Ples na začetku stoletja kaže na eno bistvenih značilnosti, ki postane del
človekovega zavedanja na začetku 20. stoletja: individualnost.

1 točka
Skupaj 6 točk

19. a) 1960–1975.
b) V svojih koreografijah se je v glavnem ukvarjala s tem, kako linijo giba umestiti čez in
skozi prostor in kako bi ustvarila območja človeškega obvladovanja fizičnega okolja.
Na začetku koreografske kariere jo je zanimalo obvladovanje prostora z linearnimi
vzorci. Njena prva linearna struktura je Tank Dive (1965).
V predstavah je združevala različne vrste fizičnih dejavnosti: kombinirala je gibe iz
baseballa s plesnimi gibi. Nadaljevala je delo tam, kjer je končal Cunningham.
Prostor odra je razširila tudi v prostor, ki je sicer rezerviran za publiko. Osredotočila
se je na težo različnih gibov, poudarjala jih je z rekviziti (npr. s prevelikimi čevlji, ki so
ji omogočili, da je ta gib predimenzionirala).
V poznejših koreografijah je povečala število plesalcev in kostume nadomestila z
vsakdanjimi oblačili.
Medeley (1969) je ples za več kakor 40 plesalcev in je ključno delo prvega obdobja
njene koreografske kariere. To je zadnje delo, v katerem je bila oblika določena,
nespremenjena in neimprovizirana.
c) Yvonne Reiner, Trisha Brown, Lucinda Childs, Steve Paxton.

20. 1. v plesni šoli pri Meti Vidmar,
2. Mary Wigman,
3. Gret Palucca,
4. Karen Waehner.

21.







udarnine, odrgnine;
poškodba meniskusa;
zlom ali izpah pogačice;
okvare ligamentoznega aparata kolena;
poškodbe mišic okrog kolena.

22. Levi.
b) Čelni reženj (motorični korteks) – zadošča odgovor brez oklepaja

1 točka

1 točka

4 točke

3 točke
Skupaj 8 točk

4 točke

5 točk

2 točki
2 točki
Skupaj 4 točke
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23.

M051-631-1-2







poslušati svoje telo,
vedeti, da smo si že po naravi med seboj različni po konstituciji, tako kakor imamo različno
barvo las in oči,
poskrbeti zase, razviti kritičnost tudi do zahtev in stališč okolja,
skrb za uravnoteženo in redno prehrano: zajtrk + 3–4 obroki,
poiskati nasvet in pomoč, kadar je težko.

24. a) glava stegnenice
sklepna ponev kolčnice (del medenice)
sklepno ponev povečuje hrustančasti obroč (labrum acetabulare).
b) Sklep je kroglast.

25. 1. čelni (frontalni) reženj
2. temenski (parietalni) reženj
3. senčni (temporalni) reženj
4. zatilni (okcipetalni) reženj

3 točke

3 točke
1 točka
Skupaj 4 točke

4 točke

Skupaj možnih 127 točk

