
Analiza zvoka 

 

Analiza zvoka je odvisna od ciljev, ki si jih (kot analitičarke) zastavimo. Zastavljeni cilji se dajo analizirati po 

številnih metodah in teorijah ter na mnogih ravneh, ki se med seboj dopolnjujejo in preverjajo. Analiza se razvija 

vzporedno z razvojem drugih znanstvenih področij (npr. psihologijo). Lahko npr. prikaže konkretne značilnosti, 

utemelji ali pa kritično pretrese analizirani zvok. Vsako izmed analitičnih vprašanj in danih rešitev izhaja iz 

določene spoznavne točke analitika. Sledijo smernice za analizo iz literature H. H. Eggebrechta, D. de la Motte, I. 

Benta in J.-J. Nattieza.  

 

Kaj nam pove zvočna struktura? 

Zvočna zaznava ali poslušanje je na najelementarnejši stopnji aktivno sintetična. Ločene elemente dojemamo 

globalno1 in jih še le nato lahko analiziramo. Zvok se da analizirati po postopku členjenja, izpeljanem iz 

semiologije – spoznavnoslovnega pristopa. Semiologija, veda o pomenih, temelji na domnevi, da vsak pojav 

dobiva določen pomen ne le glede na svoje značilnosti, temveč tudi zato ker se v določeni kulturi z njim povezujejo 

določene predstave. Veda se torej ukvarja s pojavnostjo in kakovostjo znaka, kakovostjo in načinom prenašanja 

sporočila in kakovostjo in načini razumevanja pomena sporočila. Odpira široko paleto različnih učinkov vsebin. 

Zvok lahko vzbuja različne občutke in duševna stanja, asociacije, analogije z različnimi fizičnimi izkušnjami, 

vzbuja namišljene ali resnične prispodobe.2 Zanimajo nas predvsem učinki zvočne strukture na poslušalca, 

pomenski potencial in asociativna prepustnost. 

Tovrstna analiza naše zvočne strukture pomeni testiranje in sistematizacijo poslušalčevih izkušenj, ki bo osnova za 

kakovosten razvoj projekta. Vizualna podoba vsake enote prostorske postavitve pripomore k celostnem 

razumevanju in je njen bistveni del. V sklopu analize sinergija obeh izraznih sredstev (avdio in vizualno) ni 

zanemarljiva.  

1.1 Zagotavljanje kontinuitete 

Zvočna struktura je časovno določena. Pomaga povezovati, ali nasprotno – razmejiti sorodne vendar samostojne 

enote. Poslušalec je vajen sprejeti ponavljajoče se časovno določene zvočne strukture in se predati učinku 

zaporedja in enakomernega razmejevanja. 

1.2 Smer pozornosti 

Zvočna struktura lahko usmeri pozornost na določene vidike vizualne scene. Vizualne in zvočne dražljaje, je 

mogoče opisati pomensko in strukturno. Strukturne značilnosti se nanašajo na vidike, kot so ritem, obris ali 

vzorčenje v času. Ni nujno, vendar ko se slikovni in zvočni objekti začasno ujemajo, to običajno poslušalec razume 

kot posebni pomen.  

1.3 Razpoloženja 

Zvočne strukture pogosto vplivajo na poslušalčevo razpoloženje tudi brez ustrezne predhodne informacije drugega 

izvora. 

  

                                                 
1 Motte-Haber, Helga de la; Gregorač, Vera: Psihologija glasbe. str.92. (1990). 
2 Stefanija, Leon: Metode analize glasbe: zgodovinsko-teoretski oris. str. 153. (2004). 



1.4 Vzburjenje in osredotočenje 

Zaznavanje in poslušanje zvoka aktivira in zaposluje možgane. Obe aktivnosti razumemo kot aktiven in 

konstruktiven proces predelave informacij. Ob povečani aktivnosti možganov se poveča tudi vzburjenje in 

koncentracija na primarni vir. Zvok deluje kot filter, ki poslušalca izolira od vplivov okolja. Zaznava pa je otežena 

če ni usmerjena v eno samo dogajanje. Povečano vzburjenje začasno oslabi stik s resnično resničnostjo in poveča 

verjetje v virtualno resničnost.  

1.5 Komunikacijski pomeni 

Že samo lokaliziranje zvočne strukture kot sporočila je pomemben kazalec na njegove povezave in usmeritve. 

Povezovalne in usmerjevalne elemente zvočne strukture poslušalec poskuša sprejeti, razumeti in komunicirati kot 

čustva ali razmišljanja. Različne značilnosti zvoka povzročajo različne čustvene pomene in misli. Zvoki lahko 

prevzamejo pomen po dogodkih, kulturah, obdobjih in tvorijo stereotipe, poenostavljene upodobitve okolja. 

Običajno se v podobnih kulturnih okoljih in obdobjih sporazumevamo in usklajujemo stališča s pomočjo 

ustaljenih stereotipov.  

1.6 Iztočnica za spomin 

Spomin predpostavlja zaznavanje in mišljenje. Zaznane slišne dogodke še nekaj časa pomnimo, o njih razmišljamo 

jih primerjamo in o njih ustvarjamo sodbe. Zvok v našem umu lahko prevzame pomen od znanega elementa npr. 

pojava, predmeta, osebe. Tudi ko ne vidimo spremljajočega elementa, na podlagi zvoka, si ga lahko predstavljamo 

(Pavlovov pogojni odziv). Vrednost zvoka »uskladiščeno« v spominu je mogoče preoblikovati s dopolnjevanjem 

informacij. Podobne zvočne dražljaje pa je mogoče združiti v spominu v nove pomene. 

1.7 Odvračanje pozornosti 

Primarni zvok lahko »zamaskira« druge, nezaželene zvoke.  

Pri prostorskih postavitvah se pogosto pojavijo moteči zvoki, ki prihajajo iz različnih virov v okolju. Povzročajo jih 

npr. ulični hrup, druge bližnje postavitve, odmevi primarnega zvoka, koraki, kašljanje, šušljanje oblačil.  


