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Veliki violinski mojstri dosegajo vrhunske rezultate igranja z različnimi pristopi tehničnega obvladovanja instrumenta. Vsako
izvajanje glasbe, ki ustvari želene zvoke, je tehnično pravilno,
če ne povzroča poškodb telesa. Uporaba podbradnika Physioviolin omogoča učenje bolj varne, pa vendar tehnično dovršene
drže telesa, ki zmanjšuje nevarnost negativnih posledic pris-

Bolečine v vratnem delu in
zakrčenost mišic sta glavna
vzroka, da violinisti iščejo pomoč pri fizioterapevtu.

ilne drže. Uporaba podbradnika Physioviolin je namenjena
predvsem v fazi uzaveščanja tehnike igranja. Namesto da bi
iskali najudobnejšo namestitev glave na podbradnik, se v začetku raje naučimo pravilne uporabe glave le takrat, ko je to po-

Večina violinistov, ki iščejo pomoč fizioterapevtov, opisuje bolečine v vratnem
delu, zakrčenost mišic, včasih tudi mravljinčenje ali bolečine, ki sevajo v roko.

trebno. Podbradnik ni fotelj. Postavitev violine pri začetniku ne

Kadar želimo poskrbeti za dobro držo, je pomemben položaj glave (slika 1), saj

bo enaka kot pri violinistu, ki izvaja virtuozno literaturo. Morda

pri poravnavi drže glava vedno vodi. Če je glava pomaknjena iz težišča naprej

bo violina previsoko na ramenu (*) ali kot med strunami preveč

ali vstran, pride do zakrčenosti mišic. Sile na medvretenčne ploščice so na-

vodoraven,(**) vendar vse to zlahka popravimo, če se najprej

jbolje porazdeljene, kadar ohranjamo fiziološko vratno krivino. Kadar z brado

naučimo sproščene drže glave, ramen in celotnega telesa. Kas-

držimo violino, pa se vretenca bočijo v nasprotni smeri fiziološkega položa-

neje se lahko odločimo za kateri koli kvalitetni izdelek na trgu,
za igro v kombinaciji z mostičkom ali pa za uporabo podbradnika Physioviolin še naprej.

ja vratne krivine. Kadar smo statično v tem položaju dlje časa, se zakrčenost
vratnih mišic povečuje, sile na medvretenčne ploščice pa so neugodno porazdeljene. Zato je zelo pomembno, da z brado pomagamo držati violino samo
takrat, kadar je to potrebno, sicer pa poskušamo imeti glavo sproščeno v poravnanem položaju. Tako preprečujemo zakrčenost mišic in s tem tudi hujše
deformacije hrbtenice. Prilagojen podbradnik pomaga pri tem, da je violina
pomaknjena bližje k vratu in glave ne pomikamo toliko iz težišča naprej, z naslonom le na ključnico pa dobimo tudi prosto gibanje v ramenskem sklepu. Vse
skupaj nam omogoča bistveno bolj sproščeno mišičje v predelu vratu in celotnega ramenskega obroča, posledično pa bolj sproščeno držo celotnega telesa.

Podbradnik Physioviolin je izdelan tako, da je pomaknjen bližje glavi.
Bolj ko z glavo dodajamo težo, lažja je violina.

Melita Gole Kordiš, dipl. fizioterapevtka, spec. Cyriax terapevtka

Physioviolin svetuje naslednji vrstni red učenja igranja violine:

1. faza
PRI IGRANJU GLAVA OSTANE
V NARAVNEM POLOŽAJU
• Igra brez mostička in brez podbradnika.
• Naslon violine le v točki A, med igranjem je
omogočena popolna gibljivost violine.
• Violina naj se nežno dotika vratu za
boljšo stabilnost.

Če želimo pri igranju ohranjati naravno držo telesa, se moramo najprej naučiti nežne drže violine
z levo roko. Kasneje se lahko odločimo, da se z
notranjo stranjo kazalca ne dotikamo več vratu

A – KLJUČNICA B – RAMA C – TELO

violine.

2. faza

3. faza

GLAVA OBČASNO ZAPUSTI

INDIVIDUALNA IZBIRA

NARAVNI POLOŽAJ

NAČINA IGRANJA

• Igranje s podbradnikom Physioviolin in brez mostička.

V tej fazi lahko izvajamo virtuozno literaturo. Zaradi fleksibilnosti, ki smo jo im-

• Naslon violine le v točki A, omogočena popolna gibljivost.

eli v prvih dveh fazah, se lažje odločimo za najprimernejši način izvajanja. Ob

• Priučevanje minimalne uporabe glave.

tem še naprej nadziramo stabilno držo telesa in odpravljamo morebitne odvečne

• Violino še vedno držimo nežno v levi roki, občasno pomaga tudi glava (pri

napetosti. Glavo uporabljamo, kolikor je potrebno glede na tehniko drže violine

menjavi lege navzdol, vibratu, uglaševanju …).

z levo roko. Če se odločimo za uporabo mostička, bomo lažje nadzirali želeni

• Glava se po uporabi vedno vrača v naravno lego.

naklon violine.

Z nežno držo violine v levi roki je možen tako sproščen vibrato kot pravilne
menjave lege do 4. lege. Tako najprej dosežemo nadzor in sprostitev celotnega

Kakšen je moj želeni naklon violine?

telesa (ramena, sklepi, medenica …).
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V tej fazi se odločamo med različnimi načini drže violine.
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*Kako visoko/nizko na ramenu
želim držati violino?

Pri igri z mostičkom izbiramo med različnimi načini stika violine s telesom:
• naslon violine v točkah A in B omogoča delno gibljivost;
• naslon violine v točkah B in C omogoča delno gibljivost;
• naslon violine v točkah A, B in C popolnoma določi lego violine.

Dolg vrat kompenziramo s podbradnikom, z mostičkom pa naklon ramen.
**Kakšen je kot med violino

Razen če igramo brez stika v točki A, lahko visok vrat kompenziramo tudi

in telesom?

z mostičkom.

