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Gostovanje Gudačkog kvarteta Porin

K

azališno-koncertna dvorana Ivana
Brlić-Mažuranić
otpočet će novu koncertnu
sezonu u srijedu, 17. rujna,
nastupom Gudačkog kvarteta
Porin iz Zagreba.

ciklus ima i likovnu dimenziju,
jer na svakom koncertu u sezoni
predstavljaju publici po jednoga
akademskog likovnog umjetnika.

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod
RUJAN 2014.

GODIŠTE I. BROJ 1

Unutar raznovrsnog repertoara instrumentalne glazbe svih
povijesnih razdoblja od baroka
do suvremenosti, Kvartet Porin
redovito nastoji njegovati hrvatsku glazbenu baštinu.

Kvartet je osnovan 1998.
godine u sklopu razreda komorne glazbe prof. Mladena
Sedaka na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a danas njegov
stalni postav čine violinisti
Ivan Novinc i Tamara Petir,
violistica Lucija Brnadić i
violončelistica Neva Begović. Od 2006. godine Kvartet
Porin priređuje u Zagrebu
koncertni ciklus.

Zbog toga će program u Slavonskom Brodu biti uistinu
poseban, jer ga je Gudački kvartet Porin posvetio hrvatskoj
glazbi i hrvatskim skladateljima. Izvest će Menuet Blagoja Berse, Koncertantni kvartet
br. 1 u F-duru Ivana Jarnovića,
Folklorne kasacije Miroslava
Miletića i Gudački kvartet br. 5
Stjepana Šuleka.

U svakoj sezoni nastoje
dovesti barem jednoga gostujućeg glazbenika, uz kojega
imaju mogućnost širiti komorni repertoar i obogaćivati
kvartetski zvuk drugim instrumentima. Kako bi publici
ponudili doživljaj više, njihov

Koncert će biti održan u
Dvorani Glazbene škole Slavonski Brod s početkom u 19.30 sati,
a ulaz na koncert je slobodan.

Ona je starim Grcima pružala putokaz k Parnasu s
kojih su muze bdjele nad svim umjetnostima. Ona je stajala
u suštini metafizičkog principa musica universalis nastojeći
objasniti kretanja u čovjeku i svijetu, univerzumu oko njega.

G

odine 1914. u Zagrebu je praizvedena opera Postolar
od Delfta skladatelja i istaknutog pedagoga Blagoja
Berse. U večeri praizvedbe Bersa je u svom dnevniku zapisao:

Boetije ju je u traktatu De institutione musica razdijelio na
musicu mundanu, musicu humanu i musicu instrumentalis,
tvrdeći da je muzika toliko prirodno sjedinjena s nama da je
se ne možemo osloboditi čak ni kada bismo to željeli.

“Kazalište puno (samo 1 ili 2 mjesta
prazna u parketu). Poslije I. čina bio
sam izazvan jedno 6-7 puta. Vušković
(pred zavjesom) dignuo me je sa svojim
rukama u vis. - Poslije II. čina bio sam
još više izazvan... Svakako publika mi je
učinila ovacije sa mnogo simpatije.

I oduvijek je muzika bila viši pojam od glazbe.

(Zagreb. Ponedjelnik, 26. 1. 14.)”

Kontakt

Izdavač:
Glazbena škola Slavonski Brod

Glavni urednik:
Mirta Špoljarić, prof.

Za izdavača:
Mirela Jagodić, ravnatelj

Urednici:
Ira Panthy i Andrija Sentić, učenici 3. r.
Odjela za teorijske glazbene predmete SGŠ

M

uzika je riječ koja je od davnih vremena imala
posebno značenje.

Blagoje Bersa i 1914. godina
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Pogled k Parnasu

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
Tel./fax: 035/447-148
E-mail: ured@ogs-izajc-sb.skole.hr
http://www.gsslavonskibrod.com/

Musica je olovkom dopisao Julije Bajamonti na naslovnici prvog enciklopedijski koncipiranog glazbenog rječnika na
tlu Hrvatske, njegovog najopsežnijeg glazbenoteorijskog djela koje je, po uzoru na Rousseauov Dictionnaire de musique,
brižno sastavljao posljednjih dvadesetak godina prije smrti
1800. godine. I nikada dovršio.
Svoju obuzetost muzikom francuski je književni maestro
Charles Baudelaire pretvorio u pjesničku riječ. Potom je
pjesničku riječ svomu izvorištu vratio hrvatski muzikolog i
skladatelj Dragan Plamenac, uglazbivši Baudelairove stihove
u ciklusu Trois poèmes de Charles Baudelaire 1914. godine.
Možda upravo vođen pogledom s Parnasa.

Katkad me muzika obuzme ko more,
Prema nečem daljem,
Pod stropom od magle gdje tame mrmore,
Svoju lađu šaljem.
Istaknutih prsi i punim plućima,
Jednak jedrenjaku,
Uspinjem se navrh valu i valima,
Jedrim prema mraku.
U meni trepere nepoznte strasti
Broda koji pati.
Dobar vjetar, vihor pa oblaci tmasti
I beskrajni sat
Njišu me. - A mirna površina sanja
San mog očajanja.
Charles Baudelaire: Muzika, iz zbirke Cvjetovi zla
(prepjev: Tin Ujević)

Preplavljeni slojevima značenja koje je povijest dala muzici, a potaknuti kao uzorom glasilom Hrvatskoga glazbenog
zavoda, institucije na čijem je pročelju utisnuto Arti musices
(muzičkoj umjetnosti), Glazbena škola Slavonski Brod u godini u kojoj obilježava 60. obljetnicu rada pokreće mjesečno
glasilo koje će nastojati biti ogledalo njezinog rada, ogledalo
kulturnog konteksta u kojemu djeluje i povrh svega ogledalo
Glazbine povijesti kroz prizmu joj nadređene Muzike.
I time nastojati odgovorno ponijeti svoje ime. Musica.
Mirta Špoljarić
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60 godina glazbenog obrazovanja u Slavonskom Brodu
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Tjedan glazbe u znaku 60. obljetnice škole

U

slavljeničkom ozračju protekao je čitav 2. tjedan glazbe,
održan od 13. do 16. svibnja 2014. godine. Na četirima
večernjim koncertima nastupili su uspješni učenici svih
razreda i odjeljenja naše škole, ali i hrabriji među nastavnicima,
koji su pokazali doista zavidno interpretacijsko umijeće.
Zanimljiv glazbeni program priredili su pijanisti Dubravka
Kolesarić, Frano Fabris i Miroslav Majić, flautistica Maja Fabris
te klarinetist Nenad Jurčić, koji su publiku ispunjene dvorane
Glazbene škole počastili vrsnim solističkim nastupima, ali i nadahnutim komornim suradnjama.

G

U programu 2. tjedna
glazbe nastupili su Edita
Kolovrat na violini te Luka
Brnjić na harmonici, učenici koji su na 52. hrvatskom
natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa osvojili
druge nagrade.

Jedan od najranijih školskih kolektiva (1957./1958.): Marica Stojanović, tajnica, Stanka Fegić, klavir, Sabina Peleksić, klavir, Roberta Navratil, klavir, Ksenija Ljubetić, klavir (gornji red), Mira Gojković, klavir,
Franjo Pokaz, ravnatelj, Đurđa Matković, violina (donji red).

lazbena škola Slavonski Brod ove godine obilježava 60
godina od osnutka. No, povijest glazbenog obrazovanja u Slavonskom Brodu mnogo je dulja i seže u kasno 19. stoljeće kada je postojala Građanska škola trgovačkog
smjera čiji su učenici polazili i Gradsku glazbenu školu. Ta
škola, na kojoj se uglavnom podučavalo puhačke instrumente
i violinu (jer je u gradu postojala vojna glazba), djelovala je do
1906. godine. Na žalost, njezina arhiva nije sačuvana.
U godinama koje su slijedile, a u skladu s njegovanjem
građanske tradicije, glazbeno obrazovanje svodilo se na privatne poduke klavira. Sve do trenutka kada je, na inicijativu
Povjereništva za prosvjetu i kulturu Gradskog narodnog
odbora i zalaganje referenta za prosvjetu Marka Singera, 30.
rujna 1949. godine otvoren Muzički tečaj s odjelima za klavir,
violinu i puhačke instrumente.
Voditelj Muzičkog tečaja bio je Franjo Pokaz, profesor,
zborovođa, pjevač i orguljaš, još uvijek neotkriveni skladatelj,

spretni organizator glazbenog života i pravi kulturni radnik,
koji je podigao razinu glazbenog obrazovanja Slavonskog
Broda. Upravo je Franjo Pokaz postao prvi ravnatelj Niže
muzičke škole Slavonski Brod, koja je 30. kolovoza 1954. godine dobila službeno odobrenje za početak rada.
Tog datuma započelo je dugo putovanje tijekom kojega je
Glazbena škola Slavonski Brod rasla brojem učenika, stručnim
nastavničkim kadrom i kvalitetom rada, a od osnovne škole
postala je srednja glazbena škola, koja danas u glazbi obrazuje
djecu i mlade od predškolskog uzrasta do punoljetnosti.
Uz Glazbeno učilište Elly Bašić u Zagrebu, jedina je glazbena škola u Hrvatskoj, koja je od osnutka odlučila sustavno
provoditi, a potom i službeno potvrditi, glazbeno-pedagoška
načela Elly Bašić, idejne začetnice i utemeljiteljice Funkcionalne muzičke pedagogije. Time ideja Franje Pokaza diše punim
plućima tijekom svih proteklih šezdeset godina, na što bi on
sigurno bio jako ponosan.

Uz koncertne programe, posjetitelji naše
škole imali su priliku pogledati prigodnu izložbu te doznati mnoge zanimljivosti iz povijesti
Glazbene škole.

Na 52. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, najvišem
državnom natjecanju iz
područja glazbe, Dječji
pjevački zbor osvojio je
drugu nagradu.

Vedran Mihal,
uspješan sudionik
brojnih natjecanja, 20. listopada
ove godine održat
će solistički recital
u ciklusu Mladi glazbenici u
Matici hrvatskoj u
Zagrebu.

