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REZULTATI REGIONALNOG NATJECANJA

Dječji zbor prošao na državno natjecanje

N

a ovogodišnjem regionalnom natjecanju u sklopu 54.
hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa Glazbena škola Slavonski Brod imala je predstavnike u disciplinama flaute, harmonike i zbora.
U konkurenciji pet zborova u 1. kategoriji, pri čemu su
ostala četiri iz Osijeka, Zagreba, Đakova i Križevaca, Dječji zbor Glazbene škole Slavonski Brod pod vodstvom prof.
Danijele Božičević i uz korepetitora prof. Andreja Šepera s
postignutih je 90 bodova osvojio prvu nagradu te zaslužio nastavak natjecanja na završnoj državnoj razini.
Elza Lakušić, učenica 4. razreda Odjela za flautu u klasi
prof. Maje Fabris, osvojila je drugu nagradu u 2. kategoriji s

postignutih 84,40 bodova. Na nastupu ju je za klavirom pratio
prof. Frano Fabris.
Što se mladih harmonkaša tiče, Lara Smolić, učenica 4.
razreda u klasi prof. Anite Krajnović, s postignutih je 83,60
bodova u 2. kategoriji osvojila drugu nagradu. Ivan Horvat,
učenik 6. razreda u klasi prof. Anite Krajnović, s postignutih
je 85 bodova u 3. kategoriji također osvojio drugu nagradu.
Toni Sarajčić, učenik 2. razreda SGŠ u klasi prof. Marijana Belovića, nastupio je u 4. kategoriji te je s osvojenih 85,60 bodova zaslužio drugu nagradu. A Luka Brnjić, učenik 3. razreda
SGŠ u klasi prof. Marijana Belovića, natjecao se u 5. kategoriji
te je s postignutih 78,60 bodova osvojio treću nagradu.

KONCERT ANSAMBLA RESPONSORIUM U SLAVONSKOM BRODU

Ostvaren barokni ugođaj
koji je svirao István Kónya te čembalo, za kojim je bio Mario
Penzar, ujedno i umjetnički voditelj. Ti instrumenti posebno
su dali na baroknom ugođaju i, uz barokne violine i glasove,
odveli nas u barokno vrijeme, usprkos obaveznom štimanju
instrumenata nakon svake izvedbe. Na početku je izgledalo
kao da se izvođači međusobno ne slušaju, ali kasnije je uočena
njihova usklađenost i "zajedničko disanje". Prije samog početka koncerta bilo je očekivano da će u crkvi odzvanjati operni
glasovi s velikom glasnoćom i vibratom. No, čulo se upravo
suprotno: glasovi koji su prilagođeni baroknom načinu izvođenja. Jedina "slabost" bila je što su u nekim trenutcima zvučali tiše od instrumenata.

A

nsambl Responsorium održao je koncert marijanskih
baroknih antifona pod nazivom Regina Coeli u nedjelju, 7. veljače, u crkvi Presvetog Trojstva. Na koncertu
su izveli djela sedam talijanskih baroknih skladatelja, među
kojima je najpoznatiji Claudio Monteverdi, i "preteče Bacha",
njemačkog skladatelja Heinricha Schütza.
Ansambl se specijalizirao za izvođenje vokalnih i
instrumentalnih skladbi 17. stoljeća, s posebnim naglaskom
na stariju hrvatsku glazbenu baštinu. Djeluje u skladu sa suvremenim načelima povijesno osviještene interpretacije rane
glazbe koristeći replike autentičnih instrumenata te uvažavajući znanstveno utemeljene stilske smjernice. Replike autentičnih instrumenata koje su koristili na koncertu su viola
da gamba, koju je svirao Augustin Mršić, zatim chitarrone,

Vrhunac repertoara bila je Regina Coeli, po kojoj je i nazvan koncert. Odlična usklađenost glasa, voditelja i ostalih
izvođača rezultirala je točnosti izvođenja i velikim zadovoljstvom u publici. Sopranistica Ana Jembrek vrlo je precizno
i dimamički osmišljeno otpjevala ovu antifonu iz zbirke Le
quattro antifone annuali della B. V. Maria iz 1667, koju je
Maurizio Cazzati posvetio upravo Blaženoj Djevici, suprotno
onovremenom običaju posvete djela istaknutim suvremenicima ili pokroviteljima.
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200. OBLJETNICA PRVOG CIKLUSA SOLO PJESAMA U POVIJESTI GLAZBE

G

1816 - Godina bez ljeta

odina 1816, poznata kao Godina bez ljeta, bila je izvanredna i ekstremna na mnogo načina. To je uzrokovano događajima u
1815. godini kada je eruptirao Mount
Tambora koji se nalazi u sadašnjoj Indoneziji. Ta erupcija je bila najveća u
zadnjih 1300 godina. Sjeverna polutka je prekrivena oblakom pepela i nedostatak Sunčeve svjetlosti je bio odgovoran za depresivnu tamu i izrazito
niske temperature tijekom vulkanske
zime koja je zamijenila ljeto.
Vatra i dim te vulkanske erupcije
mogu biti metafora za izljev znanstvene i umjetničke kreativnosti koja
je popratila sumrak Prosvjetiteljstva i
zoru romantizma. Nastala hladnoća i
tama pozivale su na intervenciju nove
topline i svjetla.
Priroda je poticala umjetnike – pjesnike, slikare i skladatelje – da interpretiraju svoj okoliš i pri tom predoče kako klimatsko stanje tako i duh toga doba.
Beethoven je prije 200 godina, u travnju 1816. godine, skladao prvi pravi ciklus solo pjesama u povijesti glazbe. Sastoji
se od šest pjesama za muški glas i klavir, a nazvan je An die
ferne Geliebte (Udaljenoj dragoj). Ovaj ciklus otvorio je put
velikanima solo pjesme prve polovice 19. stoljeća - Franzu Schubertu i Robertu Schumannu.

Beethoven je već prije istražio osjećaj čežnje u solo pjesmi Adelaide, ali u
ovim pjesmama je udaljenost od voljene veća, čežnja je jača i on više nije
zadovoljan samo sa zvukom njezina
imena, nego je zaokupljen boli zbog
udaljenosti kojom oslikava cijelo svoje okruženje.
Različiti ugođaji šest epizoda izraženi su različitim tonalitetima i mjerama. Sve pjesme su povezane, tematski i izvedbeno. Izvode se jedna za
drugom, bez predaha, jer su povezane
kratkim mostom ili je posljednja nota
jedne zadržana dok počinje druga
pjesma.
Stihove pjesama ciklusa Udaljenoj
dragoj napisao je liječnik Alois Isidor
Jeitteles. Još uvijek nije poznato je li
ih sročio smjerano na Beethovenovu
zamolbu ili je skladatelj naišao na njih u časopisima u kojima
je tih godina Jeitteles objavljivao svoje pjesme.
No, da je veza između Jeittelesa i Beethovena ipak bila dublje intelektualne prirode svjedoči barem pjesma Beethovens
Begräbnis (Beethovenov sprovod) koju je liječnik stihotvorac
posvetio skladatelju u času njegove smrti.
Antonijo Marijić

Koncert je bio vrlo zanimljiv, a izvođači su oblikovali pravu
baroknu atmosferu, čemu je pomogao barokni stil crkve Presvetoga Trojstva. Posebno je zanimljivo bilo čuti replike starih
instrumenata uživo.
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Beethoven, usamljeni majstor - Razglednica s reproduciranom
slikom austrijskog slikara Otta Nowaka (1874. - 1945.)

Tiskano izdanje bečkog izdavača S. A. Steiner und Comp. nosi
posvetu princu Franzu Josephu Maximilianu Lobkowitzu
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RAZGOVOR Ida Gamulin, red. prof. na Odsjeku za klavir, orgulje i čembalo Muzičke akademije u Zagrebu

P

očetkom veljače u Glazbenoj školi Slavonski Brod gostovala je Ida Gamulin, redovna
profesorica na Odsjeku za klavir, orgulje i
čembalo Muzičke akademije u Zagrebu. Održala
je stručno predavanje u sklopu Međužupanijskog
stručnog vijeća učitelja i nastavnika klavira Slavonije i Baranje te cjelodnevni seminar za učenike
Odjela za klavir osnovne i srednje Glazbene škole.
Bio je to povod za razgovor s umjetnicom koja je
već ranije na ovakav način surađivala s Glazbenom školom Slavonski Brod.

Sve moje želje vezane su uz glazbu
Prošle godine obilježili ste 30. obljetnicu umjetničkog rada. Imate li još kakve "neispunjene
želje", projekte koje biste voljeli realizirati?
Sve moje želje, ispunjene ili neispunjene, vezane su uz glazbu, koja živi u meni, u mojoj obitelji,
u mojoj sobi na Muzičkoj akademiji, dvoranama
u kojima nastupam, studiju u kojemu snimam
ili pak predavaonici gdje sve svoje znanje, ljubav
i zanesenost glazbom želim podijeliti sa svima.
Neispunjenih želja nemam, ali zato projekata koje
planiram ima toliko da ne znam hoću li stići sve
ostvariti. Nakon niza koncerata tijekom prošle godine u kojoj sam obilježila 30 godina umjetničkog
puta, čini mi se da sam tek na početku i to je ono
najljepše u mojem pozivu. U ovoj godini pripremam CD box sa sedam odabranih nosača zvuka
u izdanju Croatia recordsa koji su bili nagrađeni
ili su doživjeli mnoga reizdanja. Kao predsjednica EPTA-e planiram naše najbolje mlade pijaniste,
laureate međunarodnih natjecanja, predstaviti,
osim u Lisinskom, koncertima u Varaždinu, Splitu,

Ida Gamulin na koncertu 26. siječnja 2016. u
Dvorani Blagoje Bersa u Zagrebu

Glazba je poput života ili život sam, u nama i izvan nas
Rijeci i ostalim gradovima gdje
nemamo cikluse mladih. Idućeg
ljeta u okviru Laus akademije
u Dubrovniku želim ponovno
okupiti najbolje svjetske pijaniste i pedagoge na EPTA International Piano Masterclasses. I moram dovršiti neke redakcije nota
koje sam započela.

organizatori, pa čak i škole organiziraju uz pomoć državnog
proračuna i sponzora. Kriteriji
tih natjecanja vrlo su različiti i
neujednačeni, ali možemo reći
da za svakoga ima po nešto, pa
tako đaci hrle svake godine po
nagrade i diplome koje im u budućnosti ne donose ništa više
od iskustva i poneku rečenicu
Možete li izdvojiti neke liču biografiji. EPTA, Europska
nosti koje su posebno utjecale
udruga klavirskih pedagoga,
na razvoj Vaše karijere?
organizira dva međunarodna
Nakon završenog postdipijanistička natjecanja u Hrplomskog studija na MA u Zavatskoj - EPTA međunarodno
grebu u klasi prof. Jurice Muraja,
natjecanje za mlade pijaniste
usavršavala sam se u Londonu
do 19 godina u Osijeku i mekod istaknutih svjetskih pijaniđunarodno pijanističko natjecasta poput Annie Fischer, Alfreda
nje Svetislav Stančić u Zagrebu,
Brendela, Stephena Kovacevicha
s propozicijama i programom
i Johna Lilla. U Weimaru sam
europskih standarda na kojima
radila s Rudolfom Kehrerom, a
su u ocjenjivačkim sudovima
Ida Gamulin: Mlađi pijanisti puno bolje osjećaju glazbu romatike i 20. stoljeća,
u Moskvi s Jevgenijem Timakiuvijek najpoznatiji svjetski pidok su im barok i klasika kamen spoticanja
nom. Svi oni ostavili su dubojanisti i pedagozi. Vrlo je važno
ki trag u mojem sazrijevanju i
tko sjedi u žiriju jer upravo oni
nja u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Sisku i Dubrovniku
poimanju glazbe, ali u jednom trenutku osjetila
određuju
kriterije
i nivo natjecanja.
na Laus akademiji. Gost sam profesor na Ljetnoj
sam snažnu potrebu da na tom stečenom znanju
klavirskoj akademiji u Manchesteru i KonzervaŠto mislite o kriterijima ocjenjivanja na Hri iskustvu nastavim sama izgrađivati svoje viđenje
toriju
u
Amsterdamu.
Kao
članica
stručnih
žirija
vatskom
natjecanju učenika i studenata glazbe
glazbe.
pozvana sam ove godine na međunarodna pijani- i plesa? Bi li HDGPP trebao sustavnije odrediKrajem siječnja sudjelovali ste na koncertu u stička natjecanja u Hrvatskoj, Italiji i Belgiji.
ti kriterije te ih jasnije predočiti pedagozima u
čast Jurice Muraja. Kakva Vas sjećanja vežu uz
Budući da na seminaru imate relativno malo glazbenim školama u Hrvatskoj?
profesora i kako danas gledate na njegov značaj
vremena s pojedinim učenikom, što je najvažnije
Natjecanje u organizaciji HDGPP-a već dugi
u hrvatskom pijanizmu?
na što se morate usredotočiti pri radu?
niz godina ima vrlo raširenu mrežu članstva glazInicijator sam i autor projekta In memoriam
S obzirom da su na mojim seminarima polazni- benih škola koje svake godine šalju svoje đake pred
Jurica Murai koji je obilježen 26. siječnja, na dan
ocjenjivačke sudove na regionalnom i državnom
njegove smrti, koncertom u Dvorani Blagoje Ber- ci u rasponu od početnika do već gotovih mladih nivou. Škole, plaćajući članarinu HDGPP-u, dio su
sa u novoj zgradi Muzičke akademije u Zagrebu. umjetnika, nastojim u kratkom vremenu koje mi jednog odumrlog sustava koji ne obraća pažnju na
U programu bisera klavirske literature, uz mene su je na raspolaganju prepoznati probleme s kojima sugestije struke vezane za program i organizaciju
nastupili pijanisti Pavica Gvozdić i Vladimir Kr- se susreću u svom radu na instrumentu. Nekada natjecanja. Nakon brojnih problema i skandala
pan. Toga dana postavljena je i memorijalna ploča su to problemi tehnike i motorike, a nekada rad na koji su se događali oko natjecanja, EPTA je upuprof. Jurice Muraja, uz one već postavljene u čast interpretaciji, memoriji ili razumijevanju stilova tila dopis s prijedlozima struke kako poboljšati
velikim pedagozima Vaclavu Humlu i Svetislavu pojedinih glazbenih epoha. Mlađi pijanisti puno propozicije i standarde natjecanja. Dopis je poslan
Stančiću. Jurica Murai za mene je bio u pravom bolje osjećaju i razumiju glazbu romantike, pa i 20. nakon godišnje skupštine, na kojoj su bili prisutni
smislu riječi učitelj, čovjek ogromnog znanja i stoljeća, dok su im barok i klasika kamen spotica- predstavnici svih gradova Hrvatske, ali nikada niiskustva koje je nesebično davao svojim studen- nja zbog kompleksnosti i zrelosti koje takva glazba smo dobili odgovor. Ostaje na školama i njihovim
tima. Kao pijanist, pedagog i redaktor, repertoar traži od izvođača.
ravnateljima da odluče kolika je doista korist od
Bacha, Mozarta, Beethovena i Schuberta predavao
diploma i nagrada koje dobivaju na natjecanjima
Odumrli sustav natjecanja
je na svjetskom nivou i ostavio dubok trag u hrvatHDGPP-a.
skoj klavirskoj pedagogiji.
Unatrag nekoliko godina sve više niču razliTreba li kao jedan od uvjeta upisa na akadeOdržavate li često seminare s učenicima i stu- čita natjecanja u Hrvatskoj, domaćeg i međuna- miju uvrstiti završenu srednju glazbenu školu?
rodnog karaktera. Što je razlog tomu?
dentima?
Pitanje proizlazi iz činjenice da postoji rez izmeSvake godine redovito održavam seminare interpretacije za sve uzraste, kao i stručna predava-

U Hrvatskoj ima čitav niz regionalnih, nacionalnih i međunarodnih natjecanja koja lokalni

đu srednjeg i visokog obrazovanja, jer sa zanimanjem Glazbenik instrumentalist/pjevač/teoretičar

po zakonu nije moguće dobiti zaposlenje.
Glavni kriterij za upis na muzičku akademiju je
položen prijamni ispit. Kako je naša struka specifična, bilo je slučajeva kada su na prijamnom ispitu neki đaci s nedovršenim srednjoškolskim obrazovanjem pokazali veće znanje i vještinu od onih
s maturom. S druge strane, studenti s dovršenim
prvim stupnjem studija, dakle bez "mastera", koji
je objedinjen u petogodišnjem studiju, ne mogu
konkurirati na natječaju za zaposlenje. Ima dosta
nelogičnosti i mislim da bi ih zakonski trebalo bolje regulirati respektirajući zahtjeve ponude i potražnje.

Ljubav na prvi pogled
Mnogo ste se bavili Dorom Pejačević izvodeći
i objavljujući njezina djela. Imate li namjeru na
takav se način pozabaviti još nekim hrvatskim
skladateljem?
Glazbom Dore Pejačević bavim se još od vremena studija. Bila je to ljubav na prvi pogled. Na
brojnim koncertima u Hrvatskoj i u inozemstvu
izvodila sam autorske večeri njezine glazbe, posebice klavirske minijature, poznate cikluse Maštanja i Život cvijeća, ali i solo pjesme, skladbe za violinu i klavir, kao i veliki klavirski kvintet u h-molu.
Nekoliko godina radila sam na integralnom izdanju klavirskih minijatura koje nikada prije nisu
bile objavljene u cijelosti, a Dora Pejačević pisala
ih je tijekom čitavog svog kratkog skladateljskog
vijeka. Uspoređivala sam rukopise, prijepise i neka
stara izdanja u kojima je bilo mnoštvo grešaka, pa
i tiskarskih, dok nisam došla do pročišćenog sloga
koji je sada dostupan svima. Mislim da bi svatko
tko se dugo bavio jednim skladateljem, proučavajući i izvodeći njegova djela, trebao prirediti taj
opus za one koji nemaju to znanje i iskustvo. Uz
djela Dore Pejačević priredila sam za tisak i neke
skladbe suvremenih skladatelja koje su meni posvećene, među kojima i Sonatu za violinu i klavir
Borisa Papandopula, s kojim sam imala zanimljivu
korespondenciju vezanu za tiskanje sonate, u danima kada je već bio teško bolestan.
Što je najvažnije što ste naučili od nekog svog
profesora?
Alfred Brendel često je znao reći "klasična glazba ne mora biti uvijek tako ozbiljna... humor i duhovitost daju joj životnost, pronađite ih". Glazba je
poput života ili život sam, u nama i izvan nas.
Razgovala: Mirta Špoljarić, prof.

