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... i treći kritički osvrt

U

srijedu, 9. studenog 2016. u Velikoj dvorani Glazbene škole Slavonski Brod koncert je održao Cantus Ansambl pod
ravnanjem dirigenta Berislava Šipuša. Cantus Ansambl
osnovan je 2001. godine kao festivalski ansambl u okviru Muzičkog biennala Zagreb, nastavivši pritom samostalan umjetnički put.
Naglasak im je na suvremenoj glazbi 20. i 21. stoljeća, a pogotovo
izvode djela hrvatskih autora. Na ovom koncertu izveli su djela Anđelka Klobučara, Olje Jelaske, Borisa Papandopula i Berislava Šipuša, samog sudionika koncerta, a namijenjena su za gudački kvartet s
kontrabasom i puhački kvintet.

Prva je na programu bila Glazba za Ansambl Cantus Anđelka
Klobučara, preminulog ove godine, koji je ovu skladbu skladao za
njih. U uvodnoj, svečanoj Intradi Klobučar pokazuje snagu i masivnost zvuka koji seže i do simfonijskih granica, a kojeg Ansambl
sinhronizirano i vrlo precizno prenosi na slušatelje. Drugi stavak
Intermezzo donose violine kratkim trzajima po žicama u pianissimu,
naglo mijenjajući svečani u mističan, tajanstven i pomalo nelagodan
ugođaj. U tome Klobučar otkriva svoju najveću posebnost, korištenje novih zvukovnih boja koje itekako osvježavaju cjelokupnu klasičnu glazbu. Precizni upadi instrumenata i dinamička pogođenost
zaista uvećavaju dojam u završnom Ricercaru. Sljedeća trostavačna
skladba Leptiri, također posvećena Cantus Ansamblu, ističe se programnošću i emocijama koje je Splićanka Olja Jelaska unijela u ovo
djelo. I sam Cantus je u izvođenju djela unio sebe, "ispjevavajući"
svaku melodiju i iznijevši ono što je skladateljica zamislila. Tema
u Afričkoj ljubici je slobodna i pjevna te je tako i zazvučala u bas
klarinetu. Drugi stavak Noćurak stvorio je noćnu atmosferu s dinamičkom igrom i izmjenom instrumenata. Zaista se osjeti da se svi
članovi ansambla međusobno slušaju što je iznimno bitno za cjelo-

Komorna simfonija Borisa Papandopula zasigurno je jedno od
najpoznatijih djela u njegovom bogatom opusu. U njemu se isprepliću suvremeni zvuk i folklorni motivi, koji se posebno čuju u drugom stavku. Papandopulova skladateljska majstorija još više dolazi
do izražaja nakon ovakve izvedbe Cantus Ansambla (koji ju je i praizveo 1985.). Posebno je izražen spoj polifonije i folklornih napjeva
čime su izvođači pokazali da imaju osjećaj i za druge glazbene žanrove. Iznimno moderna skladba Tan Hetti Berislava Šipuša napisana
je za 10 instrumenata. Za razliku od prijašnjih skladbi, slobodnija
je, od melodije i harmonije sve do ritamskog tijeka. Novi zvuk Ansambl je posebno pokazao u dijelu kada su violončelist i kontrabasist jako trzali žice na svojim instrumentima, "trznuvši" i svakog
slušatelja. Pri kraju koncerta slušatelji su aktivirali i ulogu gledatelja
time što su se pojavili i kazališni elementi. Naime, Šipuš je "ukrao"
Haydnovu ideju iz Simfonije rastanka tako da su članovi ansambla
jedan po jedan sišli među publiku, dirigent je stao sa strane, a violist
je ostao sam završivši djelo. To je izazvalo oduševljenje, posebno za
one koji su to prvi put vidjeli.
Muzikalnost, osjećaj za ritam, za kontrapunkt i sloboda izvođenja: sve je bilo prisutno na koncertu. Iznimna je vrijednost imati
takav ansambl u našoj zemlji, a posebna je čast što su već nekoliko
puta nastupili u Slavonskom Brodu.
Luka Brnjić, 4. r. SGŠ

Svim sviralama principala moj srdačan pozdrav

oderno vrijeme donijelo je tehnološka rješenja koja su uvelike olakšala i
ubrzala komunikaciju među ljudima. Danas se nastavnici mogu sa svojim
učenicima dogovoriti za sat, razmijeniti notne i druge materijale putem
e-maila, SMS-a i raznih alata na društvenim mrežama. No, u vrijeme kada toga nije
bilo, osnovno sredstvo komunikacije bilo je pismo.

Tako je dvanaestogodišnji Felix Mendelssohn svomu učitelju Augustu Wilhelmu
Bachu, berlinskom skladatelju i orguljašu, uputio 3. svibnja 1821. godine pismo
kojim je želio doznati hoće li toga poslijepodneva imati nastavu s učiteljem, ako on
nema kakvih drugih crkvenih ili svjetovnih obaveza.
U Felixovim rečenicama možemo primijetiti učeničku ozbiljnost i predanost
radu, ali i dječačku zaigranost i šaljivost. Te će ga karakteristike učiniti jednim od
najsvestranijih skladatelja romantizma.

Dvanaestogodišnji Felix na slici njemačkog
slikara Carla Josepha Begasa (1821.)

M

kupnu izvedbu. Završne Ružine latice započinju udaranjem gudala
po žicama proizvodeći "marš" u prirodi. Stavak je posebno naglašen
virtuoznošću koju ne donose samo violine i klarinet, nego gotovo
svi instrumenti, čak i kontrabas.

Berlin, 3.-eg dana mjeseca maja, 1821.
Što kaže crkvenjak, dragi gosp. Bach? Možemo li svirati danas poslijepodne? Nema li možda neke svadbe? Ili blagoslova? Budite tako ljubazni da mi odgovorite na ova moja pitanja preko donosioca ovog pisma. Ako nema razloga da
se plašimo da ćemo biti ometani svim ovim stvarima, onda ću točno u četiri sata biti kraj tornja, sa svojom sestrom,
(kako ste to dozvolili). Ali pozdravite preludij, i fugu u g-molu. Znojim se upravo nad jednom orguljaškom fugom,
koja treba da dođe na svijet sljedećih dana. Svim sviralama principala moj srdačan pozdrav, Vaš odani
											
F. Mendelssohn
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JEDNODNEVNI UMJETNIČKI IZLET U ZAGREB

Papandopulo, Giacometti i Mendelssohnov Shakespeare

U

subotu 26. studenoga za učenike srednje glazbene škole bio je
organiziran jednodnevni izlet u
Zagreb koji je uključivao posjet multimedijalnoj izložbi Boris Papandopulo
u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, izložbu Portreti sadašnjosti kipara
Alberta Giacomettija te predstavu sa
scenskom glazbom Felixa Mendelssohna San ljetne noći.
Izložba o Papandopulu učenicima
je ponajprije približila ovog hrvatskog
glazbenog velikana i prikazala ga na zanimljiviji način. Između ostaloga, bolje
su ga upoznali i kroz srednjometražni
dokumentarni film Maestro (režija Jakova Sedlara, produkcija HNK, Croatia
film, Zagreb). Posebno su ih se dojmili
izloženi skladateljevi rukopisi, toliko
uredni da je teško povjerovati da se ne radi o tiskanim
materijalima. Izložba je dio
inicijative Hrvatske udruge
muzičkih knjižnica, arhiva
i dokumentacijskih centara
(HUMKAD) i Komisije za
glazbene knjižnice i zbirke
HKD-a u sklopu projekta Papandopulo u Zagrebu koji uz ovu obuhvaća i
izložbe: Boris Papandopulo
u svijetu obljetnica u Gradskoj knjižnici Zagreb te Boris Papandopulo u Knjižnici
Muzičke akademije.

Nakon toga učenici su imali priliku
svjedočiti zaista nesvakidašnjoj izložbi skulptura, crteža i litografija Portreti
sadašnjosti francuskog kipara prošlog
stoljeća Alberta Giacomettija. Izložba
je dio ciklusa Najveći kipari 20. stoljeća
koji je uključivao djela Miróa i Rodina.
Facinantno je bilo to što su mogli uživo
i izbliza vidjeti najskuplju skulpturu na
svijetu, Čovjeka koji hoda, prodanu za
104 milijuna dolara. I na ovoj je izložbi
učenicima prikazan film o umjetniku i
njegovim djelima. Snažan je dojam na
mene ostavio dio filma u kojem je prikazana snimka umjetnika dok je crtao,
zato što najčešće ljude zanima samo konačan produkt, a ovom smo prilikom
mogli vidjeti crtež velikog umjetnika u
nastanku.

I za kraj glazbeno-scensko uprizorenje Shakespearove komedije izveli
su u suradnji studenti Muzičke akademije, Akademije dramske umjetnosti,
Tekstilno-tehnološkog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta (Studij dizajna)
Sveučilišta u Zagrebu. Složenu ljubavnu
tematiku komedije uspješno su interpretirali studenti Kruno Bakota, Ivan
Čuić, Gloria Dubelj, Lucia Stefania Glavich Mandarić, Roko Sikavica, Iva Šimić
i Paško Vukasović. Za glazbeni dio pobrinuo se simfonijski orkestar Muzičke akademije pod ravnanjem Mladena
Tarbuka. Cijela izvedba odisala je mladenačkim raspoloženjem, a pogotovo
glumci. Međutim, rekla bih da je za
mene osobno glumački dio možda ipak
previše odudarao od konzervativne klasične izvedbe kakvu sam očekivala, ali kvaliteta glazbene
izvedbe doista me očarala.
Sve u svemu, kulturni sadržaji koje mi je pružio jednodnevni izlet u Zagreb impresionirali su me i zainteresirali,
kako za Borisa Papandopula,
tako i za likovnu umjetnost,
a Mendelssohnove melodije
u živoj izvedbi zbora i simfonijskog orkestra još ću dugo
pamtiti.
Erika Wachtler
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Prvi kritički osvrt...

C

Stručno argumentirana kritika najvrjednija je glazbena kritika

Glazbena kritika, međutim, prema Muzičkoj enciklopediji
nosi malo drugačiju definiciju: javno izricanje mišljenja o vrijednosti muzičkog djela i o načinu njegova izvođenja u dnevnoj, tjednoj i stručnoj štampi. Ona se ne ograničava samo na
određivanje vrijednosti konkretnog glazbenog djela i njegove
izvedbe. Naprotiv, glazbena kritika mora u svakoj glazbenoj
priredbi gledati dio veće slike, točnije isječak cjelokupnog
glazbenog života određene sredine. Njezina je dužnost postati regulatorom koncertnog te glazbeno-scenskog repertoara u
toj sredini.
Prema sadržaju, ali i prema vrijednosti, razlikuje se više tipova glazbene kritike. Novinarsko-reporterska kritika nalazi
se na najnižem stupnju, a zapravo i nije kritika u pravom smislu riječi, nego prije registracija koja sadržava samo opće napomene o programu, izvođačima te reakciji publike. Vrjednijom od nje smatra se impresionistička kritika u kojoj se iznose
kritičarevi dojmovi, i to često literarnim stilom, ne ulazeći
dublje u stručnu analizu djela i izvedbe. Ipak, kad bi kritičar
htio napisati ovakvu kritiku, trebao bi imati bogato iskustvo te
poznavati velik broj djela i umjetnika kako bi temelj njegova
rada bila istančanost ukusa i mogućnost uspoređivanja. Treći i najvrjedniji tip glazbene kritike stručno je argumentirana
kritika koja sa sigurnošću upozorava na pozitivne i negativne
strane glazbenog djela, koja obrazlaže svoje konstatacije i koja
isto tako tretira i kvalitetu izvedbe.
Glazbena kritika u Hrvatskoj počinje se razvijati u doba
ilirskog pokreta. Budući da tadašnje Novine horvatske, slavonske i dalmatinske nemaju redovite glazbene recenzije, tek
se 1838. godine pojavljuje izvještaj o koncertu na kojem su
pjevane njemačke i talijanske arije na hrvatskom jeziku. Prvu
opširnu kritiku u Danici (prilogu Novina horvatskih, slavonskih i dalmatinskih) napisao je 1846. godine hrvatski književnik Stanko Vraz (1810. - 1851.) povodom praizvedbe opere
Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. "Oduševivši se prvim
ilirskim scenskim muzičkim djelom, Vraz je svoj prikaz into-

nirao ponešto u povišenom tonu, ali se upustio
i u opisivanje muzike,
dakako uglavnom samo
općenito." (Muz. enc.)
Kad je nakon razdoblja ilirskog pokreta
nastupio Bachov apsolutizam, u Hrvatskoj zamire politički i kulturni
život što se ogleda u
slabim glazbenim zbivanjima pa tako i rijetkim
glazbenim
kritikama
manje važnosti. Djelovanjem muzikologa,
glazbenika i folklorista
Stanko Vraz
Franje Kuhača (1834. 1911.) u drugoj polovici 19. stoljeća te početkom dvadesetoga
udareni su temelji glazbene pulicistike i kritike u Hrvatskoj.
Ipak, u to je vrijeme težište glazbene kritike još uvijek bilo
na glazbenim amaterima, književnicima, publicistima i novinarima. Tek u prvim desetljećima 20. stoljeća ono prelazi
na stručno obrazovane glazbenike koji prednost daju suvremenim glazbenim strujanjima iznad tada već polako jenjavajućih težnji romantizma. Među njima posebnu važnost nosi
Pavao Markovac (1903. - 1941.) koji se smatra prvim hrvatskim glazbenim publicistom i kritičarom. U svom je djelovanju polazio od znanstvene pretpostavke da je razvoj glazbe
društveno uvjetovan i klasno obojan.
Povijest europske glazbene kritike možemo pratiti od prve
pol. 18. stoljeća kada je Johann Mattheson u Hamburgu izdavao publikaciju Musica critica. Kao glazbeni kritičari cijenjeni
su bili Johann Adam Hiller, Jean-Jacques Rousseau, Charles
Burney, Eduard Hanslick, ali i poznati skladatelji poput Roberta Schumanna, Hectora Berlioza i Richarda Wagnera te
književnici Heinrich Heine i George Bernard Shaw. To potvrđuje da je za "pravu" glazbenu kritiku potrebno dubinsko
glazbeno znanje, ali i vještina pisanog izražavanja.

N
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VJEŽBANJE KRITIKE - Različiti pogledi na isti koncert

O GLAZBENOJ KRITICI I KRITICI GLAZBE

ritika se općenito smatra ocjenom, prosuđivanjem, sudom o pozitivnim i negativnim stranama neke pojave,
čina, ideje, djela, pokreta itd. Sama riječ dolazi od grčkog izraza κριτική τέχνη što znači vještina suđenja.

Musica

Erika Wachtler

aučiti slušati, naučiti analizirati i sintetizirati, naučiti misliti, procijeniti pa i ocijeniti te, u konačnici, naučiti razumjeti glazbu, neki su od glavnih zadataka
nastave Povijesti glazbe u srednjoj glazbenoj školi.

Svi spomenuti elementi spajaju se u glazbenoj kritici, vrlo
odgovornom poslu koji bi trebao biti jednako važan i skladateljima i interpretima i muzikolozima. Zato je važno da
učenici već od osnovne, preko srednje škole, do fakulteta
vježbaju vještinu prosuđivanja, uz sva ostala znanja i vještine koje u glazbenoj školi stječu.
Za one "hrabre" čitatelje donosimo na 3. i 4. str. tri različita kritička osvrta naših maturanata - pa prosudite!

antus je i... želja da suvremenoj glazbi pristupimo s visokim
izvođačkim i profesionalnim kriterijima, to je želja za otkrivanjem Novog i Nepoznatog, ona nas je i sastavila u zajedništvo. I želimo da to Putovanje, koje upravo započinje, bude koliko
je moguće zanimljivo, da potraje što dulje i da uvijek bude ispunjeno
Znatiželjom i Čuđenjem..., riječi su maestra Berislava Šipuša koje
je izrekao 2001. godine kada je utemeljen Cantus Ansambl. Želja
mu se ostvarila, još uvijek traje Putovanje ansambla Cantus, a da
na tome putovanju postoji još štošta zanimljivo za izvesti, odnosno
čuti, pokazali su gudački i puhački kvintet Cantus Ansambla pod
ravnanjem maestra Berislava Šipuša na koncertu održanom u srijedu, 9. studenoga 2016. godine u Glazbenoj školi Slavonski Brod.
Ovaj višestruko nagrađivani i međunarodno priznati ansambl usredotočen na repertoar suvremene glazbe 20. i 21. stoljeća predstavio
se slavonskobrodskoj publici reprezentativnim presjekom hrvatske
suvremene glazbe 20. i 21. stoljeća. Izvevši uglavnom skladbe skladane upravo za Cantus Ansambl, publici su predstavili neka od najvećih djela četiriju hrvatskih skladatelja: Anđelka Klobučara, Olje
Jelaske, Borisa Papandopula i, na samom koncertu u ulozi dirigenta
prisutnog, Berislava Šipuša.
Koncert su otvorili u punom, deseteročlanom sastavu (puhački kvintet i gudački kvartet s kontrabasom) izvedbom trostavačne
skladbe Glazba za Ansambl Cantus nedavno preminulog hrvatskog,
ponajprije orguljskog, skladatelja Anđelka Klobučara. Za Klobučara karakterističnu zaokupljenost kontrastima i bojom zvuka osobito su uspješno dočarali u određenim dijelovima stavaka gdje su,
prelijevajući pojedine motive iz jedne u drugu dionicu i mijenjajući im boju ovisno o instrumentu na kojemu su ti motivi izvedeni, postigli, kako kontraste u boji, tako i dinamičke kontraste. Bez
obzira na kontraste zadržali su cjelokupan sklad, a time i karakter
svih triju stavaka: svečani karakter tipičan za Intradu, razigranost
i pokretljivost Intermezza te raznolikost u polifonom razvijanju
motiva u završnom Ricercaru. Večer su nastavili izvedbom trostavačne skladbe Leptiri splitske skladateljice Olje Jelaske koja je to
djelo posvetila Cantus Ansamblu te ga zajedno s ansamblom stvarala stavak po stavak. Stavci ove skladbe za flautu, klarinet, fagot
i gudački kvartet nose izvanglazbene nazive vezane uz prirodu, tj.
uz tri vrste cvijeća, no nisu izravno inspirirani tim izvanglazbenim
sadržajima, već su s njima naknadno osjetilno povezani. U prvom
se stavku izvedbom solističke dionice klarineta posebno istaknuo
klarinetist Danijel Martinović, u drugom stavku povremene nejasnoće u zvuku nastale su zbog delikatnosti toga stavka jer je cijeli
postavljen u niskim registrima (flauta je zamijenjena alt flautom, a

klarinet bas klarinetom) dok je u brzom i virtuoznom trećem stavku
Ansambl dočarao sve bogatstvo boja instrumenata, ono bogatstvo
koje, kako o samoj skladbi navodi skladateljica, "donosi živu igru
među instrumentima". Nakon toga uslijedila je izvedba Komorne
simfonije Borisa Papandopula, prema riječima maestra Šipuša možda i najboljeg Papandopulova djela skladanog za komorni sastav.
U ovom djelu pretklasičnog rasporeda stavaka (brzi – polagani –
brzi) posebno su se uvodnim solističkim dionicama istaknuli hornist Bánk Harkay i već spomenuti klarinetist Danijel Martinović. U
drugom stavku osobito su kvalitetno uskladili razvijene polagane
pjevne melodijske linije s prizvukom folklora u dionicama voline,
viole i violončela s, njima suprotstavljenim, pokretnijim dijelovima
u kojima se uključuje više puhača. Također su osobito upečatljiva
bila zajednička crescenda nakon kojih, primjerice, sama melodijsku
liniju nastavlja flauta. U brzom posljednjem stavku čitav je ansambl
pokazao virtuoznost i odličan osjećaj za zajedničko muziciranje i
postizanje željenog karaktera skladbe. Koncert su zaključili u potpuno suvremenom ugođaju skladbom Berislava Šipuša Tan Hetti.
Ovo dvostavačno djelo iz Šipuševa ciklusa skladbi neobičnih naziva
s međusobno različitim samoglasnicima (npr. Ten Hotti, Tin Hatti),
skladano je za deset instrumenata (puhački i gudački kvintet). U prvom je stavku, bez obzira na prethodnu najavu maestra Šipuša, dio
publike bio iznenađen neočekivanim bučnim upadima kontrabasa
i violončela. Šipuš širi granice klasičnog, uobičajenog korištenja instrumenata (osobito violončela i kontrabasa) i istražuje mogućnosti
postizanja različitih zvukovnih efekata. Drugi je stavak svojevrstan
glazbeni performans u kojemu izvođači, jedan po jedan, prestaju
svirati, napuštaju svoje mjesto na pozornici i spuštaju se među publiku sve dok na kraju, nakon odlaska dirigenta, na pozornici ne
ostane samo violist koji osnovni motiv ponavlja još nekoliko puta
te zaključuje skladbu. Tako je završetak skladbi, ali i epilog cijelomu
koncertu, u komičnom ozračju donijela viola, instrument koji vrlo
rijetko ima ulogu solističkog instrumenta.
Želja da se suvremenoj glazbi pristupi s visokim izvođačkim i
profesionalnim kriterijima iz početnog citata, još je jednom urodila
plodom. Ovim, sada već možemo reći, redovnim gostovanjem Cantus Ansambla u Slavonskom Brodu njegovi su članovi i umjetnički
voditelj rezultate svojega rada još jednom uspješno prikazali publici
te dokazali da svojom stalnom znatiželjom i dalje uspijevaju pronaći
put do novih zvukova, do novih, suvremenih djela i, u konačnici, do
onoga novog i nepoznatog u glazbi.
Ivan Tečer, 4. r. SGŠ

Drugi kritički osvrt...

U

večer, 9. studenog 2016. godine, održan je koncert suvremene hrvatske glazbe u Velikoj dvorani Glazbene škole Slavonski Brod. Suvremene skladbe hrvatskih skladatelja izveo je
Cantus Ansambl koji je izričito usmjeren na izvođenje suvremene
glazbe, a dirigirao je skladatelj i dirigent Berislav Šipuš. Ansambl je
ovog puta došao u sastavu od deset članova, i to: gudački kvartet i
kontrabas te puhački kvintet. Cantus Ansambl zadnjih nekoliko godina dolazi ujesen u Slavonski Brod, stoga ovo već možemo smatrati
tradicijom.
Koncert su otvorili skladbom koju im je posvetio nedavno preminuli skladatelj Anđelko Klobučar. Prije svake skladbe Šipuš se
publici obratio s nekoliko riječi o skladbi i skladatelju. To je bilo vrlo
zanimljivo i korisno jer smo mogli bolje razumjeti i doživjeti ono
što slušamo. Skladba Anđelka Klobučara nosi naziv Glazba za Ansambl Cantus, a napisana je u tri kontrastna stavka. Njezina obilježja
su poliritmija, politonalitetnost, igre bojama raznih instrumenata
što i očekujemo od djela nastalog u 21. stoljeću. Nakon atraktivnog
Klobučara izveli su skladbu Leptiri splitske skladateljice Olje Jelaske.
Dosad se nisam susreo s glazbom ove skladateljice, no odmah me
osvojila. U sva tri stavka pružila nam je fantastičnu igru boja i zvukova, ritmova i melodije. Skladateljica je dodala i dionice alt flaute

i bas klarineta kako bi dobila što širi spektar boja. Nakon ove prekrasne skladbe uslijedio je , za mene osobno, vrhunac koncerta. Bila
je to Komorna simfonija Borisa Papandopula. Skladba je trostavačna, a u njoj se ocrtavaju muzikalnost i genijalnost skladatelja kroz
suvremeni zvuk i prizvuke folklora. Koncert su završili skladbom
Tan Hetti Berislava Šipuša. Prvi stavak mi se svidio zbog zanimljivog prelaženja motiva iz dionice u dionicu, odnosno s instrumenta
na instrument, igre solista i grupe te atmosfere koju stvara. Drugi
stavak bio je malo kaotičan zbog prevelikog raslojavanja glazbenog
sadržaja. Na kraju stavka jedan po jedan glazbenik prestaje svirati i
odlazi s pozornice, a na kraju i dirigent, kako bi viola ostala sama i
nastavila svirati s velikim angažmanom. To me podsjetilo na Haydnovu Simfoniju rastanka i nije me se posebno dojmilo.
Koncert je bio posjećen u lijepom broju, posebno učenika klasične gimnazije i srednje glazbene škole. Iako nisam veliki ljubitelj
suvremene klasične glazbe, uživao sam u ovom koncertu posebno
zbog meni novootkrivene Olje Jelaske i poznatog Borisa Papandopula. Kaže se da glazba oplemenjuje dušu, a oni su to svojim skladbama uspjeli ostvariti.
Antonijo Marijić, 4. r. SGŠ

