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NA NATJEČAJU OGRANKA MATICE HRVATSKE

Nagrađen završni rad brodskih teoretičara

Z

avršni rad Karle Baričević i Antonija Marijića, maturanata Odjela
za teorijske glazbene predmete
Glazbene škole Slavonski Brod, nagrađen je na 24. natječaju Ogranka Matice
hrvatske u Slavonskom Brodu za najbolje maturalne/završne radove brodskih
srednjih škola u školskoj 2016./2017.
godini. Nagrađen je njihov zajednički
rad pod naslovom Otkrivanje skrivenog: Andrija Torkvat Brlić mlađi - glazbeni romantičar pod liječničkom kutom,
s kojim su učenici osvojili 1. mjesto na
Županijskom natjecanju iz povijesti te 7.
mjesto na Državnom natjecanju iz povijesti ove godine.
Svečana dodjela nagrada upriličena
je 13. srpnja u dvorani Državnog arhiva u Slavonskom Brodu. Tom prigodom

Karla i Antonijo uveličali su dodjelu
odabranim glazbenim programom.
Antonijo je odsvirao Etidu u cis-molu, op. 2 br. 1, za klavir Aleksandra Skrjabina (skladbu pripremio pod mentorstvom prof. Frane Fabrisa), a potom
su zajedno izveli popijevku Kaj je ono
mesečina, iz ciklusa Po dragomu kraju,
za sopran i klavir Ive Lhotka-Kalinskog
(skladbu pripremili pod mentorstvom
prof. Tihane Havelka Tudaković). Također su izveli skladbu Pepeljugo naša,
za glas i klavir Andrije Torkvata Brlića
mlađeg čija je analiza bila dio njihovog
završnog rada, a koju su također izveli
na obama natjecanjima, na Tjednu glazbe u Glazbenoj školi te na koncertu nagrađenih učenika u sklopu Brodskoga
glazbenog ljeta.

Glasilo Glazbene škole Slavonski Brod

Zahvalnicu za sudjelovanje u natječaju primili su mentorica prof. Mirta Špoljarić i Glazbena škola Slavonski Brod.

GODIŠTE IV. BROJ 1
PRIJE DVJESTOČETRDESET GODINA

Karla i Antonijo nastavili su svoj put
na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a Karla je odlučila paralelno nastaviti i glazbeno obrazovanje,
upisavši smjer pjevanja u zagrebačkoj
Glazbenoj školi Blagoja Berse.
A zajedničko "kopanje" po brodskim
arhivima, listanje po starim spisima,
prepisivanje nota, potragu za davno zaboravljenim imenima, "otkrivanje skrivenoga", sigurno će pamtiti kao lijepo i
korisno iskustvo, ponosni što su na svoj
način doprinijeli vrednovanju glazbene
kulture svoga rodnoga grada.

RUJAN 2017.

Samo je želio još jednom napisati operu
München, 10.-11. listopada 1777.
... imam neizrecivu želju da još jednom napišem operu.
Put je dalek, doduše, ali i mi smo daleko od vremena kad
bih tu operu trebao napisati. Do tada se može još mnogo
toga izmijeniti. Ipak mislim da bi se moglo prihvatiti. U
međuvremenu nisam dobio nikakvu dužnost, no dobro,
ipak imam sredstava u Italiji. Na karnevalu imam svojih
stalnih 100 dukata. Kad jednom u Napulju budem pisao,
tražit će me posvuda. U proljeće, ljeto i jesen, tata to dobro
zna, daje se tu i tamo jedna opera buffa, koju čovjek može
napisati za vježbu da ne hoda besposlen uokolo. Doduše,
ne zaradi se mnogo, ali ipak pošteno. Time čovjek može steći još više časti i priznanja nego da u Njemačkoj dade 100
koncerata, a ja sam zadovoljan što sam komponirao, što je
ipak moja jedina radost i pasija. Sad imam neku službu,
imam se gdje nadati, pisanje me preporučuje, imam pažnju ljudi i još sam više cijenjen. Ipak, ja samo govorim,
govorim ono što mi je na srcu. Kad me tata temeljito uvjeri
da nisam u pravu, odmah ću se, premda nerado, dati na
to. Onda mogu o operi slušati razgovore, smijem biti u teatru, slušati razgovore - o, sasvim sam izvan sebe...

I

mao je dvadesetjednu godinu. Nezadovoljan poslom koji
ga je ograničavao, napustio je stalnu službu na dvoru salzburškog nadbiskupa. Pošao je put europskih gradova, kao
odredište zacrtavši Pariz, tražeći novo namještenje. No, nisu
mu baš sva vrata bila otvorena, bez obzira koliko je Europa
hvalila njegovu genijalnost. A čitavo to vrijeme želio je još
jednom napisati operu - posvetiti se svojoj najdubljoj strasti.
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Deset godina ranije, kada je imao tek jedanaest godina,
Wolfgang Amadeus Mozart skladao je svoje prvo glazbeno-scensko djelo, točnije duhovni igrokaz s pjevanjem Dužnost prve zapovijedi na njemačkom jeziku. I to uz pomoć
svojih učitelja. Sačuvan je ostao samo prvi, Mozartov, dio
igrokaza, a drugi i treći dio koji su skladali Michael Haydn i
Anton Cajetan Adlgasser izgubljeni su.
Ohrabrio se, pa je dva mjeseca kasnije, u svibnju 1767.
godine, napisao nešto što je već imalo konture buduće opere - latinski igrokaz Apolon i Hijacint. Slijedio je njemački
"singspiel" Bastien i Bastienne, a potom djelo koje smatramo

Wolfgang Amadeus Mozart na slici nepoznatog
slikara iz 1777. godine

Mozartovom prvom operom - komična opera na talijanskom
jeziku Jednostavna prijevara.
Putovanja s ocem u Italiju otkrila su mu novi svijet prepun
uzbuđenja. Upoznao je opernu umjetnost na njezinom izvorištu i stao nizati opere na talijanskom jeziku. A onda ga je
povratak u Salzburg vratio u stvarnost.
Na stranu simfonije, sonate, koncerti, serenade... Na stranu
stalan posao i materijalna sigurnost... Želio je pisati opere!
Još neko vrijeme proći će dok se ne uspiju spojiti Mozartova žudnja, interes publike i konkretna poslovna ponuda. A
onda je 1781. godine u Münchenu praizvedeno prvo Mozartovo operno remek-djelo, Idomeneo, kralj Krete. Bio je to početak nevjerojatnog umjetničkog uspona - Otmica iz Saraja,
Figarov pir, Don Giovanni, Takve su sve, Titovo milosrđe. I kao
šećer na kraju, Čarobna frula.
Srećom pa je u listopadu 1777. godine Wolfgang Amadeus
Mozart želio barem još jednom skladati operu.
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U DVORANI I NA GRADSKOM TRGU

28. BRODSKO GLAZBENO LJETO

Učenici i nastavnici proslavili Svjetski dan glazbe

Od nagrađenih učenika do raspjevanih snova

V

eć nekoliko godina zaredom
Glazbena škola Slavonski Brod
sudjeluje koncertnim programom na Brodskome glazbenom ljetu.
Tako je bilo i posljednjega dana prošle
školske godine, u večeri 14. lipnja 2017.
godine.

Erika Wachtler za klavirom, uz nju
sestra Elena i Edita Kolovrat

P

rvog dana ljeta, 21. lipnja, ove
godine učenici i nastavnici
Glazbene škole Slavonski Brod
pridružili su se mnogim glazbenicima amaterima i profesionalcima
iz čitavoga svijeta kako bi obilježili
Svjetski dan glazbe.

U prvom dijelu programa nastupili
su učenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta koji su sudjelovali i bili
nagrađeni na regionalnim, državnim i
međunarodnim natjecanjima u prošloj
školskoj godini. Nastupom na ovome
koncertu još jednom su pokazali koliko
su vrijedni društvu u kojemu živimo jer pohađati paralelno dvije škole i postizati zamjetne natjecateljske uspjehe
nimalo nije lako.

Karla Baričević, prof. Andrej Šeper
i "okretač nota" Ivan Tečer

kao korepetitori i kao vješti komorni
glazbenici.

Mnogi od njih pjevali su i svirali
tijekom dana na brodskom Korzu,
na kojemu je u rano jutro osvanuo
jedan od školskih klavira. Bila je to
Ana Ereš za klavirom i Erika Wachtler
izvrsna prilika da naši učenici izađu
iz
školskih
okvira
i
osjete
čari nastupa na otvorenome.
Muziciralo se toga dana na više gradskih lokacija, pa je i
Glazbena škola priredila predvečernji koncert učenika i naToga dana grad je živnuo na poseban način. Osjetili su to i
stavnika. Nekoliko osnovnoškolaca i niz srednjoškolaca na- učenici koji su se s radošću priključili tome globalnom trenutstupili su u solističkim točkama, a nastavnici su se predstavili ku - istinskoj svečanosti glazbe.

Ivan Tečer i Lana Ćato

Drugi dio večeri donio je glazbeno-scensku izvedbu ulomaka iz mjuzikla Moje pjesme, moji snovi, koje su
učenici srednje i viših razreda osnovne
glazbene škole priredili 17. svibnja za
svečanu proslavu Dana škole. Ovo je
bila idealna prilika da šira publika čuje

i vidi naše učenike u malo drukčijim
okolnostima - u za glazbene škole neuobičajenom glazbenom žanru.
Osim onoga u čemu znamo da su
dobri, glazbenoj izvedbi, pokazali su da
se odlično znaju snalaziti i u scenskoj
izvedbi. Ovladati glumom, scenskim
govorom, scenskim pokretom, čak i plesom zahtijevalo je puno vremena i strpljenja, no uz stručno vodstvo začetnice projekta Tihane Havelka Tudaković,
profesorice pjevanja u brodskoj glazbenoj školi, i uz redateljsku palicu njezinoga supruga Nenada Tudakovića, solista
opernog ansambla Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, višemjesečni trud se
isplatio.
Teško je pobrojati sate individualnih
i skupnih proba, radne subote, pa i odlazak u osječki HNK-a da bi se vidjelo
kako to rade profesionalci. No, golemi
entuzijazam, ljubav prema glazbi, želja
za kreativnošću, pa još jednom golemi
entuzijazam, jedini su pravi sastojci recepta za uspjeh.

" moj e p j e sm e , moj i sn ov i "

Elena Wachtler i Antonijo Marijić
Sandra Böhm uz pratnju Katarine Aračić; Lara Smolić s harmonikom; nastavnički duo Marko Rušnov i Marta Galić
Dolje: učenici nakon nastupa; nastavnici Karlo Ivančić i Andrej Šeper

Pet časnih sestara

Dio sudionica projekta: Karla Baričević, Elena Wachtler (ispred), Sandra Böhm,
Ivana Stjepanović, Lara Majcen, Ana Lović, Ana Ereš (iza) te
Nika Grgić na zasluženom odmoru u pozadini

