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KONCERT GUDAČKOG KVARTETA PORIN

Tko je više zamro - publika ili izvođači

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD
GODIŠTE V. BROJ 2

LISTOPAD 2018.
USUSRET KONCERTNOM PROJEKTU
16. studenoga 2018.
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S glazbenicima nakon koncerta u Maloj dvorani

srijedu, 3. listopada 2018. godine održan je drugi koncert u sklopu nove koncertne sezone Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić-Mažuranić. Koncert je
održan u dvorani Glazbene škole s početkom u 19.30 sati.
Gostovao je Gudački kvartet Porin koji je osnovan 1998.
godine na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Kvartet iza sebe
ima brojna gostovanja diljem Hrvatske, Njemačke, Italije, Kanade i dr. Sudjelovao je na brojnim koncertima poput koncerta mladih austrijskih skladatelja u Beču, na Dubrovačkim
ljetnim igrama, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u
Zagrebu, a više puta i u Slavonskom Brodu.
Za ovu prigodu izvođači su se predstavili programom glazbe 18. i 19. stoljeća, na kojem su bili Luka Sorkočević i njegova
poznata Simfonija u D-duru, Ivo Parać i njegov Andante amoroso za gudački kvartet te najpoznatiji među njima Wolfgang
Amadeus Mozart i Gudački kvartet u C-duru, tzv. Disonantni.
Program koncerta, koji je vrlo dobro izabran, izvrsno se
uklopio u hladnu jesenju večer. Sam koncert je osmišljen jako
pametno, trajao je sat vremena, što nije predugačko, ali nije
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ni prekratko, dovoljno da publika održi koncentraciju, bilo da
je riječ o poznavateljima glazbe ili "slučajnim prolaznicima".
No, kod svakog javnog izlaganja, uz interpretaciju samog
djela jako je važan odnos izlagač-slušatelj. U ovom slučaju
od samog je početka nedostajalo energije kod izvođača, pa
se cijeli koncert pretvorio u čistu monotoniju. Nespremnost
izvođača se mogla zamijetiti dok ih promatrate. Nakon 20 godina izvođenja koncerata očekujete da, ukoliko se potkrade
koja pogreška, vi kao publika to nećete zamijetiti. No, ovdje
su podsmijesi sve odavali.
Kroz cijeli koncert iščekivala sam hoće li se atmosfera promijeniti i hoće li se nešto pomaknuti s mjesta, hoće li publika
drugačije reagirati. Nažalost, s tim očekivanjem je koncert i
završio - publika je zamrla, a izvođači nisu bili u punom sjaju.
Sve u svemu, koncert nije bio loš, naprotiv, bio je dobar, ali
nije bio dovoljno dobar da ispuni moja očekivanja i da ovu
koncertnu večer pamtim s oduševljenjem.

Glavna urednica:
Mirta Špoljarić, prof.
Urednici:
Lana Ćato (Odjel za pjevanje) i Bruno Juričić
(Odjel za teorijske glazbene predmete),
učenici 3. r. SGŠ

Lana Ćato

Kontakt
Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
Tel./fax: 035/447-148
E-mail: glazbena@gs-sbrod-sb.skole.hr
http://www.gsslavonskibrod.com

Č

udno je kako često danima
ne nalazim rješenja, ne znam
završiti skicu, a onda jednog
lijepog dana odsviram tu skicu nekome
i kada dođem do kraja i dalje nemam
ništa napisano, improviziram ono što

sam st
avio u

mi nedostaje, možda zato da onomu
koji me sluša pružim cjelovitu sliku, i
tada odjednom pronađem ono što sam
dugo tražio!

P

note

Blagoje Bersa, hrvatski skladatelj i pedagog
(Zapis iz Dnevnika 8. prosinca 1905.)

NAŠI MAGISTRI MUZIKE

očetkom ovoga mjeseca naša je škola postala bogatija za
dvoje akademskih glazbenika!

Naime, nastavnik saksofona i klarineta Marko Rušnov
i nastavnica gitare Paulina Kovačević diplomirali su na Muzičkoj
akademiji u Zagrebu održavši solističke koncerte. Mladim profesorima od srca čestitamo.
Bravo, bravissimo!
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USUSRET NATJECANJU - CLARA WIECK SCHUMANN (1819. - 1896.)

USUSRET NATJECANJU - DAVID BOWIE (1947. - 2016.)

Cijeli svoj život posvetila je glazbi

Jedan od najutjecajnijih glazbenika u povijesti rocka

Clara uvijek za klavirom: uz supruga Roberta
(gore) i uz virtuoza Josepha Joachima (desno)

C

lara Wieck Schumann naučila je
svirati klavir prije negoli je naučila govoriti. Rođena je 13. rujna
1819. godine u Leipzigu. Njezin vrlo
strogi otac i glazbenik, u želji da postane "čudo od djeteta", tjerao ju je na višesatno mukotrpno vježbanje. U toj želji
je i uspio, jer je Clara već s osam godina
svirala na turnejama po cijeloj Europi, a
do dvadesete osim po turnejama Claru
se moglo čuti na solističkim koncertima na kojima je redovito izvodila svoje
skladbe.
Svoga supruga, Roberta Schumanna,
upoznala je još dok je bila gotovo dijete,
jer je on dolazio njezinom ocu na poduku klavira. S vremenom između Clare i
Roberta se rodila ljubav, no kako je Robert istegnuo tetivu četvrtog prsta, koji
se poslije ukočio i prekinuo njegovu pijanističku karijeru, a kao skladatelj još je
bio nepoznat, Clarin otac im je zabranio
svaki kontakt.
Tri godine vodio se sudski spor dok
mladi par napokon od suda nije dobio
dozvolu za vjenčanje. Clarin život se
udajom promijenio, jer je Schumann
bio depresivan i čovjek slabih živaca pa
bi mu smetalo kada bi Clara vježbala te
je zahtijevao da mu se ona posveti i da

mu pomogne u skladanju.
Clara je rodila osmero djece od kojih je jedno umrlo, a ostalu su odgajale
dadilje, što je bilo sasvim uobičajeno u
ono vrijeme. Zbog velikih troškova i nedostatka novca, Clara je ponovno počela nastupati te je upravo ona proslavila
Schumannova djela po čitavoj Europi i
Rusiji.
Dok se Clara ponovno zaokupirala
nastupima, Schumannu je bilo sve gore,
imao je česte živčane slomove, halucinirao je te je imao problema s govorom.
Na vlastiti zahtjev smješten je u Zavod
za mentalno oboljele u blizini Bonna,
gdje je umro dvije godine kasnije. U vrijeme njegove smrti Clara je imala trideset i pet godina. Nadživjela ga je za punih četrdeset godina te se proslavila kao
vrhunska pijanistica i bila je među najboljim pijanistima svoga vremena. Imala je stvarno oštru konkurenciju, među
kojima se ističu Franz Liszt i Frédéric
Chopin. Cijeli svoj život posvetila je
glazbi, priredivši svoj zadnji koncert u
sedamdeset i šestoj godini.
Clara Schumann je pravi primjer
umjetnice. Imala je svaku priliku da
zamrzi sviranje, jer ju je otac tjerao da
vježba mukotrpno, no ona je sve to pod-

nosila, pokorila se disciplini i postala je
virtuoz. Nije se morala udati za Schumanna, jer je znala kako je težak znao
biti, posebice jer je znala za njegove
mentalne probleme, a ona je bila vrlo
mlada. Kada je Schumann umro mogla
si je naći drugog muškarca, ali ona je do
kraja svoga života ostala vjerna Schumannu i njegovoj glazbi.
Clara je bila disciplinirana, borbena
žena, kojoj odustajanje nije bilo u planu.
Nakon svih nedaća koje su je zadesile,
ona je nastavila dalje, trudila se još više
i postajala je sve bolja. Važno je naglasiti
da je skladala brojne solo pjesme, glasovirske minijature, glasovirske koncerte i
nekoliko komornih djela te da je zaslužna za promociju Schumannovih skladbi
koje je svirala na svojim koncertima te
su ih drugi imali priliku čuti. Zahvaljujući njoj danas poznajemo Schumanna
kao vrsnog skladatelja.
Godine 1948. Republika Njemačka
ukazala je Clari čast i otisnula je njezin
lik na novčanicu od sto maraka.
Iako nemamo puno informacija o
skladateljicama u povijesti glazbe, ono
malo što je sačuvano nam je od velike
vrijednosti i važnosti. I povijest će se
potruditi da Clara Wieck Schumann ne
ostane zaboravljena.

U

susret natjecanju iz povijesti
glazbe u Bjelovaru, na kojem su
učenici naše škole prošlih godina osvajali vrijedne nagrade, ukazat
ćemo na glazbene velikane koji će poslužiti kao ovogodišnja tema, kako velikog natjecanja koje se bavi "klasičnim"
skladateljima, tako i malog natjecanja
koje također obrađuje glazbenike, ali
one "ne klasične".

dobio je plastični saksofon Grafton. S
16 godina započeo je glazbenu karijeru. Osnovao je prvi sastav pod nazivom
The Konrads. Svoj prvi album pod jednostavnim, ali osobnim imenom, izdao
je 1967. Dvije godine kasnije napisao je
Space Oddity, nadahnut Kubrickovom
Odisejom u svemiru, koja je postala jedna od najutjecajnijih pjesama u povijesti rocka.

troničku glazbu, ostvario nove suradnje
i izdao prvi od tri albuma "Berlinske
trilogije". Na tom albumu pod nazivom
Low nalaze se pjesme techno i post punk
izričaja. Albumom Lodger iz 1979. godine, kojim završava trilogiju, vraća
se popu. Slijedili su hitovi Let's Dance,
China Girl, novi glumački angažmani
i turneje, koji kulminiraju u primanju
Bowieja u Rock and Roll Hall of Fame.

Tema ovogodišnjeg malog natjecanja je britanski rock glazbenik, skladatelj, glumac, producent i aranžer David
Bowie. U rodnom listu upisan kao David
Robert Jones, rođen je 8. siječnja 1947.
godine u Brixtonu, od oca Stentona koji
potječe iz Yorkshirea i majke Margaret
Mary koja korijene vuče iz irske obitelji.
Do njegove šeste godine živjeli su u rodnom mjestu. Potom je u Bromleyju pohađao Bromley Tehnical High School te
je s roditeljima tamo živio do osamnaeste godine. Zbog udarca u lijevo oko
doživio je oštećenje dubinskog opažanja
i teško je raspoznavao boje.

Godine 1971. zbunio je cijelu javnost
izjavljivanjem navodne homoseksualnosti, bojanjem kose u crveno i promjenom stila odijevanja. Započeo je tada
čuvenu turneju utjelovivši lik Ziggyja
Stardusta. Aladdin Sane iz 1973. godine
doveo je Bowieja do 1. mjesta na britanskoj top listi. Izdavanjem novog albuma
Young Americans 1975. godine ponovio
je veliki stilski preokret i opet postigao
velik uspjeh. Pjesma Fame, koju kao suautor potpisuje John Lennon, zauzela je
1. mjesto na američkoj top listi.

Nakon srčanog udara i pauze od godinu dana, vratio se na scenu 8. rujna
2005. godine, kada je na Fashion Rocks
događaju pjevao s grupom Arcade Fire.
Godine 2006. dobio je Grammy za životno djelo, a 2007. Webby za izuzetan
doprinos u glazbi.

U devetoj godini života počeo je
skupljati LP ploče i slušati tada popularnog Little Richarda.
Polubrat Terry, prepoznavši njegovu
zanimaciju, uveo
ga je u suvremeni
jazz, a za Božić 1959.

Potaknut uspjehom, preselio se u Los
Angeles, gdje je glumio u filmu Nicholasa Roega Čovjek koji je pao na
Zemlju. Kako se proslavio, tako je
sve više imao problema s drogom
i napadima medija, pa se odselio
u Berlin. U Berlinu se uspješno izliječio od ovisnosti te se
počeo baviti slikarstvom.
Upoznao je njemačku elek-

Pjesma Lazarus, jedno od Bowiejevih posljednjih glazbenih remek-djela
- koja počinje stihovima Pogledaj gore,
ja sam na nebu, imam ožiljke koje nitko
ne vidi… nemam ništa za izgubiti, oh..
bit ću slobodan! - ima razna značenja.
Dugo, ali tajno, borio se s rakom jetre
i do samog kraja je htio imati svoj život
u svojim rukama te očuvati pravu sliku
sebe u javnosti. Pjesma je objavljena
7. siječnja 2016. godine, a 10. siječnja
- samo tri dana nakon izlaska albuma
Blackstar i dva dana nakon njegovog 69.
rođendana - David Bowie je preminuo,
pjesmom želeći poručiti, kako javnost
misli, skoru budućnost.

