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O UMJETNOSTI I UMJETNICIMA - JACK KEROUAC (1922. - 1969.)

GLASILO GLAZBENE ŠKOLE SLAVONSKI BROD

Posveta onima koji misle svojom glavom

GODIŠTE VI. BROJ 10
Nazdravimo svim neprilagođenima

LIPANJ 2020.
VIRTUALNI 8. TJEDAN GLAZBE

Nazdravimo svim luđacima.
Svim neprilagođenima.
Pobunjenicima. Nezgodnima.
Svim onima koji misle svojom glavom.
Oni nisu oduševljeni pravilima.
Oni ne poštuju status quo.

Izvrsno prihvaćen "Facebook tjedan"

Možete ih slaviti, svađati se s njima,
citirati ih, ne vjerovati im, obožavati ih
ili ih ponižavati. Ali vjerojatno jedino
što ne možete je ignorirati ih.

P

jesma ima vrlo duboko značenje koje se može prenijeti na
današnji svijet. Svijet, u kojemu nije poželjno razmišljati
drugačije, svijet u kojemu se razmišljanja ne poštuju. Upravo,
ti "drukčiji i pobunjeni" ljudi su osobe zbog kojih društvo, a i
čitav svijet s njima ide naprijed.
Jako lijepo je rečeno, možete sve, ali "jedino što ne možete je
ignorirati ih". Svaka osoba ima dozu ludosti, nestašluka i čežnje
za korak naprijed, no rijetki se usude (i imaju dovoljno strpljenja) učiniti taj korak. Pjesma je bezvremenska.
Dostojevski je jednom izjavio da su njemu bile stranice i stranice potrebne kako bi izrekao svoje misli i da, tko može, neka ih
izrekne kratko, s riječju il' dvije. Upravo je to učinio Jack Kerouac, s nekoliko rečenica zapisao je nadahnjujuće i očaravajuće
stihove koje, vjerujem, svi trebamo pročitati i slijediti.
Lana Ćato, 4. r. SGŠ
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Jer oni mijenjaju svijet.
Oni maštaju. Oni liječe. Oni istražuju.
Oni stvaraju. Oni nadahnjuju.
Oni ljudski rod guraju naprijed.
Možda moraju imati crtu ludosti.
Jer kako bi drugačije na praznom platnu
vidjeli umjetnost, ili u tišini čuli
još nenapisanu pjesmu?
I dok ih neki doživljavaju kao luđake,
mi u njima vidimo genije.
Jer ljudi koji su dovoljno ludi
da misle kako mogu promijeniti svijet –
zapravo su upravo oni koji to i čine.

Maturantica Katarina Aračić izradila je logo ovogodišnjeg Tjedna glazbe
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Mislite drugačije –
Mislite svojom glavom!

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

ez obzira na okolnosti nastave na daljinu u kojima
smo se našli, od našega Tjedna glazbe nismo odustali! Održali smo ga na virtualan način, što su izvrsno prihvatili i učenici i nastavnici, ali i brojni naši prijatelji, članovi obitelji i suradnici koji su nas vjerno pratili
i "lajkali" naše aktivnosti na službenoj školskoj Facebook
stranici.
Čak smo Tjedan glazbe morali i produljiti, pa je tako
umjesto pet trajao sedam dana! Od ponedjeljka, 18. svibnja do nedjelje, 24. svibnja objavili smo veliku foto-galeriju naših učenika kako vježbaju kod kuće, snimili smo
sedam mini kolaž-koncerata s našim učenicima svih

uzrasta, promovirali smo novi klavir koji je stigao u školu
i skladbu The Park Mislava Dokuzovića, predstavili smo
učenike koji su ove školske godine izborili državna natjecanja (Trio harmonika, Djevojački zbor i flautist Bono
Peić), podsjetili smo na violinu koju je Vesna Mateić darovala Školi početkom školske godine, a naše nastavnice solfeggia odabrale su prijedloge za slušanje glazbe na
"Top-listi solfeđista".
Bio je to uzbudljiv glazbeni tjedan, no, ipak se najviše
veselimo povratku u naše učionice i prekrasnu koncertnu
dvoranu koja će iznova pokazivati talente i vještine njezinih stalnih korisnika - naših učenika!
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Novo lice na
glazbenoj sceni

J. R. AUGUST
IZNENAĐENJE OVOGODIŠNJEG PORINA

U

z blagdane i rođendane, obiteljsko okupljanje imamo
još dva puta godišnje. To je naravno Eurosong i dodjela nagrade Porin. Kako je Eurosong ove godine bio otkazan, barem smo imali priliku gledati dodjelu Porina. Svatko je imao svoga favorita, ali zajednički nam je bio Marko
Tolja, koji je na kraju i dobio nagradu. Sve nas je šokirala
nagrada koju je osvojio J. R. August. Osobno nikada nisam
čula za njega jer rijetko kad slušam naše domaće pjesme.
Odmah nakon dodjele svi smo pohrlili mobitelima i počeli istraživati život naše nove hrvatske zvijezde. Osobno
su mi se jako svidjele pjesme Dangerous Waters, Crucify
Me i MindHeart. Ali najviše mi je srcu prirasla Dangerous
Waters zbog početka koji je ispunjen ritmom i back vokalima. Pjesma me odvodi u totalno drugi svijet, ne mogu
opisati svoje emocije jer su mi potpuno nepoznate. Imam
doživljaj kao da slušam neku pjesmu koju je slušala moja
prabaka. Također, uživala sam u klavirskoj pratnji koja se
ističe i nisu samo akordi. U današnje vrijeme je teško naći
pjesmu u kojoj je pratnja savršena. Većinom su to bubnjevi
i gitara. Drago mi je što je J. R. August osvojio nagradu
Porin jer je napokon stiglo novo lice na našu glazbenu scenu. Napokon imamo kvalitetnog pjevača koji će, vjerujem,
uskoro zavladati svijetom.
Beatricija Barić, 1. r. SGŠ

J

Od Nikole Vranića bih mogao mnogo toga naučiti; kako
imati snažan karakter, volju i želju za stvaranjem, emotivnost
i motivaciju za daljnjim napretkom. Jako mi je drago što je
jedan mladi glazbenik osvojio 27. Porin i pozitivno šokirao
cijelu Hrvatsku svojim umijećem pjevanja i skladanja.

. R. August, pravim imenom Nikola Vranić, hrvatski je
kantautor, pjevač, klavijaturist i producent iz Jakuševca
te ovogodišnji dobitnik hrvatske glazbene nagrade Porin.
Preslušala sam neke njegove pjesme te ga malo istražila na
internetu i mogu reći da sam zadovoljna s onim što sam
vidjela i čula, naravno ako je ono što su mediji prenijeli istina. Glazba mu jest pomalo "depresivna" tekstom (ili
ljubavna) i većinom su tužnijeg ugođaja, no smatram da je
to sasvim u redu. Svatko ima pravo stvarati svoju glazbu
i izražavati se kroz umjetnost na način na koji pojedinac
to želi. Na kraju krajeva, umjetnost, kao i sama glazba,
tomu služe. Osobno su mi za uho "zapele" pjesme MindHeart, The Darkroom Boogie, River Runs Through, kako
zbog same glazbe tako i zbog teksta. Dangerous Waters mi
se posebno svidjela malo više zbog glazbe jer me pomalo podsjeća na glazbu ranijeg i srednjeg razdoblja prošlog
stoljeća koju, između ostalog, volim slušati. I on mi se, kao
osoba i poznata ličnost, sviđa jer je drugačiji. Osim što
stvara ono što on želi, uz svu slavu koju dobiva u zadnje
vrijeme, čini se da i dalje nije umišljen i ne pretvara se da
je netko drugi, nije fake u bilo kojem smislu.

Gabrijel Sočković, 2. r. SGŠ

Nina Makovičić, 2. r. SGŠ

J. R. August na nastupu u dvorani Hrvatskoga glazbenog zavoda u Zagrebu

O

ve 2020. godine održana je 27. dodjela diskografskih nagrada Porin. Mnogo je glazbenika i nagrada bilo uključeno, a ja ću se osloniti samo na jednoga. Na Porinu je ove
godine iznenadio mladi glazbenik koji je "obasjao" hrvatsku
glazbenu scenu svojim hitovima koje uglazbljuje u slobodno
vrijeme, jer inače radi kao nastavnik engleskog jezika. Umjetničko ime ovoga glazbenika je J. R. August, a pravo mu je ime
Nikola Vranić. Dobio je ovogodišnju nagradu Porin za novog
izvođača godine, ali i nagradu za album godine te najbolji album alternativne glazbe. Uz to, bio je nominiran i u kategoriji
najbolje muške vokalne izvedbe.
Poslušao sam nekoliko pjesama s albuma Dangerous Waters. Posebno su me se dojmile Crucify Me i MindHeart. Pokazao je da najveća inspiracija dolazi kada se dogodi nešto
tužno, što pogodi čovjekovo srce. Vranić je u tome stanju
uglazbio ogroman broj pjesama. Također je pokazao što znači
otkriti talent i uložiti u njega slobodno vrijeme, ne zbog slave,
već zato što voli glazbu. Jako mi se sviđa njegov tip pjesama

jer govori o osjećajnosti i ljepoti ljudskoga duha. Također me
iznenadio u glazbenom smislu jer mu jako dobro ide sviranje
klavira, što se čuje na početku pjesama. U pjesmi Crucify Me
može se znatno čuti korištenje dvoglasja, na način da je prije
pjesme snimio dva glasa s različitim tekstom te ga naizmjenično ubacio tijekom uređivanja pjesme i spota. Iznenadio
me i njegov glas koji je veoma čist i nimalo piskutav, što se
može primijetiti u njegovom pjevanju na kraju stihova. Spot
mu je veoma profesionalno napravljen te se uklapa sa sadržajem pjesme.
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Mali rječnik
glazbenih pojmova

L

ucija Ćirić, Iris Horvatović i Lucija Šaravanja, učenice predmeta Glazbena umjetnost, potražile su u notama skladbi koje
sviraju razne glazbene oznake za tempo, dinamiku, artikulaciju i karakter izvođenja. Napravile su Mali rječnik glazbenih pojmova koji se
pojavljuju u skladbama koje sviraju na svojim
instrumentima u 5. i 6. razredu osnovne glazbene škole.
Rezultati su ovdje:
allegro = brzo, veselo, živo
canto = pjevno, pjevajući
lento = sporo
mp = srednje tiho
mf = srednje glasno
f = glasno
p = tiho
crescendo = postupno glasnije
decrescendo = postupno tiše
moderato = umjereno, srednje brzo
presto = vrlo brzo
ped. = pedal
corona = produljenje trajanja nekog tona,
akorda ili stanke
8va = oznaka za oktavnu transpoziciju u višu
ili nižu oktavu
dolce ed espressivo = slatko i izražajno
staccato = odvojeno
Važno je znati što znače oznake koje nalazimo
u skladbama jer pomoću njih nam skladatelj govori kako želi da nešto izvedemo, kako bi nešto
trebalo zvučati, kakvu poruku je skladbom želio poslati. Uz ove i slične oznake note na papiru
počinju živjeti sasvim drukčijim životom!

