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Raznovrsnost glazbenih natjecanja u Hrvatskoj

Z

bog široke dostupnosti glazbenog obrazovanja, u Hrvatskoj se održavaju mnoga glazbena natjecanja. Postoje natjecanja za ljude različitih interesa i uzrasta te za
različite instrumente, pjevanje, komorne sastave, orkestralne i
zborske ansamble. Okvirno, sva natjecanja možemo podijeliti
u tri glavne skupine, a to su školska i međužupanijska natjecanja, državna natjecanja i međunarodna natjecanja.

din Woodwind & Brass i Varaždin Woodwind & Brass Grand
Prix. Međunarodno mješovito natjecanje Bistrički zvukolik u
Mariji Bistrici i Dugom Selu osmišljeno je prema uzrasnim
kategorijama, a otvoreno je za različite soliste te komorne sastave. Zanimljivo je da se mogu prijaviti i neki neuobičajeni
instrumenti, primjerice bandoneon, čelesta, balalajka, lutnja,
električna gitara, sitar, cimbal i različite udaraljke.

Mnoge glazbene škole održavaju školska natjecanja koja su
namijenjena napredovanju učenika i razvoju pojedinih odjela
škole. Katkada se glazbene škole udružuju na širim, regionalnim razinama, radi omogućavanja učenicima da se usporede
sa svojim vršnjacima iz drugih škola i razvijaju vlastite vještine. Primjer toga je Virovitička klavirijada, međužupanijsko
natjecanje mladih klavirista.

Ponekad se glazbeno natjecanje izrodi iz nekog drugoga
glazbenog konteksta. Primjer je Međunarodni festival harmonike Bela pl. Panthy u Slavonskom Brodu, u sklopu kojega
je naknadno pokrenuto i natjecanje namijenjeno harmonikaškim orkestrima, a od 2016. godine također solistima i komornim sastavima.

Hrvatsko natjecanje za harmoniku u Daruvaru specifično
je jer se održava na državnoj razini, odnosno okuplja učenike i
studente iz cijele Hrvatske. Pravo nastupa na natjecanju imaju
solisti i komorni sastavi svih razina obrazovanja uz uvjet da
imaju hrvatsko državljanstvo.

Posebnu važnost nose natjecanja koja služe razvoju glazbenika na putu njihova profesionalnog formiranja, odnosno
predstavljaju "odskočnu dasku" za profesionalnu glazbenu
karijeru. Već je spomenuto natjecanje Murai u Varaždinu. A
djelomično takvo je Međunarodno pjevačko natjecanje Lav
Mirski koje se od 2013. godine održava u Osijeku. Prvonagrađeni natjecatelji pored novčanih i prigodnih nagrada osvajaju
i posebnu intendantovu nagradu koja im omogućava nastup u
opernom ili koncertnom programu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u sklopu redovite sezone. Širi raspon profesionalnih mogućnosti nudi Hrvatsko natjecanje mladih glazbenih umjetnika Boris Papandopulo. Nastalo je s ciljem da mlade
glazbenike uputi na glazbenu scenu i velika međunarodna
natjecanja. Otvoreno je svim glazbenicima iz Hrvatske do 30
godina starosti, odnosno 35 godina za pjevače, jazz glazbenike i komorne sastave. Sastoji se od brojnih instrumentalnih
kategorija, pjevanja, a također skladanja i dirigiranja.

Najznačajnije natjecanje u Hrvatskoj je Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa koje je 1965. godine utemeljilo Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga radi
otkrivanja, praćenja i usmjerivanja mladih nadarenih glazbenika i plesača u daljnjem školovanju. Ono je najznačajnije jer
je jedino koje osvajačima prvih nagrada donosi bodove pri
upisu na višu razinu obrazovanja (srednjoškolsku i akademsku). Natjecanje se provodi na tri razine, školskoj, županijskoj
(regionalnoj) i državnoj, a mogu se prijaviti instrumentalisti/
pjevači i plesači, solistički ili u komornim sastavima, prema
disciplinama i kategorijama uzrasta. Također je otvoreno i za
teorijski predmet solfeggio te za orkestre i zborove. Natjecanje
Prestižno Međunarodno violinističko natjecanje Vaclav
se održava svake godine, ali je raspoređeno tako da se određe- Huml održava se već 40 godina te je najstarije natjecanje u
na disciplina održava svake druge godine.
jugoistočnoj Europi. Utemeljio ga je Zlatko Stahuljak, a nosi
U novije vrijeme pojavile su se različite vrste međunarod- ime utemeljitelja Zagrebačke violinističke škole i svjetski ponih natjecanja. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika znatog violinista češkog podrijetla Vaclava Humla. Humlovo
Sonus u Križevcima nudi kategorije za violinu, udaraljke, kla- ime jamči vrhunske kriterije pri ocjenjivanju natjecatelja te
vir, tamburu i solfeggio. Još jedno međunarodno natjecanje, je samo natjecanje iznjedrilo imena koja su danas na samom
Mladi Padovec u Novom Marofu, održava se samo za učenike vrhu violinističkog izvodilaštva. Sličnu auru oko sebe nosi i
osnovnih glazbenih škola. Glazbena škola u Varaždinu or- Međunarodno violončelističko natjecanje Antonio Janigro,
ganizira Međunarodno natjecanje pijanista Memorijal Jurica nazvano po violončelistu i osnivaču Zagrebačkih solista. OdrMurai za učenike do 19 godina starosti. Ista škola organizira žava se u Zagrebu od 1996. - svake četvrte godine za seniore
i natjecanje za Veliku nagradu Murai, namijenjeno profesio- (do 28 godina starosti) i svake druge godine za juniore.
nalnim glazbenicima od 17 do 32 godine starosti. Na sličan
Svako od ovih natjecanja bitno je za napredak samih umjetnačin pokrenuli su Međunarodno puhačko natjecanje Varaž- nika, ali i za promicanje klasične glazbe u Hrvatskoj.
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SUPARNIŠTVO ILI ZAJEDNIŠTVO?

Natjecanja približavaju ljude istih interesa

N

atjecanje možemo definirati kao događaj na kojemu se skup ljudi s istim interesom i ciljem bori
za titulu najboljeg. Postoje natjecanja u različitim
kategorijama kao što su sport, glazba, znanost. Glavni
cilj svakog natjecanja je poticanje natjecatelja na trud i
rad u onome što voli i što ga zanima. Pomoću natjecanja postiže se natjecateljski duh, ali je natjecanje i odličan
pokazatelj znanja jer nije bitno pobijediti nego provjeriti
koliko nešto znamo i na čemu još trebamo poraditi. Svrha natjecanja su druženje, usavršavanje, unaprjeđivanje i
poboljšanje znanja.

Sudjelovanjem na natjecanju možemo vidjeti kako
funkcioniramo pod stresom i kako se borimo s tremom.
U slučaju natjecanja u paru ili grupi, učimo biti kolegijalni, surađivati i biti odgovorni za zadani zadatak. Donošenjem odluke o prijavljivanju na neko natjecanje naša
motivacija za radom postaje veća, ulažemo veći trud i
dajemo sve od sebe. Natjecanja potiču samostalni rad,
stvaranje discipline i navikavaju nas na javne nastupe.
Važno je naglasiti kako se putem natjecanja želi približiti
ljude koji imaju iste interese, a ne od njih činiti neprijatelje zbog težnje za pobjedom.

Rezultati državnog natjecanja
SANDRA BÖHM (mentorica prof. Ana Ticl, korepetitorica prof. Helena Lamešić)
DRUGA NAGRADA (96,54 bodova) u 3. kategoriji discipline Pjevanje
Plasirala se na drugo mjesto u poretku 12 natjecatelja, sa samo jednim prvonagrađenim natjecateljem ispred nje.
Važno je istaknuti da je Sandri ovo bilo treće državno natjecanje po redu, što je izuzetan uspjeh jer pokazuje kontinuitet njezina kvalitetnog rada i napredovanja.

NIKO BITUNJAC (mentor prof. Dalibor Timarac, korepetitor prof. Hrvoje Aušić)
PRVA NAGRADA (98,08 bodova) u 1. kategoriji discipline Bisernica
Na tri ovogodišnja natjecanja Niko je sva tri puta bio prvonagrađen.
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JOSIP MATANOVIĆ (mentorica prof. Gorana Jagarinec, korepetitor prof. Hrvoje Aušić)
DRUGA NAGRADA (97,88 bodova) u 3. kategoriji discipline Brač

MARKO BARUKČIĆ (mentorica prof. Gorana Jagarinec, korepetitor prof. Hrvoje Aušić)
DRUGA NAGRADA (97,86 bodova) u 2. kategoriji discipline Brač
S visokim brojem bodova, gotovo na pragu osvajanja prvih nagrada, Josip i Marko izvrsno su predstavili našu školu,
a Josip je ujedno u svojoj kategoriji osvojio najviši broj bodova jer nije bilo prvonagrađenog natjecatelja.
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PRESTIŽNA SVJETSKA GLAZBENA NATJECANJA
U znaku jednoga skladatelja

Orijentir nacionalne glazbene kulture

J

edno od rijetkih natjecanja posvećenih u potpunosti djelima jednog skladatelja je Međunarodno pijanističko natjecanje Frédéric Chopin. Održava se u Nacionalnoj filharmoniji u Varšavi, glavnom gradu Poljske.

M

Velikan ruske glazbene kulture: Petar Iljič Čajkovski

eđunarodno natjecanje koje nosi ime ruskog skladatelja Petra Iljiča Čajkovskog, jednoga od najvećih
skladatelja romantizma, prestižno je natjecanje u
svijetu glazbe. Po svom glazbenom izrazu Čajkovski je bio kasni romantičar, a njegova djela prožima ruski duh u melodiji
i sadržaju. Nastupao je kao dirigent vlastitih djela po cijelom
Ruskom Carstvu, Europi i SAD-u. Njegovo ime predstavlja
kulturnu baštinu Rusije, a po njemu je nazvana i jedna od
najvažijih glazbenih ustanova u Rusiji - Moskovski državni
konzervatorij.

Međunarodno natjecanje Čajkovski klasično je glazbeno
natjecanje koje se održava svake četiri godine u Moskvi i Sankt Peterburgu, za pijaniste, violiniste i violončeliste u dobi od
16 do 32 i pjevače od 19 do 32 godine. Natjecanje je prvi put
organizirano 1958. godine, a bilo je namijenjeno za klavir i
violinu. Od drugog natjecanja 1962. godine u natjecateljski
program uključeno je violončelo. Kategorija pjevačkog natjecanja (odvojeno za žensku i mušku kategoriju) uvedena je
1966. tijekom trećeg natjecanja. A 2019. godine uvedene su
još dvije discipline – za drvene puhače i limene puhače.
Godine 2011. natjecanje je prvi put
održano u dva grada, Moskvi i Sankt
Peterburgu. Jubilarno 15. međunarodno
natjecanje Čajkovski bilo je tempirano za
175. godišnjicu rođenja velikog ruskog
skladatelja čije ime nosi. Uz čast i prestiž
koje natjecanje nosi, nagrađenici prvih
šest mjesta dobivaju zamjetne novčane
nagrade, a dodjeljuje se i Grand Prix u
iznosu od 100000 dolara onom natjecatelju koji je, prema žiriju, pokazao iznimnu
izvrsnost. Do sada je Grand Prix dodijeljen samo četiri puta!
Tijekom svoje povijesti, na natjecanju su sudjelovali vrlo važni glazbenici.
Umjetničko natjecanje tradicionalno je
polazište za nadarene mlade glazbenike
jer im pruža priliku da dožive divljenje
šire javnosti, steknu priznanje globalne
profesionalne zajednice i započnu briljantnu međunarodnu karijeru.

Ruski pijanist Daniil Trifonov 2011. osvojio je Grand Prix na natjecanju Čajkovski. Iste
sezone (2010./2011.) osvojio je 3. mjesto na Chopinovom natjecanju u Varšavi i 1. mjesto
na Rubinsteinovom natjecanju u Tel Avivu

U Rusiji se Međunarodno natjecanje
Čajkovski smatra orijentirom nacionalne
glazbene kulture. Svako njegovo izdanje
jedan je od ključnih događaja u društvenom i kulturnom životu zemlje.

Prvo Chopinovo natjecanje održano je 1927. godine zahvaljujući poljskom pijanistu i pedagogu Jerzyu Żurawlewu. Natjecanje se pokazalo jako uspješnim, međutim, organizatori
nisu bili pošteđeni kritika: pijanistima iz inozemstva nisu osigurane vježbaonice i morali su se zadovoljiti instrumentima u
privatnim stanovima, što je bio veliki propust. Uoči rata održana su dva natjecanja, 1932. i 1937., a i poslije rata isto, 1949.
i 1955. godine. Poslijeratno peto (1955.) natjecanje postavilo
je visoku ljestvicu novim sudionicima. U svakom od tri kruga
natjecanja pijanisti su se morali pozabaviti podužim programom, i to nakon "borbe" kroz kvalifikacijske runde. U hotelu
gdje su sudionici bili smješteni, postavljeno je sedamdesetak
klavira za vježbanje, a žiri je premješten s koncertne platforme na balkon gledališta, gdje se od tada tradicionalno nalazi.
Na tom natjecanju ugostili su i belgijsku kraljicu Elisabeth i
od tada se natjecanje održava svakih pet godina.
Prošlogodišnje 18. međunarodno pijanističko natjecanje
Frédéric Chopin, zakazano za 2. do 23. listopada 2020., odgođeno je za iste datume 2021. godine zbog pandemije COVID-19. Natjecanje organizira Institut Frédéric Chopin iz
Varšave. Tradicionalne posebne nagrade uključuju nagradu
Poljskog radija za najbolju izvedbu mazurke (od 1927.), nagradu Društva Frédérica Chopina za najbolju polonezu (od
1960.) i nagradu Nacionalne filharmonije za najbolju izvedbu
klavirskog koncerta (od 1980.).
Chopinovi koncerti u Kraljevskom parku Lazienki u Varšavi

Od 2009. godine
natjecanje se održava
i za amaterske pijaniste koje organizira
Chopinovo društvo
iz Varšave. Namijenjeno je ljubiteljima
glazbe iz cijelog svijeta kojima je sviranje klavira strast, a
ne način zarade za
život.
Na ovom prestižnom natjecanju
sudjelovala su i dva
istaknuta hrvatska
pijanista. Čuveni Ivo
Pogorelić isključen
je iz završnice ovog
natjecanja 1980. godine. Uslijed toga,
Prvi hrvatski finalist Aljoša Jurinić
poznata pijanistica
Martha Argerich demonstrativno je napustila žiri i proglasila Pogorelića genijem. A u novije vrijeme
jedan je pijanist postigao još veći uspjeh. Aljoša Jurinić postao
je 2015. godine prvi finalist s područja Hrvatske u povijesti
Chopinovog natjecanja. A time jedan od deset najboljih svjetskih pijanista!

