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40 GODINA OD SMRTI REGGAE IKONE

Buran i kratak život Boba Marleyja

B

ob Marley umro je 11. svibnja 1981. od teške bolesti (metastaziranog karcinoma) u bolnici u Miamiju na Floridi u
36. godini života. Pokopan je na rodnoj Jamajci 21. svibnja u mauzoleju u blizini svog rodnog mjesta, a s njim
su u grob stavljeni i njegova Gibson Les Paul gitara, nogometna
lopta, svežanj marihuane(!), prsten kojeg mu je darovao etiopijski
princ Asfa Wossen i Biblija. Njegovom smrću svijet je izgubio zagovornika siromašnih i obespravljenih, kao i jednog od najboljih
glazbenika njegove generacije.

OTVORI OČI I POGLEDAJ UNUTRA,
JESI LI ZADOVOLJAN
ŽIVOTOM KAKAV ŽIVIŠ.

D

evetu godinu zaredom sredina svibnja doba je za jednu od najvažnijih manifestacija Glazbene škole Slavonski Brod - riječ je o Tjednu glazbe. Prošle godine
bio je posve virtualan, prilagođen okolnostima koje su zatekle
čitav svijet. No, čak i u takvim okolnostima nismo od njega
odustali.

U.
SVOJU SUDBIN
I
T
S
E
IJ
V
O
P
JU
ABORAVI SVO

uvijek se osjećala u
njegovoj glazbi, čak i kad je osvojio slušateljstvo Zapada. Godine 1978. kada su na Jamajci bili veliki politički nemiri, Marley je pokušao pomiriti ljevicu i desnicu te zemlje. Uspio
je nagovoriti dva politička rivala da dođu zajedno na pozornicu.
To se dogodilo na njegovom političkom koncertu One Love Peace Concert. Tada su pred kraj koncerta Michael Manley (čelnik
ondašnje vladajuće Narodne nacionalne stranke) i njegov politički rival Edward Seaga (čelnik oporbene Jamajčanske laburističke
stranke), zajedno izašli na pozornicu i stisnuli jedan
drugome ruku.
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9. TJEDAN GLAZBE

Marley je bio jamajčanski reggae i ska pjevač i tekstopisac,
glazbena i kulturna ikona Jamajke. Uvjereni rastafarijanac koji je
ostavio veliki utjecaj na reggae glazbu svojom duhovnošću. Jedini
je reggae glazbenik koji je postigao status svjetske superzvijezde.
Kao dijete, otkrio je glazbu crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim postajama. Nasljeđe ropstva i svijest
o afričkoj domovini
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glasilo
glazbene škole
slavonski brod

Ove godine, od ponedjeljka, 17. svibnja do petka, 21. svibnja očekuje vas ponovno "živa glazba", onako kako to glazbenoj školi i priliči. Bez publike u dvorani, ali ipak u bliskom
kontaktu s njom.

Tri koncerta učenika svih uzrasta glazbene škole bit će
izvedena u prijenosu uživo na školskoj YouTube stranici, u
ponedjeljak, utorak i srijedu od 19.30 sati. Četvrti koncert bit
će poslastica koju pripremaju nastavnici, a vidjet ćete ga kao
snimku u večeri 20. svibnja. Toga četvrtka u podnevnim satima posjetit će nas bivši učenik, gitarist Antonio Kolovrat koji
će se susresti sa srednjoškolcima i prenijeti im svoja iskustva
u metodama i načinima vježbanja instrumenta.
Pratite nas, gledajte nas, pružite podršku svim našim učenicima i nastavnicima i uživajte u glazbi!

.

Ujedno je Marley dobio i orden
za zasluge Jamajke, 20. travnja 1981. godine. Iako je ispunio svoj
san, sa slavom su došli i problemi. Na vrhuncu svoje slave napustio je ženu i djecu, imao je mnoge ljubavne afere i nekoliko
izvanbračne djece. Prije same smrti polako je počeo odbacivati
rastafarijansku vjeru i preobratio se na kršćanstvo. Počeo je otvarati kršćanske crkve na Jamajci i moliti se Isusu za oprost, ali zbog
raznih prijetnji nije to napravio do nekoliko mjeseci prije smrti.
Tada je uspio napraviti taj korak i zaplakati pred Isusom, zamoliti
ga za oprost i prihvatiti kao svog Spasitelja.
Kratkoga i burnog života, Bob Marley ostavio je veliki trag u
povijesti popularne glazbe.

Impressum

JEDNOG LIJEPOG JUTRA,
KADA MOJ POSAO ZAVRŠI,
ODLETJET ĆU KUĆI.

Kontakt

Izdavač:
Glazbena škola Slavonski Brod

Glavna urednica:
Mirta Špoljarić, prof.

Za izdavača:
Mirela Jagodić, ravnateljica

Urednice:
Ivona Funarić i Petra Vačić, učenice Odjela za
teorijske glazbene predmete 3. r. SGŠ

Glazbena škola Slavonski Brod
Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod
035/447-148
glazbena@gs-sbrod-sb.skole.hr
www.gsslavonskibrod.com
Pratite nas na:

Autorica ilustracije/loga Tjedna glazbe: Lara Smaić, 1. r. SGŠ
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KULTNI UDŽBENIK MNOGIH GENERACIJA

TRAGOVIMA BIVŠIH UČENIKA

Biblija za teoretičare

Iskrena glazba raste u duši

N

atko Devčić hrvatski je skladatelj, glazbeni pedagog i pisac 20. stoljeća.
Diplomirao je klavir na
Muzičkoj akademiji u
Zagrebu 1937. godine,
a dvije godine poslije
kompoziciju. Klavir je
usavršavao kod Svetislava Stančića u Zagrebu,
kompoziciju kod Josepha
Marxa u Beču, a studijski je boravio i u Parizu,
Darmstadtu i SAD-u.

Kao profesor je 33 godine
radio na Muzičkoj
Autor nenadmašnog udžbenika:
akademiji u Zagrebu, a
Natko Devčić
od 1992. bio je član HAZU-a. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja među kojima
je i Vladimir Nazor za životno djelo.
Uoči Drugog svjetskog rata započeo je javno djelovanje
kao pijanist i skladatelj. U svojem opusu koristio je folklorne
motive, kao u operi Labinska vještica (1957.), te se nadovezuje na tradiciju nacionalnog smjera u skladbi Istarska suita
(1948.) koja je bila njegov prvi pravi skladateljski uspjeh. Potkraj 1960-ih okušao se u elektroničkoj glazbi, eksperimental-

nom tretiranju vokalnosti, u novim artikulacijama na klaviru,
harfi, violi i orguljama te u specifičnom tretiranju orkestralnog zvuka.
Unatoč svim postignućima, najpoznatiji je kao autor najboljeg udžbenika iz harmonije, zvanog jednostavno Harmonija. Uglavnom ga se koristi u nastavi srednje škole, ali i na
fakultetima na odjelima za teoriju, kompoziciju i muzikologiju. Obuhvaća cjelokupnu građu klasičnog harmonijskog
izraza, teorijski obrađenu te popraćenu zadatcima za vježbu i
praktičnim naputcima za njihovo rješavanje, kao i citatima iz
umjetničke glazbene literature. Građa knjige je razvrstana u
pet poglavlja koja stručno upućuju u harmonijske zakonitosti.
Nastala tijekom dugogodišnje pedagoške prakse, Devčićeva Harmonija je udžbenik izvrsne kvalitete kojim su se koristili i dugo će se koristiti svi učenici, nastavnici i profesori
srednjih i visokih glazbenih učilišta.
Profesorica teorijskih predmeta u našoj srednjoj glazbenoj
školi, Irena Šimičić, ističe ovaj udžbenik kao najbolji: "Do sada
nije napisan ni jedan udžbenik u kojem se od trozvuka pa do
četverozvuka i kromatike netko uspio toliko dobro i detaljno
pozabaviti harmonijskim spojevima i akordima u četveroglasju." Također ga preporučuje svima koji žele ili profesionalno
ili amaterski učiti harmoniju.
A ovom "Biblijom za teoretičare" služimo se i u našoj školi,
kroz razne zadatke koje profesorica Šimičić bira za nastavu
ovoga predmeta.

O

Devčiću je pisao i skladatelj Pero Gotovac u svojoj zbirci pjesama Mikroportreti u kojoj se zgodnim i šaljivim stihovima
osvrće na brojne kolege glazbenike s kojima
je dijelio neki dio svoga glazbenog života. U
pjesmi pod nazivom Devčić, opisao ga je kao
zahtjevnog i strogog nastavnika, ali ipak mekoga srca. A u bilješci ga nazvao "autoritetom
s pokrićem"!
Devčić
Mrko lice, pogled strog,
ko da nekog vreba...
Dok predaje, mijenja ćud,
od pakla do neba...
Kad se smiješi – ne vjeruješ.
Misliš – čista šuša!
No iznutra – jer ne vidiš...
golubinja duša!

N

edavno su se zanimljive zvijezde poklopile nad našom školom. Učenik harmonike Manuel Jeleč, na poticaj nastavnice Anite Krajnović),
zasvirao je u svom natjecateljskom programu skladbu Razigrani miš koju
je napisala bivša učenica naše glazbene škole. Prvi je to put da netko u
našoj školi svira njezine skladbe pa smo odlučili čitatelje upoznati s njom.
Helena Mostarkić Gobbo rođena je 24. kolovoza 1979. u Slavonskom
Brodu, gdje je završila osnovno i srednje opće i glazbeno obrazovanje. U
Puli živi od 2001. godine, gdje je 2007. godine na Sveučilištu Jurja Dobrile
(sadašnjoj Muzičkoj akademiji) stekla zvanje magistra glazbene pedagogije. Pedagoški rad započela je u Poreču, a nastavila u Umagu, Puli i Tinjanu.
Osim pedagoškim radom, bavi se skladanjem i aranžiranjem vokalnih i
instrumentalnih solističkih, komornih i orkestralnih skladbi klasične, duhovne i popularne glazbe te istraživanjima na području muzikoterapije.
Autorica je glazbe za nekoliko kratkometražnih filmova od kojih su dva
prikazana u sklopu Pula Film Festivala (Tanka linija, 2013.) i Motovun
Film Festivala (The Wedding, 2014.). Od 2010. godine radi kao osobni asistent u udrugama osoba s invaliditetom, a od 2016. godine i kao pomoćnik
u nastavi s djecom s poteškoćama.
O tome kako se odlučila za put glazbe reći će nam sama Helena.

U

osnovnu školu krenula sam, sada već (pra)davne
1986. godine. Vremena su to kojih se sjećam i o kojima pišem s nostalgijom. Bila su to vremena daleko
jednostavnija (i ljepša) nego današnja. No, iako bih mogla
o tome napisati knjigu, ova moja priča ipak nije o neprežaljenim osamdesetim godinama prošlog stoljeća. Ne, ovo je
kratka priča o mom životnom putu uz glazbu (iako, nešto
"moje" i "kratko" u kombinaciji su gotovo nemoguća misija).
S napunjenih deset godina, potaknuta okruženjem koje
je uključivalo prijatelje koji su svirali, učiteljicu s harmonikom i želju obitelji, upisana sam u osnovnu glazbenu školu.
Na prijemnom ispitu sam pjevala pjesmu Da netko djecu
pita koju smo tada učili na satu glazbenog u školi. Pustili su
me da pjevam sve strofe, iako me "prala" trema i činilo mi se
kao vječnost, ali očito je "upalilo". Čak su članovi komisije
rekli da su sretni što su konačno čuli kako ta pjesma treba
zvučati jer ju je prijatelj iz razreda pjevao prije mene (čini
se, ne baš uspješno). Iako sam sanjala o tome da ću svirati
gitaru, ipak sam završila (točnije, počela) s harmonikom.
Nekoliko godina kasnije, u ratnim godinama, mijenjali
su se nastavnici, gradovi, ali glazba je osta(ja)la tu kao utjeha i neki paralelni, bolji svijet. Uskoro je krenula i srednja
škola, a odluku o tome, odluku koja je u tom periodu obilježila moj život, pomogla mi je donijeti moja tadašnja nastavnica harmonike, Danijela Božičević. Nikada neću zaboraviti naš razgovor; pamtim svaku riječ, pogled, atmosferu
one male prostorije u kojoj smo bile (prva s desne strane, tik
do stepenica, u staroj glazbenoj školi, u ulici čiji naziv više
ne pamtim).
Mnogo godina kasnije, na studiju glazbene pedagogije u
Puli, susrećem se sa studentima harmonike i literaturom na
nekim drugim razinama. U međuvremenu sam se "preba-

Od Broda do Pule i natrag do svoje škole:
Helena Mostarkić Gobbo

cila" na klavir, kao drugi instrument koji je bio obavezan u
srednjoj školi i na akademiji. Ovdje nastaju moje prve ozbiljnije skladbe, kao i diplomski rad, koji je, među ostalim,
sadržavao i autorsko djelo skladano za četveroglasni mješoviti zbor.
Mnogi ljudi su me pitali kako nastaje skladba. Da, moguće je napisati nešto zadano, onako "zanatski", kako bi rekla
moja mentorica Đeni Dekleva Radaković, s kojom sam do
detalja prolazila te tjedne prije obrane – emotivno, profesionalno, ljudski. Ali ona iskrena glazba roji se u glavi, raste
poput neke žive smjese negdje u duši, sve dok te ne natjera
da sjedneš i zapišeš je u note.
"Ja te posve razumijem", rekla je mentorica nekoliko
dana prije obrane rada, "ali, molim te, nemoj komisiji reći
da sve to 'jednostavno čuješ u glavi'. Jer onda nećeš dobiti
diplomu, nego dijagnozu." (smijeh!) I poslušala sam je. (Ali,
to je nešto što zaista u dubini sebe čuješ.)
Kad sam nakon nekog vremena počela podučavati djecu, među ostalim, čarima harmonike, ostala sam neugodno
iznenađena što se literatura za taj instrument nije znatno
pomaknula od vremena kad sam ja bila dijete. Tako je nastao i prvi poticaj za pisanje skladbi za najmlađe harmonikaše. Dosad ih je nastalo i objavljeno tek nekoliko, ali samoj
sebi obećavam da ću povećati taj broj. Skladbe su našle put
do učitelja, ali i do dječjih prstića, što me posebno veseli jer
sam prvenstveno mislila na njih pišući ih.
Razigrani miš i Leptirić već su neko vrijeme dio harmonikaškog natjecanja u Daruvaru, a uskoro će biti objavljena
i suita Dan u životu jedne bebe koja će, vjerujem, izmamiti
osmijehe na licima i u srcima. (Posebno hvala kolegi i prijatelju Saši Bastalecu na podršci, pomoći i "vjetru u leđa".)
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