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BLAGDANI UZ GLAZBU

glasilo
glazbene škole
slavonski brod

GODIŠTE VIII. BROJ IV - PROSINAC 2021.

90 GODINA OD SMRTI

Sjećanje na brodskoga skladatelja

N

a dan 10. prosinca 1931. godine preminuo je Andrija
Torkvat Brlić mlađi. Prerano, jer imao je tek 37 godina. Ovih dana, nakon 90 godina, odlučili smo prisjetiti se Brlića mlađega, jednoga od izdanaka istaknute brodske
obitelji, koji je, uz liječničku profesiju, svoj život posvetio i
glazbi.
Rođen je u Beču 18. ožujka 1893. godine, no ubrzo se s obitelji vratio u Brod na Savi gdje je proveo djetinjstvo. Kasnije je
krenuo očevim stopama te postao liječnik, no njegov otac je
zaslužan i za glazbenu crtu u Andrijinom životu. Naime, otac
Dobroslav Brlić, uz to što je bio prvi ravnatelj Opće gradske
javne bolnice u Brodu na Savi koja je otvorena 1. travnja 1898.
godine, u dva navrata bio je predsjednik Hrvatskog pjevačkog
društva Davor. Nakon niže škole u Brodu na Savi, Andrija je
gimnaziju pohađao u Požegi i Zagrebu. Pohađao je i glazbenu
školu Kraljevskog zemaljskog zavoda u Zagrebu, ali budući da
je previše izostajao s nastave, nije mu bilo dopušteno nastaviti
školovanje. Imao je želju studirati glazbu u Berlinu, no kad je
saznao da ga neće primiti, odustao je i otišao na studij medi-

Adventski koncert

Solisti, komorni sastavi i srednjoškolski zbor Glazbene škole Slavonski Brod
Nedjelja, 12. 12. 2021., Crkva Presvetog Trojstva, 19:30 sati

Gostovanje

Solisti, ansambl i mješoviti zbor Glazbene škole Vatroslav Lisinski Zagreb
Petak, 17. 12. 2021., Crkva Presvetog Trojstva, 19:30 sati

Božićni koncert

U susret božiću i Novoj godini Glazbene škole Slavonski Brod
Srijeda, 22. 12. 2021.

cine u Beč i potom u Prag gdje je diplomirao 1918. godine.
Liječnički posao ga je vodio u razne gradove, no najdulji period proveo je u Novoj Gradiški gdje se najviše posvetio glazbi.
Bio je orguljaš župne crkve, zborovođa i svirao je u gudačkom
kvartetu.
Čitavo to vrijeme je i skladao. Ustrajao je u glazbenom životu te je skladao za klavir, za orkestar, gudački kvartet, zborska djela i popijevke. Iako je bio amater, vješto je skladao djela
koja pripadaju romantičkom glazbenom stilu.
Želeći se prisjetiti Andrije Torkvata Brlića mlađeg posegnuli smo za njegovim skladbama kojima su se prije pet
godina, u sklopu svoga završnog rada, bavili maturanti naše
škole Karla Baričević i Antonijo Marijić. Pa smo ih ponovno
ozvučili! Na YouTube kanalu Glazbene škole Slavonski Brod
u petak, na samu obljetnicu, slušat ćemo Andrijine skladbe
- Josip Gregurić izvodi Amourette za klavir (mentorica Zdravka Tekić-Dadić), a popijevke Zvijezde i Pepeljugo naša izvode
Beatricija Barić i Šimun Benedikt Kopričanec (mentorica Gabrijela Škrabal).

Davoraši

Koncert Hrvatskog pjevačkog društva Davor
Nedjelja, 26. 12. 2021., Crkva Presvetog Trojstva, 19:30 sati

Novogodišnje slavlje

Novogodišnji koncert Bečke filharmonije, dirigent Daniel Bareboim
Subota, 1. 1. 2022., HRT 1, 11:00 sati
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Andrija Torkvat Brlić ml. za orguljama i
župnik Pavišić, Nova Gradiška, 1929.
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IZVEDBA MOZARTOVA REKVIJEMA

100 GODINA SLIKE TRI GLAZBENIKA

Izvođači ispraćeni dugotrajnim pljeskom

Umjetnost daje inspiraciju, sreću i zadovoljstvo

Z

bor mladih požeških glazbenika i Orkestar mladih
glazbenika 14. studenog 2021. godine održali su u crkvi
Presvetog Trojstva koncert na kojemu su izveli poznati
Rekvijem Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dva tjedna ranije,
točno na blagdan Svih Svetih, premijerno su nastupili s ovom
skladbom u crkvi sv. Petra i Pavla u Kaptolu nedaleko od Požege. Pa su poželjeli isto djelo predstaviti još koji put.
Brodska publika ispratila je izvođače dugotrajnim pljeskom te su tako pokazali istinsko oduševljenje. Unatoč epidemiološkim mjerama, crkva je bila puna gledatelja koji su
s dozom iščekivanja i ushićenja slušali ovo Mozartovo remek-djelo. Vidjelo se da su izvođači jako puno vremena uložili u rad te se sav taj trud i isplatio. Dinamika je bila snažna
i čvrsta te je intonacijski i izražajno sve bilo na svom mjestu.
Jedina primjedba može biti upućena dionici alta koja nije bila
al pari sopranima.
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Naš nastavnik violine Krešimir Ivančić svirao je u orkestru,
a nastavnica pjevanja Gabrijela Škrabal sudjelovala je u zboru.
Stoga smo ju zamolili da napiše kratak osvrt o pripremama za
spomenuti koncert.
"Zbor čine mladi glazbenici s područja Požeštine koji nastoje promicati kulturu, promovirati zborsku glazbu i bavljenje umjetnošću, odnosno skupno muziciranje. Budući da se
kroz godine djelovanja zbor povećavao, može se reći da ga
sada čine članovi kojih ima iz raznih dijelova Hrvatske", rekla
je prof. Škrabal.
"Pripremiti izvedbu posljednjeg djela jednoga od najvećih
skladatelja svih vremena svakako je bio veliki izazov, velik je to
"muzički zalogaj", a također zahtjevno je bilo i okupiti sve nas
u isto vrijeme na istom mjestu. No, kada nas sve vodi isti cilj
i ljubav prema poslu koji radimo, onda ništa nije nemoguće.
Proba nije bilo brojčano puno, ali zato su
bile intenzivne te dobro organizirane pod
vodstvom
mladog
dirigenta Josipa Prajza", istaknula je prof.
Škrabal i zaključila:
"Drago nam je da je
stoga i krajnji rezultat, odnosno izvedba
bila dobra."
Beatricija Barić

Kada nas sve vodi isti cilj
- ističe Gabrijela Škrabal onda ništa nije nemoguće
(foto: Fotoklub Kadar SB)

U

mjetnost je možda najočitije ljudsko djelovanje koje
prikazuje misli i osjećaje čovjeka kroz razna sredstva.
Znamo da u školi poznajemo dva tipa kulture i umjetnosti: likovna i glazbena. Kako bi spojio te dvije umjetnosti
slavni svjetski umjetnik Picasso naslikao je sliku Tri glazbenika. Ovaj veliki autor 20. stoljeća i suosnivač modernog umjetničkog smjera, kubizma, naslikao je prije 100 godina ovaj
moderan prikaz spleta umjetnosti, nota i instrumenata. Tako
su na slici prikazani Guillaume Apollinaire (francusko-poljski pisac i dramatičar) kao Pierrot (lik engleskih i francuskih
kazališta, izveden iz talijanske commedie dell’arte) s klarinetom, Max Jacob (francuski pjesnik, slikar i kritičar) kao redovnik s harmonikom te sam autor kao Harlequin (lik talijanske commedie dell’arte). Posebnost ove slike jest što autor

slika svoje prijatelje pod komedijskim maskama želeći izraziti
slobodu i prijateljsku suradnju koja čini sklad umjetnika koji
zajedno gledaju u budućnost i tako stvaraju melodiju koja
čini orkestar različitih ljudi s istim ciljem – prikazati svoje
osjećaje kroz razne vrste umjetnosti. Picasso je ovim djelom
prikazao svoj pogled na budućnost. Djelom želi prenijeti motivaciju svim ljudima, a napose mladima, da tragaju za novim
putovima, novim vrstama koje će razvijati njihovu maštu. Autor želi poručiti da nas takvi noviteti mogu dovesti do istinskog zadovoljstva i sreće jer znamo da, kao i većina umjetnika, činimo "pravu stvar", iako drugi to puno puta nisu i neće
razumjeti.
Šimun Benedikt Kopričanec

