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Glazbena riznica, travanj 2016.

U sedamnaestom broju možete pročitati:
GLAZBENICI ROĐENI U TRAVNJU
 Sergej Vasiljevič Rahmanjinov
 Sergej Prokofjev
IN MEMORIAM
 Johannes Brahms
 Kurt Cobain
 Jeoy Ramone

PREMIJERA
 Johann Strauss ml.: Opereta Šišmiš

ZANIMLJIVOSZ MJESECA TRAVNJA
 Prva snimka ljudskoga glasa
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Glazbena riznica, travanj 2016.
Glazbenici rođeni u travnju:
Preporuka za slušanje!



S. V. Rahmanjinov:
Koncert za klavir,
Rapsodija na
Paganinijevu temu u
izvedbi Maksima Mrvice

Sergej Vasiljevič Rahmanjinov
(2. travnja 1873., Veliki Novgorod - 28. ožujka 1943., Beverly Hills )

Ubrajao se među najveće pijanističke virtuoze svojega doba.
Najpoznatija su mu klavirska djela, nastala pod utjecajem Liszta i Chopina.
Svoju prvu turneju u SAD-u imao je tijekom 1909. g. Nakon toga je postao je
popularna osoba u Americi.
Po završetku Oktobarske revolucije 1917. godine je, poput brojnih
drugih ruskih umjetnika, zajedno sa svojom obitelji napustio je Rusiju
zauvijek.
Tijekom svog života u Rusiji (1892.-1917.) napisao je 39 djela, a dok je
živio u SAD-u (1918.-1943.) završio je samo 6 djela.
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Preporuka za slušanje!


S. Prokofjev: Peća i
vuk

Sergej Prokofjev
(23. travnja 1891., Soncivka - 5. ožujka 1953., Moskva)
S 13 godina primljen je na carski konzervatorij u Sankt Petersburgu i bio
je najmlađi student ikad primljen.
Nastojao je izgraditi svoj vlastiti glazbeni stil - njegovi memoari ukazuju
na to da je i u prvim godinama na konzervatoriju bio samouvjeren, općenito
kritičan prema svojim glazbenim kolegama studentima i često kritiziran od
strane svojih učitelja.
Vjerovao je u svoj novi inovativni stil, a zbog kritičnosti prema kolegama
studentima smatrali su ga bahatim.
Bio je arogantan i svojom glazbom je
šokirao učitelje. Tako je zaradio
nadimak derište (franc. enfant
terrible). Svoj nadimak je obožavao!
Njegova najznačajnija djela su:
- opera Zaljubljen u tri naranče, balet Romeo i Julija - simfonijska
priča Peća i vuk.
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In memoriam:
Preporuka za slušanje!


J. Brahms: Mađarski
ples u g-molu, br 5.

Johannes Brahms
(7. svibnja 1833., Hamburg - 3.
travnja 1897., Beč)

Karijeru je započeo kao
pijanistički virtuoz. Robert
Schumann mu je pomogao da se afirmira kao skladatelj, predstavljajući ga
glazbenoj javnosti i zauzimajući se za tiskanje njegovih djela.
Njegova djela oslanjaju se
na klasiku i barok, ali je njegov
glazbeni izraz romantičarski.
Inspiraciju je tražio u narodnoj
glazbi, a osobito se istaknuo na
području komorne glazbe i solo
pjesama.
U njegovu opusu nalaze se
sve glavne instrumentalne i
vokalne vrste, osim opere.
Najbolji prijatelj bio mu je “kralj valcera”, Johann Strauss, ml.

5

Glazbena riznica, travanj 2016.

Kurt Cobain
(Aberdeen (Washington), 20. veljače 1967. - Seattle, 5. travnja 1994.)
Bio je američki glazbenik, pjevač-tekstopisac, i umjetnik, najviše poznat
kao pjevač i gitarist grunge sastava Nirvana.
Osnovao je Nirvanu 1985. godine sa prijateljem Kristom Novoselićem u
njihovom rodnom gradu Aberdeenu (Washington). Sastav je postao dio
takozvane Seattle rock scene, izdavši svoj prvi album Bleach za nezavisnu
diskografsku kuću Sub Pop 1989.
Nakon potpisivanja za veliku diskografsku kuću DGC Records, bend se
probio na mainstream scenu izlaskom hita "Smells Like Teen Spirit" sa svog
drugog albuma Nevermind iz 1991.
Nirvana je postala vodeći bend Generacije X, a Cobain slavljen kao
predvonik iste. Cobainu je takva pažnja bila neugodna ili frustrirajuća. On je
vjerovao kako se njegova poruka i umjetnička vizija krivo tumače u javnosti,
zbog toga što su glavne teme u medijima bile o njegovom privatnom životu.
Izazvao je Nirvaninu publiku svojim posljednjim studijskim albumom In Utero
(1993).
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Zadnjih godina svoga života, Cobain se borio se sa ovisnošću o heroinu,
bolestima i depresijom, njegovom slavom i slikom u javnosti, kao i s pritiskom
medija na njega i njegovu ženu Courtney Love.
5. travnja 1994. Kurt Cobain je pronađen mrtav u svojoj kući u Seattleu.
Okolnosti njegove smrti su postale predmet fascinacije i rasprave.
Od njihovog početka, sa Cobainom kao tekstopiscem, Nirvana je samo
SAD-u prodala više
od 25 milijuna
albuma i više od 50
milijuna u svijetu.
Ugledni
glazbeni časopis
Rolling Stone
uvrstio je Nirvanu
na 27. mjesto
navećih glazbenih
umjetnika svih
vremena, dok je
Kurt Cobain
proglašen za 12.
najboljeg gitarista
svih vremena.
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Diskografija:
 Studijski albumi:
- Bleach (1989)
- Nevermind (1991)
- In Utero (1993)
 Live albumi:
- MTV Unplugged in New York (1994)
- From the Muddy Banks of the Wishkah (1996)
- Live at Reading (2009)
 Kompilacijski albumi:
- Incesticide (1992)
- Nirvana (best of album) (2002)
- With the Lights Out (rarities box set) (2004)
- Sliver: The Best of the Box (2005)

Članovi grupe Nirvana:
Kurt Cobain - gitarist, pjevač (1987. - 1994.)
Krist Novoselić - basist (1987. - 1994.)
Dave Grohl - bubnjar, prateći vokal (1990. - 1994.)
Bivši članovi[uredi | uredi izvor]
Aaron Burckhard - bubnjevi (1987–1988)
Dale Crover - bubnjevi (1988, 1990)
Dave Foster - bubnjevi (1988)
Chad Channing - bubnjevi (1988–1990)
Jason Everman - gitara (1989)
Dan Peters - bubnjevi (1990)
Pat Smear - gitara (1993–1994)
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Joey Ramone
(19. svibnja 1952. - 15. travnja 2001., Queens, New York)
Američki je vokal i tekstopisac punk rock, sastava Ramones. Joey je
također kao i ostali članovi Ramonesa imao svoju solo karijeru.
Joey Ramone punk-rock ikona, poznat po svojoj kožnoj jakni i sunčanim
naočalama, sa svojom je skupinom otvorio put sastavima kao što su Clash i
drugi.
Bio je visok preko dva metra (203 cm). Imao je dugačku crnu kosu, koja
mu je prekrivala gotovo čitavo lice.
Patio je od psihičkog poremećaja i često je znao odlaziti na liječenje
kada su simptomi postali nepodnošljivi.
Ramones su osnovani 1974. godine u Queensu, New York. Prvi album
snimili su 1976., a među njihovim najpoznatijim pjesmama su "I Wanna Be
Sedated", "Teenage Lobotomy", "Sheena Is a Punk Rocker". Skupina se raspala
nakon 22 godine (1996. godine).
Joey Ramone umro je na sam Uskrs, 15. travnja 2001. u 49. godini života.
Uzrok smrti je limfom.
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Diskografija
Solo:
Don't Worry About Me – (2002)
EP:
In a Family Way – Sibling Rivalry (1994.)
Ramones: Leathers from New York – The Ramones i Joey Ramone (solo)
(1997.)
Christmas Spirit...In My House – (2002.)
Singlovi:
"I Got You Babe" - (1982.) (Duet sa Holly Beth Vincentom)
"What a Wonderful World" - (2002.)
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Glazbena premijera:
Preporuka za slušanje!


J. Strauss, ml:
Šišmiš, uvertira

Johann Strauss, ml.: opereta
Šišmiš
5. travnja 1874. Praizvedba operete Šišmiš izvedena je 5. travnja 1874.
g. u Beču s velikim uspjehom.
Šarmantna uvertira pokazuje Straussov glazbeni izraz: pjevan,
invetivan, ali i zahtjevan za izvođače.
Radnja je jednostavna, ali zahvaljujući duhovitosti plijeni pozornost
gledatelja.
Jutro nakon premijere, arije iz operete su se pjevale i zviždukale.
Proslavljeni kralj valcera postao je i operetni kralj!
I danas je Šišmiš, poseban fenomen, uvijek s oduševljenjem prihvaćen i od
publike, kritičara, kao i od samih pjevača i dirigenata. Jedina je opereta koja
se nalazi na stalnim programima najvećih svjetskih opernih kuća.
“Šišmiša” su hvalili skladatelji Liszt, Wagner, Brahms i Mahler, dirigenti
Toscanini, Karajan i Bernstein. Gustav Mahler inzistirao je na ocjeni da je riječ
o “najboljoj komičnoj operi”.
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Sadržaj:
Dokoni i uvrijeđeni doktor Falke i Šišmiš napravit će malu socijalnu i
ljubavnu intrigu na balu grofa Orlovskog... Grof Eisenstein bi večer želio
provesti na balu, ali mora se javiti u zatvor. Na ples bi i njegova sobarica
Adele, ali gazdarica Rosalinda ne želi ostati sama kod kuće. Eisenstein odluči
da će u zatvor tek nakon plesa, a umjesto njega u zatvor odvedu gazdaričinog
obožavatelja... To je tek početak događaja kojima će se za svoju slatku osvetu
okoristiti prošle godine prevareni Šišmiš! U nizu raspjevanih i duhovitih
prizora svaki će sudionik događaja sretno naći svoj mir, a za nastale male
neprilike - zna se - kriv je šampanjac!
 Šišmiš se
tradicionalno
izvodi na
Silvestrovo u
zagrebačkom
kazalištu
Komedija i
prenosi uživo na
HRT-u.
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Zanimljivost mjeseca travnja:

Prva snimka ljudskog glasa
 9. 04. 1860. Prva snimka ljudskog glasa Iako je Thomas A. Edison bio
prvi koji je izveo audio snimku, nije bio prvi koji ju je snimio. To je bio
pariški knjižar Édouard-Léon Scott de Martinville, a na slici je skica
fonoautografa iz 1859. g.
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Iz raznih internetskih izvora, glazbene novine uredile su:
• Lucija Duvnjak
• Lana Kovačević
• Patricija Peša
• Iva Vučemilović


Viktorija Kovačević



Laura Miletić
• Prof. Katarina Josipović
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