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Glazbena riznica, veljača
U petom broju možete pročitati:

GLAZBEN)C) ROĐEN) U VELJAČ)






Georg Fridrich Handel
Bob Marley
Johnny Cash
Shakira
Josipa Lisac

IN MEMORIAM





Josip Runjanin
Richard Wagner
Buddy Holly
Adolphe Sax
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Glazbena riznica, veljača

Glazbenici rođeni u veljači:

5.

Georg Friedrich Händel
Georg Friedrich (ändel rođen je u (alleu na
Saali . veljače
. , a umro je u Londonu .
travnja 1759. Bio je njemačko – engleski
barokni skladatelj najpoznatiji po svojim
oratorijima i operama.
Njegovo najpoznatije i najznačajnije djelo je
oratorij Mesija koji je nastao prema tekstovima
iz Biblije kralja Jakova. Od njegovih
instrumentalnih djela najznačajnija su Glazba na
vodi i Glazba za kraljevski vatromet. Na njega su
utjecali talijanski barokni skladatelj, te
najznačajniji engleski barokni skladatelj, Henry Purcell, pa je njegova glazba
upravo zbog toga izvršila velik utjecaj na mnoge skladatelj među koje spadaju
i Haydn, Mozart i Beethoven.
(ändel je bio jako cijenjen među kolegama skladateljima, i tijekom
života i nakon njega. Händel se nikad nije ženio, a svoj privatni život držao je
u tajnosti. Za razliku od mnogih skladatelja Händel je za sobom ostavio veliko
imanje, u vrijednosti od £ ,
što je tada bila enormna svota , od kojeg je
veći dio otišao njegovoj nećakinji u Njemačkoj, a ostatak je podijeljen među
ostalom rodbinom, slugama i prijateljima.
Preporuka za slušanje!


Georg Friedrich Händel:
Messiah
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5.

Preporuka za slušanje!


Bob Marley: No
Woman, no cry

Bob Marley
Jedini je reggae glazbenik koji je postigao
status svjetske superzvijezde. Odrastao je u
sirotinjskom dijelu Kingstona na Jamajci, gdje
je otkrio glazbu crne Amerike zahvaljujući
američkim radijskim postajama. Nasljeđe ropstva i svijest o afričkoj domovini
uvijek se osjećala u njegovoj glazbi, čak i kad je osvojio slušateljstvo Zapada.
Godine
. je formirana originalna postava The Wailersa, koju čine
Bob Marley, Bunny Livingstone i Peter Tosh. Njihova je prva pjesma (Simmer
Down) ujedno i postala hit na Jamajci.
Godine 1966. Haile Sellasie je posjetio Jamajku i tad Bob i ostatak
Wailersa prihvaćaju rastafarijansku vjeru. Svojom glazbom nastoje
rasprostraniti poruku ljubavi i mira, u rodnoj zemlji Bob postaje prorok, a
njegov utjecaj seže i do politike.
Kad je u svibnju
. godine, Marley umro od raka na nožnom palcu
ozljeda prilikom igranja nogometa , svijet je izgubio zagovornika siromašnih
i obespravljenih, kao i jednog od najboljih skladatelja njegove generacije. Bio
je prva megazvijezda iz trećeg svijeta i učinio je mnogo na oživljavanju
oslabljene političke svijesti mladih ljudi, a u nasljeđe je ostavio pjesme koje i
danas nadahnjuju glazbenike širom svijeta. Bio je rastafarijanac, jedan od
najvećih zagovornika pan-afrikanizma, i pjevao je o dokidanju represije.
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5.

Preporuka za slušanje!


Johnny Cash:
I Walk the Line

Johnny Cash
Američki country glaz benik i pjevač.
Mnogi ga glazbeni znalci i kritičari smatraju
jednim od najutjecajnjih američkih
glazbenika dvadesetog stoljeća.
Cash je bio poznat po svom dubokom,
jedinstvenom basbaritonu, tutnjavi svog pratećeg benda The Tennessee Three,
ponašanju i crnoj odjeći zbog koje je dobio nadimak "Čovjek u crnom". Svoje je
koncerte obično počinjao riječima "(ello, )'m Johnny Cash".
Većina Cashove glazbe, posebno one iz kasnijega razdoblja njegove
karijere, zazivala je teme tuge, moralne patnje i iskupljenja. Najpoznatiji je po
pjesmama "I Walk the Line", "Folsom Prison Blues", "Ring of Fire", "Get
Rhythm" i "Man in Black". Snimao je i pjesme humorističnoga sadržaja, poput
"One Piece of a Time" i "A Boy Named Sue", te pjesme o željeznici, primjerice
"Rock Island Line". Snimio je i duet sa svojom drugom suprugom June
Carter nazvan "Jackson".
Tijekom uspješne -godišnje
karijere prodao je više od milijuna
albuma i zauzeo "dominantnu
poziciju u povijesti glazbe".
Ovjenčana Oscarom za najbolju
glavnu žensku ulogu R.
Witherspoon , te nagrađena trima
Zlatnim globusima i dvjema
nagradama BAFTA, biografska
glazbena drama suscenarista i
redatelja J. Mangolda intrigantna je i
izuzetno uspjela priča o životu
glasovitog country glazbenika
Johnnyja Casha, temeljena na njegovoj
autobiografiji Čovjek u crnom i knjizi
Cash: Autobiografija koju je slavni
kantautor supotpisao s P. Carrom.
5
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5.

Preporuka za slušanje!


Shakira: Estoy Aqui

Shakira
Znana samo kao "Shakira" poznata je
po svojim pjesmama, a neke od njih su:
"Estoy Aqui", "Ciega, Sordomuda", "Ojos Asi",
"Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes", "La Tortura", "Hips Don't
Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", "Loca" i po svom provokativnom
trbušnom plesu i micanju bokovima. Trbušni ples naučila je od bake
Libanonke. Govori portugalski, španjolski, engleski, francuski, talijanski i
arapski jezik. Prvi album je izdala sa 14 godina.
Za vrijeme svjetske turneje Oral Fixaton, Shakira je posjetila i Hrvatsku,
održavši koncert u Velikoj Gorici . srpnja
., te u zagrebačkoj Areni .
svibnja 2011. u sklopu turneje Sale El Sol /The Sun Comes Out.
Suprug joj je nogometaš Barcelone Gerard Pique.
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5.

Preporuka za slušanje!


Josipa Lisac:
Gdje Dunav ljubi nebo

Josipa Lisac
Jedna od svakako nazanimljivijih
pjevačica na glazbenoj sceni ovih prostora je definitivno Josipa Lisac za koju
možemo reći sve samo ne da je uobičajena, ukalupljena.
Josipa Lisac rodila se . veljače
. godine u Zagrebu. Njezina
glazbena karijera je oduvijek odudarala od ostalih najviše zbog toga što se
nije libila kombinirati različite stilove glazbi i tako izdvojiti od ostalih
izvođača. Osim po glazbi Josipa Lisac nas svakodnevno iznenađuje stylingom
koji odabire za svoje nastupe koji je sve samo ne dosadan, ili klasičan.
Osim outfita Josipa je posebna vjerojatno će većina tako odgovoriti, i po
svojem glasu koji je zaista poseban, čaroban i koji ne možemo definirati kao
visoki, duboki, to je jednostavno glas Josipe Lisac koji samo njoj pripada .
Njezin privatni život najviše je obilježila velika i iskrena ljubav prema
rock'n'roll pjevaču i skladatelju Karlu Metikošu s kojim je izdala albuma,
hitova. Pored suradnje sa svojim suprugom radila je i sa velikanima jazz
glazbe kao što su Ernie Wilkins, Clark Terry itd.
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Gdje Dunav ljubi nebo
Priča i san pod jastucima,
vino i dim u poljupcima,
i miris lješnjaka,
nebo plave boje indiga,
i ti i ja!
Čini mi se da
da sam sve to sanjala!

Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo,
o zašto smo sada toliko daleko?
Probudi me, ja mrzim ove noći,
poželi me i sa anđelima dođi!

Umotaj me
i sakrij me od svega
zadrži sjećanja,
zaštiti me i opet nešto slaži!

Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo,
o zašto smo sada toliko daleko?
Probudi me, ja mrzim ove noći,
poželi me i sa anđelima dođi
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5.

Josip Runjanin

Kao carski kadet Runjanin je služio u Glini, gdje
je često zalazio u društvo ilirskih rodoljuba koji su
održavali književne skupove i čitali radove ilirskih
pisaca. Ondje je Runjanin prvi put čuo Mihanovićevu
pjesmu (orvatska domovina. Kao rođenom štokavcu,
stihovi su mu odmah prirasli srcu. Tako je stvorena
melodija koja će Mihanoviću i Runjaninu donijeti trajnu slavu. Ta je pjesma
pod nazivom Hrvatska himna pjevana prvi put prigodom otvorenja Hrvatskoslavonske izložbe u Zagrebu
., kada nijedan od autora više nije bio živ.
Runjanin je glazbenu izobrazbu stekao kod vojnoga kapelnika u Glini, a svirao
je i glasovir. U vojničkom je zvanju bio vrlo savjestan i napredovao je do
potpukovnika.
Nakon umirovljenja povukao se iz javnoga života, otišao je živjeti u Novi
Sad, a umro je . veljače
. godine.
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Richard Wagner
Richar Wagner rođen je u Leipzigu . svibnja
. , a umro je u Veneciji . veljače
. Bio je
njemački skladatelj, dirigent, reformator opere i
središnja ličnost u njenom razvoju u drugoj polovici .
stoljeća. U Zürichu nastaju njegova glavna djela: Die
Kunst und die Revolution, Das Kunstwerk der Zukunft,
Oper und Drama i Eine Mitteilung an meine Freunde. U tim je djelima
teoretski i filozofski formulirao svoje umjetničke ideje i zamisao glazbenog
kazališta budućnosti.
U tom periodu počinje raditi i na tetralogiji Prsten Nibelunga , koja
obuhvaća četiri glazbene drame: Rajnino zlato , Die Walküre , Siegfried i
Sumrak bogova . U tom periodu skladao je i uspješnu operu Tristan i Izolda.
Posljednje desetljeće života proveo je u Bayeruthu gdje je prema
njegovoj zamisli izgrađeno kazalište - Festspielhaus s proširenom
pozornicom, natkrivenim orkestrom i amfiteatralnim gledalištem . Wagner je
dva puta stupao u brak. Prvi puta s glumicom Minnom Planer s kojom nije
imao djece i s Cosimom von Bülow s kojom je imao troje djece.
Preporuka za slušanje!


Richard Wagner:

Ride of the Valkyries
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Preporuka za slušanje!


Buddy Holly:
Everyday

Buddy Holly
Buddyja Hollyja smatraju jednim od
najutjecajnijih utemeljitelja rock 'n
rolla. 2004. godine ga je časopis Rolling
Stone uvrstio na 13. mjesto popisa "100
besmrtnika popularne glazbe". Iako je
njegova karijera naglo prekinuta tragičnom
smrću, njegovo djelo uvrštava se među
najznačajnija ostvarenja u povijesti rock glazbe. Njegova glazba ne samo da
će utjecati na njegove suvremenike, nego i budući smjer popularne glazbe,
uključujući i Beatlese.
(ollyjeva glazba bila je za svoje vrijeme profinjena, uključujući
instrumente koji su u rock and rollu smatrani novitetima, kao što su celesta u
pjesmi "Everyday". Holly je bio utjecajan gitarist, pogotovo po pjesmama
"Peggy Sue" i "Not Fade Away". )ako je mogao svirati žešće ljubavne pjesme
dobro kao njegovi suvremenici, njegove druge pjesme uključuju profinjenije
tekstove i kompleksniju harmoniju i melodiju od svega što je prije toga bilo
uobičajeno u tom žanru.
Mnoge od njegovih pjesama sadrže jedinstvenu tehniku pjevanja u
kojima naglim prekidima riječi nalik štucanju , naglašava određene riječi. )
drugi pjevači, kao Elvis Presley, koristili su sličnu tehniku, iako manje očito i
konzistentno. Primjeri se mogu naći u pjesmama "Rave On", "That'll Be the
Day" i "Peggy Sue".

11

Glazbena riznica, veljača

5.

Adolphe Sax
Saksofon je izumio belgijski graditelj instrumenata Antoine-Joseph Sax
kraće Adolphe Sax rođen 6. studenog 1815. godine.
Njegov otac Charles-Joseph također je bio graditelj instrumenata pa je
između ostalog napravio inovacije na rogu. Tako je Antoine-Joseph imao i
dobru poduku o instrumentima od malih nogu, a izgleda i talent jer je do 24.
godine napravio sam nekoliko instrumenata i patentirao bas klarinet.
Sax je sljedećih godina izmislio više instrumenata, a
. godine
patentirao saksofon. Saksofon je u prvoj fazi postao vrlo korišten u vojnim
orkestrima, dok je njegova primjena u drugim orkestrima rasla znatno
polaganije. Svojevrsni procvat saksofon je doživio nastankom jazza. Kao
zanimljivost navodimo da je jedan od kompozitora vojnih marševa koji je od
početka prihvatio saksofon, John Philip Sousa, rođen . studenog
. godine,
dakle na isti dan kao i Antoine-Joseph Sax.
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Obzirom da je ovo mjesec ljubavi, donosimo vam listu najpopularnijih
ljubavnih pjesama svih vremena:

. ) Can’t Stop Loving You – Ray Charles

. Michelle – The Beatles

. Are You Lonesome Tonight? – Elvis Presley

. The First Time Ever ) Saw Your Face – Roberta Flack

. )n My Life – The Beatles

. You Are So Beautiful – Joe Cocker

. ) Just Called to Say ) Love You – Stevie Wonder

. Wonderful Tonight – Eric Clapton

. )’ll Be There – The Jackson 5

. My Girl – The Temptations
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5.

Iz raznih internetskih izvora, glazbene novine uredile su:
• Lucija Duvnjak
• Lana Kovačević
• Patricija Peša
• Iva Vučemilović
• Prof. Katarina Josipović

"Glazba je oduvijek bila hrana ljubavi, a
ljubav hrana za glazbu."
~Wolfgang Amadeus Mozart
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