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NA KRAJU SEZONE I JEDNE ERE: OBNOVA, SKUPŠTINA I JEDAN OPROŠTAJ

Potres je kao presnažan udarac udaraljki uz potmulo raspadanje neke imaginarne orkestralne cjeline razorio velikim 
zvukom i jakim vibracijama skladnu i kompleksnu zvučno-idejnu tvorevinu stoljeća, uzdrmao za nju izgrađene okvire i 
nametnuo veliku tišinu. Iz nje će se postupno čuti glas novog života koji će, nadamo se, kao i dosada pratiti glasilo HGZ-a. 
U našoj dosadašnjoj intrepretaciji HaGeZe je želio biti jasno fokusirani i snažno osvjetljavajući dio zračenja cjelovite 
jezgre HGZ-a, te istraživanjem oživljavati i obnavljati njeno izvorište, ali i preispitivati i potvrđivati smisao i širinu ideje 
prvotne namjene HGZ-a i prenositi širem krugu članstva i publike jedva poznato naslijeđe, a nadasve njegovu rezonancu 
s današnjicom. Nastojali smo ujedno sudjelovati u transformativnom procesu HGZ-a, poticati grananja raznorodnih 
aktivnosti i u skladu s novim vremenom, uz praćenje osnovne koncertne aktivnosti, pridonijeti kretanju prema jednom 
multifunkcionalnom centru i sanjati o maloj multidisciplinarnoj muzealnoj jezgri u gradu bez muzeja glazbe.Vjerujem da 
nas potres i katastrofe ne vraćaju samo na početke zgrade i prosvjetiteljskih ideja nego otvaraju neka tajnovita i čudesna 
vrata, pogled u nove prostore i prostranstva. Na tom se pragu opraštam, zahvaljujem na mogućnosti da pokušam vratiti 
svoj glazbenički i muzičko-povjesničarski dug i pokojom riječju dotaknem glazbenike, korisnike i publiku, sve one koji 
ispituju povijest i budućnost HGZ-a i brinu za njegovu sudbinu.

Seadeta Midžić

Dragi članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda, dragi čitatelji i draga publiko,
od jeseni 1997., kada je objavljen prvi broj, izlaženje mjesečnika HaGeZe bilo je prekinuto samo jedanput, u studenom 
dramatične 2018. godine. Nesretne prilike u ožujku 2020. privremeno su zaustavile mnogo toga, ne samo izlaženje 
HaGeZea, nego i koncertnu djelatnost u HGZ-u. Obnova zgrade oštećene potresom i financijski oporavak HGZ-a započeli 
su, no tek će se pokazati u kojem je obliku, nakon 200 brojeva i 23 godine, moguća budućnost našega glasila. 

Pozdravljaju Vas urednice Nada Bezić (članica uredništva od 1997.) i Seadeta Midžić (suurednica od 2013. do 2020.) 
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HITNA SANACIJA

COVID-19

12. ožujka 2020. održan je u Maloj dvorani koncert Umjetničke organizacija Ca Ku Do na kojem su nastupili pijanist 
Håkon Austbø i sopranistica Marta Schwaiger. Nakon toga, sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o 
mjerama ograničavanja kulturnih događanja zbog pandemije virusa Covid-19, svi programi su otkazani i vrata Hrvatskoga 
glazbenog zavoda zatvorena su za publiku. Prekidom programa prekinut je i dotok bilo kakvih financijskih prihoda. Tako 
će ostati sve do 29. lipnja 2020. u 20 sati, kada će se u Maloj dvorani održati koncert u sklopu 53. Tribine Darko Lukić 
na kojem će nastupiti Marija Lalović na violini i Domagoj Guščić kao klavirska pratnja.

Već dan nakon potresa zgradu su obišli arhitekt Roman Šilje, koji već neko vrijeme radi na projektima obnove Hrvatskog 
glazbenog zavoda i stručnjak za konstrukcije i statiku Andrej Marković te konstatirali da zgrada za sada nije statički ugrožena 
ali da je hitna sanacija svakako potrebna kako ne bi došlo do goreg scenarija. Ravnateljstvo na čelu s predsjednicom 
Romanom Matanovac Vučković 
nije dvojilo niti trenutka i po-
krenulo je nužne korake unatoč 
teškoj financijskoj situaciji. Gra-
đevinsko poduzeće Berigo d.o.o. 
vlasnika Igora Aralice koje je 
već uspješno obavilo obnovu sa-
nitarnih prostorija u prizemlju i 
na katu, preuzelo je posao hitne 
sanacije krovišta. Berigo d.o.o. 
umanjio je iznos ponude za 20%, 
jednako kao i arhitekt Roman Šilje 
koji je izradio projekt, a obje tvrtke 
su krenule u realizaciju svjesne 
da HGZ nema dovoljno novca za 
tako opsežnu intervenciju. Prve 
skele u gradu Zagrebu  postavljene 
su na našoj zgradi, a kompletna 
hitna intervencija na krovu je 
napravljena krajem svibnja.

22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute grad Zagreb zadesio 
je strašan potres koji je najteže pogodio povijesnu jezgru. 
U samo deset sekundi Hrvatski glazbeni zavod pretrpio je 
golemu materijalnu štetu: gotovo svi zidovi su popucali, 
nadvoji iznad vrata i prozora su ozbiljno oštećeni, a najviše 
je stradalo krovište na kojemu su se urušili svi zabatni 
zidovi, popadali crijepovi te oštetili dimnjaci. Krovište 
je predstavljalo ozbiljnu ugrozu za samu zgradu, okolne 
građevine te prolaznike na ulici.

POTRES
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DONATORSKA KAMPANJA

Kako bi se prikupila sredstva za obnovu zgrade, pokrenuta je donatorska kampanja. Predsjednica Romana Matanovac Vučković 
ponajprije se obratila članovima HGZ-a, no odaziv je bio iznimno mali: od 603 registrirana člana donacije je uplatilo njih 
37 u ukupnom iznosu od 34.052 kn. Višemjesečna medijska kampanja koju je besplatno provela tvrtka Zebra komunikacije 
potakla je veliki broj privatnih i pravnih osoba da uplate donacije te veliki broj umjetnika da organiziraju online donatorske 
koncerte. U akciju su se uključili E Rotary klub Hrvatska koju su koncertom Kajane Pačko, Martine Filjak i Petrita Çekua 
prikupili 27.400 kn te 15.000 USD koje su, potaknuti ovim jedinstvenim koncertom, donirali Samir Nikočević, Charles Taylor 
i Astrid Horan. Veliku akciju koja je prerasla u online festival umjetnika iz cijelog svijeta pokrenuli su Lions klub Kontesa 
Nera, pijanist Petar Klasan i čelistica Liina Leijala. Predsjednica Romana Matanovac Vučković je kampanjom među svojim 

osobnim kontak t ima 
uspjela pronaći brojne 
donatore među kojima se 
ističe Dražen Dom janić s 
donacijom od 11.000 eura. 
Do sada je prikupljeno 
ukupno 334.610 kn. Mnogo 
je umjetnika koji su svojim 
nastupima doprinijeli 
kampanji, a posljednji 
među nj ima su Zbor 
Hrvatske radiotelevizije 
koncertom u sklopu ciklusa 
Sunčana strana Prisavlja te 
Hrvatski komorni orkestar 
dona torskim koncertom 
u Hrvatskom narodnom 
kazalištu 27. lipnja, dirigent 
je Davor Kelić, a solist na 
trubi Vjeran Ježek..

POVIJESNI OSLICI

Tijekom nedavnih istražnih radova re stau ratora 
na zidovima Velike dvorane otkriveni su oslici o 
kojima će se struka tek izjasniti nakon opsežnijeg 
istraživanja. 

Tekstove o autoru jednog sloja tih osli ka, 
Bolléovom suradniku Johannesu Clausenu, prvi 
put smo objavili u HaGeZeu 2012. godine: Dragan 
Damjanović napisao je tekst Hermann Bollé i 
HGZ, a Jasenka Mirenić-Bačić donijela je kratku 
Clausenovu biografiju u tekstu Dvorana u novom 
svjetlu (HaGeZe, god. XVI, br. 1, listopad 2012 i 
br. 2, studeni 2012., dostupno i na našoj mrežnoj 
stranici).

Kajana Pačko, Petrit Çeku i Martina Filjak
Tekstove napisala: Nataša Mesarić

Fotografije zgrade i oslika: Zvonimir Ferina  
i Andrej Dokić
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HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD I DRUGI ORGANIZATORI ZADRŽAVAJU PRAVO IZMJENE PROGRAMA

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD

KONCERTNA SEZONA
CXCIII (2019/2020)

LIPANJ 2020.
www.hgz.hr

hgz@hgz.hr

PRATITTE NAS NA FACEBOOK STRANICI

BLAGAJNA je zatvorena do 1. rujna.

TAJNIŠTVO: 48 30 833, fax: 48 30 701
hgz@hgz.hr

KNJIŽNICA: 48 30 824
knjiznica@hgz.hr

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD
10000 Zagreb, Gundulićeva 6

IBAN: HR5723400091110039946

UREDNICE:
Nada Bezić • Seadeta Midžić

ZA IZDAVAČA:
Romana Matanovac Vučković

POZIV ČLANOVIMA HRVATSKOGA GLAZBENOG ZAVODA NA

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HRVATSKOGA 
GLAZBENOG ZAVODA 

koja će se održati u ponedjeljak, 6. srpnja 2020. s početkom u 18.30 sati u 
Velikoj dvorani HGZ-a

Prijedlog dnevnog reda:
 1.  Otvaranje Skupštine, uvodna riječ predsjednice Ravnateljstva, biranje zapisničara 

i ovjerovitelja zapisnika, radnog predsjedništva, usvajanje poslovnika o radu 
Skupštine, biranje provjerbenog povjerenstva, usvajanje Dnevnog reda Skupštine

 2.  Usvajanje zapisnika Redovne skupštine HGZ-a održane 18. 12. 2019.
 3.  Izvještaj o stanju zgrade i učinjenim naporima nakon potresa i korona krize
 4.  Izvještaj o donacijskoj kampanji za sanaciju zgrade
 5.  Financijski izvještaj za 2019. godinu
 6.  Rebalans financijskog plana za 2020. godinu
 7.  Izvještaj Ravnateljstva HGZ-a o radu Hrvatskoga glazbenog zavoda u 2019. godini
 8.  Izvještaj Nadzornog odbora
 9.  Plan organizacije rada knjižnice i arhiva
10.  Izvještaj o uplatama članarina kroz zadnjih 5 godina i rasprava o tekućim 

problemima članstva
11.  Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga glazbenog zavoda (reorganizacija rada 

knjižnice i arhiva i članarine)
12.  Razno

Predsjednica Hrvatskoga glazbenog zavoda
Romana Matanovac Vučković

UPOZNAJTE ZGRADU HGZ-a, POĐITE NA 
GLAZBENE ŠETNJE S NADOM BEZIĆ

Nakon nekoliko mjeseci stanke, ponovno organiziramo obilaske 
zgrade HGZ-a s našom knjižničarkom Nadom Bezić. Upoznajte 
zgradu koja nije samo koncertni prostor i uvjerite se da je HGZ još 
uvijek riznica povijesti i glazbene baštine.

Našu djelatnost proširujemo i na glazbene šetnje Zagrebom, koje 
također vodi Nada Bezić, autorica popularne knjige Glazbene šetnje 
Zagrebom. Organizirat ćemo glazbene šetnje Gornjim gradom i 
glazbene šetnje Mirogojem.

Raspored i detalji bit će objavljeni na našoj mrežnoj stranici i na 
društvenim mrežama, a informacije možete dobiti i telefonski na 
broju knjižnice 48 30 824.

Dragi članovi,

vjerujemo da se slažete da je čast biti 
članom HGZ-a, najstarije kulturne 
institucije u Hrvatskoj. Sada je vrijeme 
da zajedno očuvamo HGZ u njegovoj 
najvećoj krizi u povijesti. Nakon 
popravaka znatnih oštećenja zgrade, 
opstanak naše udruge ovisi isključivo 
o Vašoj pomoći. Donacije koje 
dobivamo usmjeravaju se za obnovu 
zgrade tako da je upitno financiranje 
radnog mjesta knjižničarke, koje je 
uvjet za opstojnost naše knjižnice, 
jedne od najvažnijih i najstarijih 
glazbenih knjižnica u Hrvatskoj. 
Molimo Vas zato da usprkos krizi koja 
nas je sve pogodila podržite nastojanja 
Ravnateljstva i prijedlog znatnog 
povišenja članarine o kojem će biti 
govora na skupštini. Teret opstanka 
naše udruge tako bi barem djelomice 
podijelili svi članovi, svjesni poslanja 
svojega članstva u društvu ljubitelja 
glazbe, s ciljem očuvanja glazbene 
baštine i kulture.

Ravnateljstvo HGZ-a  

Foto: Ingeborg Fülep


