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Poznata japanska pijanistica 
Yoko Nishii, vrhunska umjetnica i 
glazbena pedagoginja, profesorica 
na Umjetničkoj akademiji u Aichiju 
u Japanu, svoju novu hrvatsku 
turneju započela je koncertom u 
Vinkovcima, u ponedjeljak, 11. 
rujna, u organizaciji Ogranka Matice 
Hrvatske u Vinkovcima i Hrvatske 
matice iseljenika-Podružnica 
Vukovar. Bio je to šesti nastup 
Yoko Nishii pred vinkovačkom 
publikom,  koja ju izuzetno cijeni 
i voli te je dvorana Matice hrvatske 
ponovno bila dupkom puna, a tražio 
se i stolac više. Za novu turneju 
Joko Nishii odabrala je sljedeći 
program: K. Hirai (1910.-2002.): 
Sakura-Sakura (A Fantasy for 
piano on a Japanese Folk-tune), K. 
Yamada (1886.-1965.): Karatachi-
no-Hana/The flowers of the orange 
jusmine trees, B. Kunc (1903.-

1964.): Nokturno fis-moll Op.32-
1, D. Pejačević (1885.-1923.): Život 
cvijeća Op. 19, No.4 Potočnice, No.5 
Ruža, F. Mendelssohn (1809.-1847.)/
Liszt: Auf Flügeln des Gesanges/On 
Wings of Song, R. Schumann (1810.-
1856.)/Liszt: Widmung/Dedication/
Posveta, F. Schubert (1797.-1828.)/
Liszt: Gretchen am Spinnrade, 
F. Liszt (1811.-1886.): Mephisto 
Waltz No.1. Japanska pijanistica 
svojom je izvedbom još jednom 
oduševila vinkovačku publiku koja 
je dugotrajnim pljeskom izmamila 
i dva dodatka.  

Nakon glazbenog školovanja 
u Japanu, gdje je završila i studij 
francuskog jezika i književnosti, 
Yoko Nishii u Hrvatsku prvi put 
dolazi 1998. godine zahvaljujući 
stipendiji u trajanju od dvije godine. 
Pohađala je Visoku školu za 
glazbenu umjetnost “Ino Mirković” 
u Lovranu gdje je u samo dvije 
godine završila četverogodišnji 
studij te postigla stupanj magistra 
glazbene umjetnosti. Usavršavanje 
je nastavila na  poslijediplomskom 

studiju na Muzičkoj akademiji u 
Zagrebu, kao stipendistica japanske 
Vlade. Tijekom školovanja i rada u 
Hrvatskoj, među ostalim, otkrila 
je i glazbeni opus Dore Pejačević, 
a hrvatska skladateljica ubrzo 
postaje sastavni dio njezinog 
umjetničkoga zanimanja te je 
Yoko Nishii danas istaknuta 
interpretatorica i promotorica djela 
Dore Pejačević, a 2015. godine u 
Japanu je snimila i dvostruki CD 
s cjelovitim glasovirskim opusom 
Dore Pejačević u povodu 130. 
godišnjice rođenja (1885.-1923.). 
Osim Dore Pejačević, ustrajno radi 
na istraživanju i promociji i drugih 
skladatelja i glazbe iz Hrvatske. 

Nakon Vinkovaca, u koje već 
godinama dolazi zahvaljujući 
p r i ja t e l j s t v u  s  č l a nov i m a 
vinkovačke Matice hrvatske na 
čelu s predsjednikom doc.dr.sc. 
Draženom Švageljom, svoju novu 
hrvatsku turneju Yoko Nishii 
nastavlja koncertima u  Zagrebu, 
Splitu, Dubrovniku i Sisku.

          ap

KONCERT PIJANISTICE YOKO NISHII 

Japanska umjetnica novu hrvatsku turneju 
otvorila u Vinkovcima 

U odličnoj organizaciji Udruge 
“HIP-HOP Original Skillz” iz Osijeka 
i Udruge “HIP HOP” iz Vinkovaca 
u sklopu 52. Vinkovačkih jeseni 
održane su Urbane Jeseni, odnosno 
“HIP-HOP NA ORIONU 9”. Na 
početku su posjetitelji vidjeli crtanje 
grafita, popularni Graffit Jam, a zid 
Tehnološkog parka u Vinkovcima 
oslikavali su: Dale, Unet, Wasko, 

Rebus, Skel i Niks iz HIP-HOP Osijek 
i Original skillaz Croatia. Svakako 
nesvakidašnje u Vinkovcima bilo je 
crtanje 3D slike na ulici “3D Street 
Art” Udruge ‘’Beton Fest’’ iz Sarajeva, 
a radio se 3D Orionski kalendar zajedno 
s grbom Grada Vinkovaca na kojeg 
se može popeti i slikati se. Kad su 
grafiti bili gotovi, sve je bilo spremno 
za veliko natjecanje u breakdanceu 
na kojem je nastupilo osam odraslih 
i troje djece. Samo natjecanje HIP-

HOP na Orionu 9 bilo je nešto posebno 
jer nastupili su natjecatelji iz Srbije, 
Hrvatske i Mađarske, a prvo mjesto 
osvojio je Entoni Radman (Dirty 
Entoni) iz Velike Gorice, drugi je bio 
Luka Kelava (Kellls) iz Đakova, dok 
je treći bio Nemanja Latinčić (Keka) 
iz Beograda. “Bilo je dosta zahtjevno 
jer je bilo dosta krugova, no sistem 
je pokazao koliko je tko spreman za 

duži period i da se pokaže tko koliko 
zna. Konkurencija je bila dosta jaka jer 
smo imali odlične natjecatelje iz Srbije 
i Mađarske, no znao sam da mogu 
otići daleko ako uđem maksimalno 
od samog početka”, istaknuo je Entoni 
Radman, pobjednik međunarodnog 
natjecanja u breakdanceu. Na kraju 
Urbanih Jeseni održan je Elektronski 
party Vinkovačkih jeseni koji je 
okupio veliki broj poklonika ove vrste 
glazbe. 

I ove godine u sklopu Vinkovačkih 
jeseni Urbane Jeseni

HIP-HOP NA ORIONU 

Ogranak Matice hrvatske u 
Vinkovcima u petak, 8. rujna, upriličio 
je program u povodu obilježavanja 
186. obljetnice današnje Opće 
županijske bolnice Vinkovci. Bolnica 
u Vinkovcima otvorena je na blagdan 
Male gospe, 8. rujna, davne 1831. 
godine i druga je bolnica po starosti 
u Hrvatskoj, nakon bolnice osnovane 
u Zagrebu, a vinkovački matičari 
nastoje održati tradiciju obilježavanja 
obljetnice njezina osnutka. Jedina 
ustanova u Vukovarsko-srijemskoj 
županiji koja već 186 godina neprekidno 
radi 365 dana u godini 24 sata dnevno, 
kazao je predsjednik Matice hrvatske 
Vinkovci doc.dr.sc. Švagelj, to je 
svakako zaslužila, posebice ako se 
ima na umu činjenica da bolnica u 
Vinkovcima svoj rad nije prekinula ni u 
Prvom, ni u Drugom svjetskom kao ni 

u Domovinskom ratu. A upravo kako 
je to bilo u Domovinskom ratu kada se 
bolnica našla na prvoj crti bojišnice, 
moglo se vidjeti u dokumentarnom 
filmu Nade Prkačin „Dnevnik jednog 
rata–Vinkovci“ (Laudato TV, 2016.) 

na projekciji u povodu 186. godina 
vinkovačke bolnice kojoj su nazočili 
i ravnatelj OŽB Vinkovci Krunoslav 
Šporčić i zamjenik gradonačelnika 
Vinkovaca Gabrijel Šokičić. Film prati 
ratne događaje u Vinkovcima i okolici, 
od prvog granatiranja grada 19. srpnja 
1991. do do međunarodnog priznanja 
Hrvatske 15. siječnja 1992. godine. Uz 
autentične snimke iz tog razdoblja, 
snimatelja amatera i profesionalaca, u 
filmu se pojavljuju 42 sugovornika koji 
svjedoče o tom vremenu. Ljudi koji su, 
različitih zanimanja i zvanja, različite 
životne dobi, svoj dom i domovinu od 
velikosrpskog agresora branili oružjem 
ili baveći se predano svojim pozivima 
i poslovima, baš kao što su to činili i 
djelatnici vinkovačke bolnice, koji su 
također sugovornici u filmu u kojemu 
se mogu vidjeti i snimke bolnice iz tog 
ratnog vremena.                            ap

OGRANAK MATICE HRVATSKE U VINKOVCIMA OBILJEŽIO 

186 godina vinkovačke bolnice 

Crtanje grafita - Graffiti jam

3D orionski kalendar s grbom grada Vinkovaca

Entoni Radman, pobjednik natjecanja


