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2 Моју музичку критику је Радио Београд добијао најчешће сутрадан по концерту. Значи, 
увече је био концерт, критику сам писала ујутру, а пре подне сам је снимала – читала у неком од 
тонских студија Радио Београда за „Виђења“ истог дана. Мало је било изузетака у овом процесу.

8.  ФЕ БР У АР

ДЕЛА РОБЕРТА ШУМАНА

Успе лим сим фо ниј ским ве че ри ма, по све ће ним мо но те мат ски са мо јед-
ном ком по зи то ру, при па да си ноћ њи2 кон церт Бе о град ске фил хар мо ни је 
са де ли ма Ро бер та Шу ма на. Чу ли смо: увер ти ру за Бај ро но вог „Ман фре-
да“, Кла вир ски кон церт и Че твр ту сим фо ни ју. За ди ри гент ским пул том 
био је гост – Ђу ла Не мет из Ма ђар ске. Го во ри: Смиљ ка Иса ко вић.

Увод на увер ти ра за „Ман фре да“ на ста ла је као плод Шу ма но вог ду го-
го ди шњег ин те ре со ва ња за лич ност овог ју на ка. У Шу ма но вом де лу, Ман-
фред у смр ти на ла зи мир, као од го вор на су штин ска пи та ња сми сла жи во та 
и смр ти. Из ве де но је са огром ним са ста вом ор ке стра, им пре сив ним зву-
ком и ве ли ком дра мат ском кон цен тра ци јом.

У Кла вир ском кон цер ту чу ли смо као со ли сту Зо ри цу Ми ло ва но вић. 
Она не по се ду је ве ли ки кла вир ски тон, ко ји би се мо гао оче ки ва ти на по је-
ди ним ме сти ма кон цер та, већ је ње на ин тер пре та ци ја окре ну та „сит ни јем“ 
тех нич ком про бле му. У не што спо ри јем пр вом ста ву му зич ке ми сли су до 
кра ја ис пе ва не и из ре че не, док је у дру гом и тре ћем ста ву сме тао по не што 
пре јак ор ке стар, да би ди ја лог био из ба лан си ран. У тре ћем ста ву не до ста ја-
ло је ви ше играч ког по ле та и здра вог рит мич ког пул си ра ња. У це ли ни по-
ма ло раз ву че на из во ђач ка кон цеп ци ја де кон цен три са ла је па жњу пу бли ке. 
Ди ри гент Ђу ла Не мет био је за хва лан са рад ник пи ја ни сти.

Из у зет но тем пе ра мент на лич ност овог вр сног ди ри ген та до шла је до 
пу ног из ра жа ја у сим фо ни ји, ко ја те че без пре ки да кроз сва че ти ри ста ва. 
Ор ке стар Бе о град ске фил хар мо ни је имао је ју че сво је ус пе ло ве че.

11.  ФЕ БР У АР

КОН ЦЕР ТИ НЕ ДЕ ЉЕ 

Од кон це ра та одр жа них про те кле сед ми це уз Бе о гра ду из дво ји ли би смо 
два. Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

Бе о град ски ви о ли ни ста Пе тар То шков, про фе сор ви о ли не на Бе о-
град ској Ака де ми ји, кон церт-мај стор Бе о град ске фил хар мо ни је и Бе о град-
ског ка мер ног ан сам бла, до бит ник Ок то бар ске на гра де Бе о гра да 1973. го-
ди не, одр жао је 8. фе бру а ра со ли стич ки кон церт у са ли Ко лар че вог на род-
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ног уни вер зи те та. Уз кла вир ску са рад њу Љу бин ке Ко сто вић из ве де не су 
со на те Мо цар та, Се за ра Фран ка, Кло да Де би си ја, Рас ти сла ва Кам ба ско ви-
ћа (чи је је ово пр во јав но из во ђе ње) и Ра ве ло ва рап со ди ја „Ци ган ка“. При-
ка зав ши то ком из во ђе ња сво ју си гур ну ин то на ци ју, пле ме ни тост зву ка, ви-
сок сте пен тех ни ке и сми сао за стил ске ка рак те ри сти ке де ла, Пе тар То-
шков је бе о град ској пу бли ци пру жио тре нут ке истин ског му зич ког до жи-
вља ја. 

Дру ги Про ме над ни кон церт Сим фо ниј ског ор ке стра умет нич ког ан-
сам бла До ма ЈНА одр жан ју че, под упра вом го ста из Но вог Са да Мар ја на 
Фај ди ге, по но во је по ка зао ве ли ко ин те ре со ва ње ко је кон цер ти ова кве вр-
сте по бу ђу ју код нас. Пред пре пу ном са лом Ко лар че вог на род ног уни вер-
зи те та из ве де на је Ве бе ро ва увер ти ра за опе ру „Ча роб ни стре лац“, „Ин тро-
дук ци ја и рон до ка при чо зо“ и „Ха ва не за“ за ви о ли ну и ор ке стар, Ка ми ја 
Сен Сан са, где је со ли ста био Де јан Брав ни чар из Љу бља не, за тим ари је Ви-
о ле те и Ле о но ре из Вер ди је вих опе ра „Тра ви ја та“ и „Моћ суд би не“, са во-
кал ним со ли стом со пра ном Мил ком Сто ја но вић, и на кра ју Двор жа ко ве 
„Сло вен ске игре“. Оду ше вље ни апла у зи по здра ви ли су ор ке стар и со ли сте у 
ус пе лој ре а ли за ци ји ове из вр сне му зич ке за ми сли.

… на кра ју ове ин фор ма ци је чуј те Двор жа ко ву „Сло вен ску игру“ број 2 у 
из во ђе њу…

15.  ФЕ БР У АР

ДВА КАПИТАЛНА ДЕЛА

У окви ру ци клу са кон це ра та Бе о град ске фил хар мо ни је ју че смо на Ко лар-
че вом на род ном уни вер зи те ту слу ша ли два ка пи тал на де ла – Ви о лин ски 
кон церт Лу дви га ван Бе то ве на и Пр ву сим фо ни ју Едвар да Ел га ра. Со ли ста 
је био ви о ли ни ста Игор Озим из Љу бља не, док је ди ри го вао гост из Ира на 
Фер хад Ме шкат. Го во ри: Смиљ ка Иса ко вић.

Бе то ве нов Ви о лин ски кон церт за со ли сту је вр ло осе тљив и не за хва-
лан за из во ђе ње због ду жи не, као и због не при ла го ђе но сти ка рак те ри сти-
ка ма ин стру мен та, о че му Бе то вен за и ста рет ко во ди ра чу на. У сва ком слу-
ча ју, да би ово де ло зву ча ло ин те ре сант но, по треб но је да со ли ста по се ду је 
из у зет ну маг нет ску моћ и ја ку умет нич ку лич ност. Ју че је то, на жа лост, био 
пре ви ше ин те лек ту ал ни при ступ кон цер ту, што је, и по ред из у зет но ле пог 
то на Иго ра Ози ма, де ло ва ло хлад но и дис тан ци ра но. Због то га су чак и 
тем па бр зих ста во ва зву ча ла спо ро и раз ву че но, јер ни је би ло уну тар ње на-
пе то сти да одр жи кон ти ну и тет до га ђа ња. У ла га ном ста ву со ли ста је пу-
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бли ци пру жио нај леп ши до жи вљај. Ор ке стар је, осим ме сти мич но не си гур-
них ду ва ча, со лид но са ра ђи вао у кон цер ту.

Ен гле ски ком по зи тор Едвард Ел гар (са пре ла за из де вет на е стог у два-
де се ти век) упио је у се бе ути ца је раз ли чи тих ро ман ти чар ских ства ра ла ца, 
те и ње го ва сим фо ни ја де лу је као ме ша ви на ра зних ка сно ро ман ти чар ских 
сти ло ва. Из у зет но ду га (по то ме слич на Ма ле ру и Брук не ру) и из у зет но те-
шка за ор ке стар, она сво јом бо га том ор ке стра ци јом де лу је сна жно. Ди ри-
гент Ме шкат је ко рект но во дио ор ке стар – мо жда му је по не где тре бао ви-
ше инди ви ду ал не ства ра лач ке сло бо де. 

18.  ФЕ БР У АР

ВЕЧЕ СИМФОНИЈСКИХ ИГАРА

Про те кле сед ми це кон церт на пу бли ка има ла је при ли ку да чу је со ли стич-
ке кон цер те ко ло ра тур ног со пра на Ма ри ке Пец-Га лер, кла ри не ти сте Ђу ке 
Тон чи ја, за тим кон церт но ве че по све ће но де ли ма Мил ка Ке ле ме на у из во-
ђе њу „Му зич ке мо дер не“, го сто ва ње Ака дем ског ка мер ног ор ке стра у му-
зич кој шко ли „Ко ста Ма ној ло вић“ у Зе му ну и „Ве че Двор жа ко ве му зи ке“ у 
ин тер пре та ци ји Сим фо ниј ског ор ке стра умет нич ког ан сам бла ЈНА, са со-
ли стом Вал те ром Де шпа љем, ви о лон че ли стом из За гре ба.  
 Го во ри: Смиљ ка Иса ко вић.

По себ ну па жњу при ву кло је „Ве че сим фо ниј ских ига ра“ из ци клу са под 
на зи вом „Му зи ка ко ја се ра до слу ша“ Бе о град ске фил хар мо ни је. На овом 
кон цер ту одр жа ном 12. фе бру а ра у дво ра ни Ко лар че вог на род ног уни вер-
зи те та, као го сти су пред ста вље ни ди ри гент Бо ри слав Па шћан и пи ја ни ста 
из За гре ба Стје пан Ра дић. 

За по чев ши про грам Тре ћом Ба хо вом сви том у Де-ду ру, све ча ног ка-
рак те ра, енер гич ном и све жег ду ха, ор ке стар је ус пео да, и по ред ве ли ког 
кор пу са (де ло је за ми шље но за знат но ма њи ор ке стар ски са став Ба хо вог 
до ба) оства ри стил ски ујед на че ну ин тер пре та ци ју. Док су ин тен зив на осе-
ћа ња и ме ло ди о зност дру гог ста ва (Ари је) из не се на са пре фи ње ном тон-
ском бо јом, чи ни се да су тути ме ста би ла зву ков но пре фор си ра на. Као 
чем ба ли сту у кон ти нуо де о ни ци чу ли смо Оли ве ру Ђур ђе вић.

„Играч ка сви та“ Бе ле Бар то ка, пре пу на сме њи ва ња кан ти ле на са ин-
те ре сант ним, жи вим бал кан ским рит мо ви ма и за ни мљи вим хар мо ни ја ма, 
пру жи ла је му зи ча ри ма ра зно вр сну те мат ску гра ђу. Ова ра зно ли кост, ме-
ђу тим, ни је у пот пу но сти ис ко ри шће на, та ко да кон тра сти ле ње-ори јен тал-
ног и жи вах ног ма ђар ског и ру мун ског ме ло са ни су до шли до пу ног из ра-
жа ја, уз по вре ме на рит мич ка ра зи ла же ња ор ке стар ских ин стру ме на та. 



У Ли сто вој „Игри смр ти“, па ра фра зи на се квен цу „Dies irae“ за кла вир 
и ор ке стар, Стје пан Ра дић је из вр сно од го во рио свим тех нич ким зах те ви ма 
овог де ла, ко ји по твр ђу ју ком по зи то ро ву те жњу ка што ве ћем вир ту о зи те-
ту со ли сте. Та ко је основ на, пра ста ра гре го ри јан ска ме ло ди ја из гу би ла сво-
ју јед но став ност и чи сто ту, док је пи ја ни сти омо гу ће но да сна жним то ном 
и вр ло из ра жај но из ву че из кла ви ра мак си мум зву ков них мо гућ но сти. 

Вал цер из ба ле та „Пе пе љу га“ Сер ге ја Про ко фје ва („Од ла зак Пе пе љу ге 
на бал“) је, за хва љу ју ћи ди ри ген то вој су ге стив но сти, оцр тао мно го од Про-
ко фје вог бур леск ног шти мун га и за во дљи ве ме ло ди ке. За вр ша ва ју ћи ово 
ве че Ра ве ло вим „Вал це ром“, бри љант ним ор ке стар ским де лом у ко ме се де-
фор ми сан Штра у сов вал цер ка ри ки ра на „ми ли он и је дан на чин“, љуп ко и 
ор ке стар ски за ни мљи во, Бе о град ска фил хар мо ни ја је ду хо ви то до ча ра ла 
шти мунг беч ких пле сних дво ра на Штра у со вог вре ме на. 

… Чуј мо од ло мак из Ба хо ве Сви те број 3 у Де-ду ру, ко јом је Бе о град ска 
фил хар мо ни ја отво ри ла кон церт, овог пу та у из во ђе њу ор ке стра Ака де-
ми је St Martin in the Fields, ди ри гент Не вил Ма ри нер.

21.  ФЕ  БР У АР

КОН ЦЕРТ ЕМИЛА ГИЉЕСА

На си ноћ њем кон цер ту Бе о град ске фил хар мо ни је на Ко лар че вом на род-
ном уни вер зи те ту има ли смо при ли ке да чу је мо јед ног од нај ве ћих пи ја-
ни ста да на шњи це, Еми ла Ги љел са, го ста из Со вјет ског Са ве за. За ди ри-
гент ским пул том био је та ко ђе гост из За гре ба, Стје пан Шу лек.  
 Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић. 

Ваг не ров „Пре лид“ и „Изол ди на смрт“ из опе ре „Три стан и Изол да“ 
при па да ју стан дард ним де ли ма за увод у кон церт. На жа лост, и са мо си ноћ-
ње из во ђе ње би ло је – стан дард но! Стје пан Шу лек по ста вља ор ке стру ја сне 
и пре ци зне зах те ве, али ње го во ви ђе ње Ваг не ра за сни ва се на ве о ма ши ро-
ким звуч ним по те зи ма, ши рим не го што је то уоби ча је но. На тај на чин он 
гу би из ви да објек тив не мо гућ но сти ор ке стра, те та ко не ста је згу сну тост 
зву ка и це ло ви тост фра зе, што се по но ви ло и у ка сни је из ве де ним де ли ма 
на кон цер ту.

Емил Ги љелс је сви рао Мо цар тов Кон церт за кла вир и ор ке стар (на-
рав но, сма ње ни са став ор ке стра) у Бе-ду ру. Ма да је ње го ва кон цеп ци ја ин тер-
пре та ци је Мо цар та по ма ло чуд на (све вре ме је сви рао под ле вим пе да лом, 
што ни је уоби ча је но), ње го ва му зи кал ност и из у зет но леп тон на док на ђи-
ва ли су ме сти мич ну успо ре ност бр зих ста во ва. Ина че, дру ги, ла га ни став, 
сва ка ко је не што нај леп ше што смо чу ли у по след ње вре ме у овој кон церт-
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3 Веома детаљна монографија „Da capo all‘ in�nito…“ о Симфонијском оркестру и Хору Ра-
дио-телевизије Београд, од оснивања до 1988. године, аутора Даринке Симић-Митровић (Радио 
Београд, 1988) једна је од ретких која се детаљно и педантно бави овим ансамблом, и где се могу 
пронаћи подаци о свим наступима у пола века, заједно са програмом, па чак и критикама. Од 
1988. године, за следећих 25 година, таква организована евиденција не постоји.

ној дво ра ни. Ор ке стар је пра тио со ли сту со лид но, сем увек про бле ма тич-
них ли ме них ду ва ча.

Удар на тач ка про гра ма, Ше ста „Па те тич на“ сим фо ни ја Чај ков ског, 
до би ла је у Шу ле ку ди ри ген та ште дљи вих по кре та, што је ути ца ло и на звук 
ор ке стра. Бе о град ска фил хар мо ни ја, ко ја за и ста уме да „по не се“ пу бли ку, 
ју че је у овом из у зет но ин те ре сант ном ор ке стар ском де лу зву ча ла – не ин-
те ре сант но. Ште дљи вост по кре та и же ља за што раз ву че ни јим кре шен ди ма 
пот пу но су „уби ли“ ор ке стар ски звук. Сем то га, ту би смо до да ли и не до ста-
так тем пе ра мен та као и не схва та ње основ ног (ши ро ко-ру ског) ду ха сим фо-
ни је. За и ста ште та, јер смо уз до брог ди ри ген та и од ли чан ор ке стар оче ки-
ва ли да ле ко уз бу дљи ви ји му зич ки до жи вљај. 

Кон церт је био из у зет но до бро по се ћен.

23.  ФЕ  БР У АР

КОН ЦЕРТ ХОРА И ОРКЕСТРА РТБ

Си ноћ њи кон церт Хо ра и Ор ке стра РТБ3 про те као је у зна ку ауто ра два-
де се тог ве ка. Слу ша ли смо де ла Рај ка Мак си мо ви ћа, Мил ка Ке ле ме на и 
Иго ра Стра вин ског. Ди ри гент је био Бо ри во је Си мић, со ли ста – те нор из 
Љу бља не Ју риј Ре ја, а ре ци та тор Па скал Дел пех из Па ри за. Кон церт је одр-
жан на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту. Го во ри: Смиљ ка Иса ко вић.

Наш са вре ме ни ком по зи тор Рај ко Мак си мо вић у свом ства ра ла штву 
као ин спи ра ци ју ко ри сти ста ре срп ске ру ко пи се. Шест ма дри га ла под на зи-
вом „Из тми не по ја ње“ ком по но ва ни су на тек сто ве срп ских ле то пи са ца и 
пре пи си ва ча из ше сна е стог и се дам на е стог ве ка. Ових шест са мо стал них 
тек сто ва, по ве за них основ ном иде јом – људ ском суд би ном ухва ће ном у 
јед ном тре нут ку – у из во ђе њу ака пе ла ме шо ви тог хо ра, до би ја ју ди мен зи ју 
оп ште исти не. Пре пли та ње еп ског и лир ског мо мен та до било је у хо ру Ра-
дио-те ле ви зи је Бе о град пра вог ту ма ча.

Ке ле ме но ва ком по зи ци ја „Су ди је“ за два ме шо ви та хо ра ака пе ла, пи-
са на је на сти хо ве Фер нан да Ара ба ла, као део опе ре „Бес ти ал“. По јед но ста-
вљен ком по зи ци о ни по сту пак сле ди ток ми сли о би блиј ским су ди ја ма ко ји 
од лу чу ју о људ ским суд би на ма. Као со ло со пран Ири на Ар си кин-Хај да ре-
вић би ла је из вр сна у оба де ла, а по себ но су за ни мљи ва би ла во кал на гли-
сан да хо ра пред сам крај.



Ме ло дра ма у три сли ке „Пер се фо на“ Иго ра Стра вин ског, за ре ци та то-
ра, те нор, хор и ор ке стар, на ста ла је на сти хо ве Ан дре Жи да, ин спи ри са не 
Хо ме ро вом хим ном Де ме три. Пра ће ни ре чи та ти ви Пер се фо не до би ја ју у 
ор ке стар ској ин стру мен та ци ји ско ро над ре а лан при звук. Хор и ор ке стар 
су, под упра вом као и увек из ван ред ног Бо ри во ја Си ми ћа, успе шно гра ди ли 
ову „дра му осе ћа ња“, док је те нор у уло зи Еумол па био до не кле звуч но „по-
кри вен“.

Из у зет но за ни мљив про грам, на по ран и за Хор РТБ и со ли сте, од лич-
но спре мљен и из вр сно до не сен, при ву као је, на жа лост, скро ман број слу-
ша ла ца. Од лич на је иде ја да се про грам кон цер та обо га ти тек стом де ла, и 
то ка ко у ори ги на лу, та ко и са пре во дом. Ову прак су тре ба ло би на ста ви ти.

27.  ФЕ БР У АР 

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ

У окви ру ци клу са „Мла ди за мла де“ Му зич ке омла ди не Бе о гра да у су-
бо ту смо слу ша ли дру ги кон церт, у из во ђе њу Бе о град ске фил хар мо ни је под 
упра вом Пе тра Јо си фо ског, а со ли ста је био ви о ли ни ста Љу бо мир Ми ха и-
ло вић. Гла са њем пу бли ке и чла но ва Фил хар мо ни је у овом ци клу су се би ра 
нај бо љи ди ри гент и нај бо љи со ли ста, ко ји ће на сту пи ти на за вр шном кон-
цер ту, 10. ју на ове го ди не.

Глин ки на увер ти ра за опе ру „Ру слан и Људ ми ла“, за ди ри ген те оба ве-
зно так ми чар ско де ло, до би ла је од са мог по чет ка вр ло од ре ђе не кон ту ре. 
Енер гич ним на сту пом и си гур ним во ђе њем ор ке стра Јо си фо ски се по ка зао 
као ди ри гент ко ји зна шта хо ће.

Нај сла би ја тач ка про гра ма би ла је „Ин тро дук ци ја и рон до ка при чо зо“ 
Ка ми ја Сен Сан са за ви о ли ну и ор ке стар. Љу бо мир Ми ха и ло вић, уче ник 
за вр шног раз ре да сред ње му зич ке шко ле „Стан ко вић“ у Бе о гра ду, су ви ше је 
млад да би од овог при лич но плит ког де ла оства рио умет нич ку кре а ци ју. 
Иако по се ду је од лич ну тех ни ку и му зи кал ност, не до ста је му му зич ка зре-
лост, ко ју ће, на да мо се, сте ћи то ком го ди на. Бу ду ћи да је ово де ло аго гич ки 
те шко за прат њу, ор ке стар се ни је нај сјај ни је сна шао у уло зи пра ти о ца.

Двор жа ко ва Сим фо ни ја „Из но вог све та“ де фи ни тив но је пред ста ви-
ла Јо си фо ског као спо соб ног ди ри ген та. Ње го ва ин тер пре та ци ја ове сим-
фо ни је по се ду је по лет, здрав и мла да лач ки бу јан при ступ, са мно го зву ка и 
тем пе ра мен та. Осим по не кад ви со ких фла у та, ор ке стар је био на изу зу зет-
ној из во ђач кој ви си ни. 

На овом пре по днев ном кон цер ту дво ра на је би ла ис пу ње на школ-
ском, при лич но па жљи вом пу бли ком, ко ја је оправ да ла на зив кон цер та 
„Мла ди за мла де“.
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28.  ФЕ БР У АР

МУ ЗИ КА НЕ МА ГРА НИ ЦА

Из прет плат ног ци клу са „Му зи ка не ма гра ни ца“ ју че смо слу ша ли кон церт 
бра зил ског ги та ри сте Ту ри биа Сан то са, на Ко лар че вом на род ном уни вер-
зи те ту. Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

Дуг и те жак со ли стич ки про грам за ги та ру пред ста вио је Сан то са у 
нај бо љем све тлу. По чев ши од ре не сан сних ауто ра, пре ко Ба ха, до са вре ме-
них шпан ских и ју жно а ме рич ких ком по зи то ра, он је оства рио пре сек ги та-
ри стич ке ли те ра ту ре кроз вре ме. Сан тос очи глед но по се ду је ве ли ко зна ње 
у при ме ни по ли фо ни је, што ни је ни ма ло ла ко на ње го вом ин стру мен ту. 
Ње го ву иде ју по ли фо ни је од ли ку је ја сно ћа и чвр сти на фор ме, би ло ре не-
сан сне би ло ба рок не. Тех нич ка чи сто ћа и пер фек ци ја до ве ли су до по ма ло 
„ис пра жње не“ ди на ми ке, у ко јој је не до ста ја ло, ре ци мо, чу ве ног Се го ви ји-
ног то плог ви бра та, да де ли ма удах не жи вот. Ова ко је Ба хо ва Сви та број је-
дан за ла у ту со ло (тран скрип ци ја за ги та ру) би ла пре ви ше ин те лек ту а ли зо-
ва на и хлад на.

У де ли ма шпан ских и ла ти но а ме рич ких ауто ра Сан тос се ужи вео у 
дух по пу лар ног ме ло са. Ње го ва тех нич ка бес пре кор ност до ла зи ла је нај ви-
ше до из ра жа ја у де ли ма ва ри ја ци о ног ти па (као Со ро ве „Ва ри ја ци је на по-
пу лар ну те му“), док је са мо ма ло ви ше тем пе ра мен та не до ста ја ло да до жи-
вљај бу де за и ста пот пун.

Ско ро пу на дво ра на све до чи о ве ли кој по пу лар но сти ги та ре у нас, ин-
стру мен та за ко га, за са да, не ма рав но прав ног ме ста на му зич кој ви со ко-
школ ској уста но ви – Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду.

2.  М АР Т

ВРХУНСКИ ДОГАЂАЈ СЕЗОНЕ

Со ли стич ки кон церт ита ли јан ског ви о ли ни сте Сал ва то ра Акар да, са кла-
ви ри стом Ле о нар дом Ле о нар ди јем, одр жан си ноћ на Ко лар че вом на род-
ном уни вер зи те ту, сва ка ко при па да вр хун ским до га ђа ји ма се зо не.  
 Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

По зна ти „па га ни ни ста“ Сал ва то ре Акар до, ко ји је ле тос го сто вао на 
Ду бро вач ким љет њим игра ма, овог пу та се пу бли ци Бе о гра да пред ста вио 
ка мер ним про гра мом, де ли ма Бе то ве на, Брам са, Про ко фје ва и Ра ве ла.

Рет ко из во ђе на и за кла вир ве о ма те шка Бе то ве но ва Тре ћа со на та за 
кла вир и ви о ли ну про сто је „про зву ча ла“ у из во ђе њу овог усви ра ног дуа. 



Брам со ву Пр ву со на ту за ви о ли ну и кла вир Акар до је сви рао при лич но са 
ме ром, без уоби ча је ног пре те ра ног ви бра та. Ме ђу тим, по што по се ду је ори-
ги нал ног Стра ди ва ри ју са из осам на е стог ве ка, са ма при ро да ин стру мен та 
опле ме ни ла је и обо га ти ла зву ча ње со на те. Те шка и ин те ре сант на со на та 
Сер ге ја Про ко фје ва, та ко ђе за ви о ли ну и кла вир, сви ра на је са из у зет ном 
тон ском чи сто ћом, уз гро теск ни ка рак тер и шарм. Стра ди ва ри јус, ко ји ина-
че има ма ли и ме кан тон, у ру ка ма Акар да до био је но си вост и ја чи ну, ко ји 
су по треб ни у ту ма че њу Про ко фје ва.

Цео про грам, осим по след ње тач ке, рав но прав но су де ли ли ви о ли на и 
кла вир. Вр хун ска де ла ка мер не му зи ке има ла су и вр хун ске ту ма че, у че му 
тре ба под ву ћи уло гу не ве ро ват но спо соб ног пи ја ни сте Ле о нар ди ја. Је ди но 
је Ра ве ло ва „Ци ган ка“ би ла со ли стич ка ну ме ра ви о ли не, уз прат њу кла ви ра, 
где смо мо гли да се ди ви мо бри љант ној тех ни ци Акар да, као и ње го вом му-
зи кант ском сми слу за ат мос фе ру ци ган ске му зи ке.

По сле ова ко ду гог и те шког про гра ма, два би са су до пу ни ла ути сак, да 
пред со бом има мо ве ли ке умет ни ке свет ског ран га.

4.  М АР Т 

ДЕЛА ПОСВЕЋЕНА РЕВОЛУЦИЈИ

Про те кле сед ми це бе о град ске кон церт не дво ра не пру жи ле су сво јој пу-
бли ци ши рок из бор му зич ких до га ђа ја: со ли стич ке кон цер те пи ја ни ста 
Ли ди је Ма тић и Ни ко ле Рац ко ва, фа го ти сте Бо жи да ра Тум пе ја, за тим ор-
гуљ ски ре си тал Ан дри је Га лу на, као и кон церт Бе о град ске фил хар мо ни је 
са кла ри не ти стом Ми лен ком Сте фа но ви ћем. Љу би те љи ба рок не му зи ке 
мо гли су да чу ју кон церт но ве че ба рок них со на та за ви о ли ну и чем ба ло у 
из во ђе њу Рат ке Ди ми тро ве и Оли ве ре Ђур ђе вић. Осим то га, одр жан је и 
кон церт Гу дач ког ка мер ног ор ке стра Срп ског ле кар ског дру штва, као и 
ве че Па га ни ни је вих со на та за ви о ли ну и ги та ру (Вла ди мир Мар ко вић и Јо-
ван Јо ви чић).

О нај ин те ре сант ни јем кон цер ту про те кле се дми це у Бе о гра ду пи ше 
Смиљ ка Иса ко вић.

Од свих кон це ра та из дво ји ли би смо из во ђе ње но вих де ла ју го сло вен-
ских ком по зи то ра по све ће них ре во лу ци ји и 30-го ди шњи ци Дру гог за се да-
ња АВ НОЈ-а, у ре а ли за ци ји Ме шо ви тог хо ра и Сим фо ниј ског ор ке стра 
умет нич ког ан сам бла ЈНА. Под ди ри гент ском па ли цом Ан ге ла Шу ре ва на-
сту пи ли су пи ја ни ста Ду шан Тр бо је вић, со пран Рад ми ла Сми ља нић, бас 
Ми ро слав Чан га ло вић, глу ми ца Све тла на Бој ко вић као ре ци та тор и Деч ји 
хор РТБ под упра вом Зла та на Ва у де.
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Про грам је за по чео кан та том Во ји на Ко ма ди не „Искре“, за ре ци та то-
ра, ме шо ви ти хор и ор ке стар, чи је је ово пр во из во ђе ње у Бе о гра ду. На тек-
сто ве по из бо ру ком по зи то ра, са же те и им пре сив не („Бо ље гроб не го роб“) 
му зи ка ин спи ри са на на род ним ме ло сом и рит мом ус пе ла је да ефект но из-
ра зи сло бо до љу би ва осе ћа ња ства ра о ца. Јед но став на, чак при ми тив на ме-
ло ди ка до ка за ла је да „бој не би је свје тло оруж је, већ бој би је ср це у ју на ка“.

Ме ло ди чан и ро ман ти чар ски Кон церт за кла вир и ор ке стар број три 
Ста ној ла Ра ји чи ћа, бли зак Чај ков ском, ис та као је пи ја ни стич ке спо соб но-
сти Ду ша на Тр бо је ви ћа, као и ње го ву му зи кал ност. Ор ке стар је успе шно 
са ра ђи вао са со ли стом, из у зев ме сти мич них рит мич ких ра зи ла же ња, док је 
дру ги став пле нио ли рич ним шти мун гом.

У цен тру па жње је сва ка ко био ора то ри јум „Опо ме на“ Зо ра на Хри сти-
ћа, на ли бре то Бо жи да ра Бо жо ви ћа (по сти хо ви ма Миљ ко ви ћа, Де сан ке 
Мак си мо вић, Ви те зо ви ћа, Ача, Ко сти ћа и Ршу мо ви ћа). Иако је пом пе зно 
на ја вље но пр во из во ђе ње оку пи ло око 230 из во ђа ча, осим гро мо гла сних 
звуч них из не на ђе ња, ни је се чу ло мно го но вог. Не по ве за но ре ђа ње тон ских 
ефе ка та, не ја сан текст и ду жи на де ла до при не ли су раз вод ње но сти и исит-
ње но сти це ли не, ко ја ни је има ла ни гла ву ни реп, па нас је до ве ла у не до у-
ми цу где пре ста је ства ра лач ка ин спи ра ци ја и по чи ње лар пур лар ти стич ки 
екс пе ри мент.

11.  М АР Т

КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКОГ ТРИЈА 
Ан дре ја Пре гер – кла вир, Алек сан дар Па вло вић – ви о ли на и Вик тор Ја-

ков чић – ви о лон че ло

Про те кла сед ми ца би ла је из у зет но бо га та му зич ким до га ђа ји ма. Бе о гра-
ђа ни су мо гли да чу ју: со ли стич ке кон цер те фла у ти сте Та хи ра Ку ле но ви ћа, 
кла ри не ти сте Вла ди ми ра Жи ки ћа, на ступ ка мер ног хо ра из Су бо ти це 
„Про му зи ка“, гу дач ког квар те та „Ли сен ко“, Срп ског гу дач ког квар те та и 
Бе о град ског три ја. Сим фо ниј ски кон цер ти Бе о град ске фил хар мо ни је (са 
со ли сти ма Пе тром То шко вом и Ми ло шем Млеј ни ком), за тим Про ме над-
ни кон церт Сим фо ниј ског ор ке стра умет нич ког ан сам бла ЈНА, све ча ни 
кон церт по во дом 8. мар та, про сла ва ју би ле ја 60-го ди шњи це жи во та Оска-
ра Да но на, као и из во ђе ње кла вир ских де ла ју го сло вен ских ком по зи то ра 
под на сло вом „Арс пе да го ги ка“ за вр ши ли би ову па но ра му бе о град ских 
му зич ких зби ва ња. Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

Из оби ља кон це ра та из дво ји ли би смо тре ћи кон церт из ци клу са јав-
них на сту па, по во дом 10-го ди шњи це ра да и по сто ја ња Бе о град ског три ја 



(1964–1974). Одр жан у са ли Сту дент ског кул тур ног цен тра 9. мар та и по-
све ћен ис кљу чи во де ли ма Јо ха не са Брам са, при ву као је ве ли ки број слу ша-
ла ца – љу би те ља Брам со ве му зи ке.

Трио у Це-ду ру опус 87, у це-мо лу опус 101 и у Ха-ду ру опус 8, сва ки 
по себ но пред ста вља пра ву сим фо ни ју у ма лом, ка ко по бро ју и оби му ста-
во ва, та ко и по те мат ској гра ђи. По ста вља ју ћи сва три из во ђа ча у пр ви 
план, ова ква кон цеп ци ја до зво ља ва ви о ли ни сти да при ка же ли рич ност и 
пе вљи вост, ко ја је ов де ме сти мич но не до ста ја ла, кла ви ри сти – из ра жај ност 
и пла стич ност, ве о ма до бро ис ко ри шће ну, а ви о лон че лу ме ку и рас пе ва ну 
де о ни цу, што је Ја ков чић умео да оства ри ве о ма по ет ски. По не где рит мич-
ки и хар мон ски не ја сно, са че сто не из ди фе рен ци ра ним бит ним од не ва-
жног нот ног ма те ри ја ла, из во ђе ње Брам со вих три ја пред ста вља пра ви по-
ду хват и због то га га и тре ба це ни ти.

Чуј мо и ми Al le gro mol to ada gio из Кла вир ског три ја у Ха-ду ру опус 8 Јо ха-
не са Брам са у из во ђе њу Бе о град ског три ја.

18.  М АР Т

КОН ЦЕР Т БЕЛГИЈСКОГ ХОРА

Бе о гра ђа ни су про шле сед ми це слу ша ли иза бра не про гра ме кла сич не му-
зи ке: кон церт ба рок ног ан сам бла „Му зи ка Фло ри да“, ду вач ког квин те та 
„Ка ме ра та“ (САД), со ли стич ке кон цер те со пра на Рад ми ле Сми ља нић, кла-
ви ри сте Зден ка Ма ра со ви ћа и ви о линст ки ње Ма ри не Вук че вић, за тим „Му-
зич ку мо дер ну“ у из во ђе њу Пра шких ма дри га ли ста, као и ве че ри Бе о град ске 
фил хар мо ни је, са со ли сти ма Зо ри цом Ди ми три је вић-Сто шић, Бран ком Па-
је ви ћем, Ер не стом Ач ку ном, Ксе ни јом Зе че вић и Ми о ми ром Ни ко ли ћем.

Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

Из дво ји ли би смо кон церт бел гиј ског хо ра. По сле успе шне тур не је по 
Евро пи, бел гиј ски кра љев ски хор „Wimmy Mom mer“ са ди ри ген том Јо же ом 
Фир стом, одр жао је кон церт у Сту дент ском кул тур ном цен тру 15. мар та. 
Го сто ва ње у Ју го сла ви ји на ста ви ће кон цер ти ма у Љу бља ни и За гре бу, 18. и 
19. мар та. Иза брав ши као из во ђач ки ин стру мент људ ски глас, му зи ча ри 
бел гиј ског хо ра ис ко ри сти ли су га крај ње из ра жај но. У пр вом де лу кон цер-
та (ауто ри ше сна е стог и се дам на е стог ве ка, ис кљу чи во по ли фо ни ја) до ми-
ни ра ле су ка рак те ри стич не стил ске од ли ке, са ја сним тек стом и од лич ном 
дик ци јом. Дру ги део је про ши рио вре мен ски ра спон ком по зи то ра до два-
де се тог ве ка, по чи њу ћи од Мо цар та. И ов де су стил ске ка рак те ри сти ке сва-
ке ком по зи ци је са вр ше но очу ва не, а шти мунг и ка рак тер из ни јан си ра ни. 



1974

Ве о ма ви сок про фе си о нал ни ни во из ве де них ком по зи ци ја ни је свео му зи-
ку на хлад но ћу гра мо фон ске пло че, већ су де ла по се до ва ла то пли ну и не по-
сред ност, што је нај ви ше и осво ји ло слу ша о це.

На по ле ђи ни: 

ПРЕД ЛОГ МУ ЗИ КЕ:

Ор лан до ди Ла со: Bo njo ur mon co e ur

Ф. Пу ленк: Se ig ne ur, Je vo us en prie

Ј. Хас: Morgengloria

P.S. Идем на тур не ју по Бел ги ји до 1. апри ла. До та да до ви ђе ња!

15.  АПРИЛ

ВЕЧЕ РАПСОДИЈА

Про те кле сед ми це пред бе о град ском пу бли ком му зи ци ра ли су пи ја ни сти 
Ол га Јо ва но вић и ре но ми ра ни ита ли јан ски умет ник Ал до Чи ко ли ни (уз 
прат њу Бе о град ске фил хар мо ни је), за тим со лист ки ња на ор гу ља ма Кла у-
ди ја Тер ми ни (Ита ли ја) и Али рио Ди аз, ве не цу е лан ски ги та ри ста. Од 
до ма ћих из во ђа ча чу ли смо со ли стич ке кон цер те Фран со аз Ја ков чић 
(ви о лон че ло), Ди ми тра Ан ге ло ва (тру ба) и пи ја нист ки ње Јо кут Ми хај ло-
вић, за тим кон церт уче ни ка му зич ке шко ле „Стан ко вић“, „Ве че Ан то ни на 
Двор жа ка“ у До му ЈНА, као и на ступ ка мер ног ан сам бла „Про му зи ка“. 
 Пи ше: Смиљ ка Иса ко вић.

Сва ка ко нај за па же ни ји до га ђај би ло је „Ве че рап со ди ја“ у из во ђе њу 
Бе о град ске фил хар мо ни је под упра вом Жи во ји на Здрав ко ви ћа, одр жа но 2. 
апри ла у са ли Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та. За по чев ши кон церт Ли-
сто вом Ма ђар ском рап со ди јом број два, јед ном од нај по зна ти јих, ор ке стар 
је ус пео да од мах оства ри ве се ли, ско ро кар не вал ски шти мунг бр зог и по 
ду би ни осе ћа ња ла га ног де ла. Сле ди ла је Рап со ди ја за кла вир и ор ке стар 
Сте ва на Хри сти ћа, ко ја би се пре мо гла на зва ти Рап со ди јом за ор ке стар и 
кла вир, јер је кла вир ис ко ри шћен у да ле ко ма њој ме ри од уоби ча је не. Со ли-
ста Ол га Јо ва но вић ни је ус пе ла да убе дљи во до не се ин те ре сант не хар мо ни-
је са при зву ком на ци о нал ног ме ло са, па је кла вир ски део зву чао до ста бле-
до и не у вер љи во.

Ал до Чи ко ли ни је, за то, ин тер пре ти рао Рах ма њи но ву „Рап со ди ју на 
Па га ни ни је ву те му“ за кла вир и ор ке стар са то ли ко сна ге, тем пе ра мен та и 
пре фи ње но сти, да је то сва ка ко, ако не нај бо ље, оно јед но од нај и зра зи ти-
јих ту ма че ња овог де ла у Бе о гра ду за ду жи пе ри од уна зад. Ор ке стар је све 
вре ме био до бар са рад ник со ли сти. Ве че рап со ди ја је за вр ше но „Ру мун ском 
рап со ди јом“ Жор жа Ене скуа, по вр шним али вр ло ефект но пи са ним де лом, 


