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Прошла је поноћ. Тачно пре годину дана. Просторија испред студија у коме се снима чувена емисије  
Студија Бе Код Ивон.
Седим и чекам свој ред. Нервозно прелиставам књижицу Сомуса. Одлажем је на сто испред себе. 
- Сомус?
- Да! Чули сте за Сомус? – упитам.
- Управо ми се пријатељица јавила из Сомбора. Каже да је било феноменално. Свирали су Шопена.  

Баш се враћа у Београд.
- Господине, био бих пресрећан када бисте следеће године узели учешће на нашем Сомусу.
- Биће ми част. Рачунајте да смо се договорили. – рече господин Един Карамазов.

КУЛТУРА! О ТОМЕ СЕ РАДИ!
Михајло Несторовић, 

директор фестивала
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У времену у коме се гасе фестивали – као што су Бемус, Трибина композитора (једини фестивал у земљи где су се могли 
представити млади композитори или нова дела) и многи други реномирани фестивали класичне музике – Сомус, тешко 
стојећи на ногама, захваљујући помоћи Града и Покрајине, „гази“ даље...
У таквој културној ситуацији наше земље, тешко је осмислити и реализовати концепцију фестивала, бирати уметнике и ан-
самбле које бисмо желели да чујемо и упознамо. Притиснути оскудним финансијама, зависимо од добре воље и разумевања 
неких од великих имена светске музичке сцене. Подсетимо се сјајних концерата Стефана Миленковића, Рите Кинке, Алек-
сандра Маџара, Флораледе Саки (Floraleda Sacchi), затим фантастичног хора „Collegium Musicum“, грандиозне Кармине 
Буране у извођењу СНП-а из Новог Сада, Филхармоније младих „Борислав Пашћан“...
Жеља и план нам је био да у великој хорској традицији Сомбора и у духу обележавања стогодишњице смрти нашег највећег хорског композитора Стевана 
Мокрањца, овогодишњи фестивал отвори хор АКУД „Лола“ из Београда с извођењем Мокрањчевих руковети. Привилегију затварања фестивала требало је да 
има сада већ позната „Camerata Academica“ из Новог Сада са својим солистима.
Нажалост, овогодишњи фестивалски буџет то није могао да поднесе и та два концерта су морала остати у досијеу „за нека боља времена“, надамо се већ 
следећи пут!
Сомус ипак и даље постоји с великим уметницима – пијанистом Кемалом Гекићем и гитаристом Едином Карамазовим, као носиоцима овогодишњег фестивала. 
У госте ће нам поново доћи и пијанисткиња Рита Кинка, али овог пута у добром друштву флаутисткиње Лауре Леваи Аксин и виолинисте Марка Јосифоског. 
Фестивал ће такође наставити да негује и свој интернационални карактер с италијанским пијанистом Серђом Мaркеђанијем (Sergio Mаrchegiani) и пијанис-
тичким дуом – Кaрлoс Лaмa (Carlos Lama) и Софија Кабруха (Sofia Cabruja) из Шпаније. Коначно, Сомус ће се први пут окренути и према џезу, гостовањем 
ансамлба „Trumpet Sumit Band“, а у већ традиционалној жељи да својој публици приушти и друге музичке жанрове блиске класичној музици, као претходних 
година с гостовањима хорова „Viva Vox“ и „Marry Gospel“. 
Сомус и уметници који наступају на њему настављају да дају све од себе, с уметничке и људске стране, што и јесте суштина уметности. Остаје питање: докле ће 
моћи тако и да ли један фестивал који жели да остави дубок траг на културној сцени Сомбора, Бачке и Војводине, треба да се базира на великодушности уметника 
и на сналажљивости организатора? Култура, по дефиницији неисплатива, јесте највеће благо једне нације – оно чиме васпитавамо нове генерације, оно по чему 
нас препознају у свету, оно чиме често почињу разговори, чак и у моментима потписивања најзначајнијих индустријских уговора, када „неисплативо“ директно 
утиче на зараду... Тек када наша култура и национална стратегија буде полазила од овог аксиома, стајаћемо на правим ногама и опоравак наше свеопште 
ситуације моћи ће да почне.
Добродошли у Сомусов свет за ову годину, ширите вести о звуцима које понесете са собом и дођите нам опет! 

Михајло Зурковић, пијаниста
председник Уметничког савета и селектор Сомуса
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Уторак, 22. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати

СЕРЂО МАРКЕЂАНИ (SERGIO MARCHEGIANI), клавир (Италија)

•	 Програм:
Фредерик ШОПЕН (F. Chopin, 1810-1849)

Из циклуса Три ноктурна, оп. 9 (1830-1832)
1. Ноктурно у бе-молу
2. Ноктурно у Ес-дуру

Три ноктурна, оп. 15 
1. Ноктурно у Еф-дуру (1830-1832)
2. Ноктурно у Фис-дуру (1830-1832)
3. Ноктурно у ге-молу (1833)

Из циклуса Два ноктурна, оп. 27 (1835)
1. Ноктурно у цис-молу

Из циклуса Два ноктурна, оп. 32 (1837)
1. Ноктурно у Ха-дуру

Два ноктурна, оп. 48 (1841)
1. Ноктурно у це-молу
2. Ноктурно у фис-молу

Из циклуса Два ноктурна, оп. 55 (1842-1844)
1. Ноктурно у еф-молу

Два ноктурна, оп. 62 (1846)
1. Ноктурно у Ха-дуру
2. Ноктурно у Е-дуру
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Фредерик Франсоа Шопен спада у најистакнутије представнике запад-
ноеврског музичког романтизма, најизвођеније композиторе пијанистичке 
литературе и свакако најважније личности историје пољске културе. Као 
први познати аутор који је користио фолклорне елементе словенске музике, 
он је свој национални идентитет, формиран у родној Пољској и на темељима 
патриотизма, испољавао већ као млади пијаниста и композитор. Мазурке и 
полонезе, као најочигледнија потврда таквих хипотеза, само су део поетски 
сложеног опуса који је француска престоница прихватила у својим отемним 
салонима. Стога, Шопеново место у историји музике није локалног, нити (са-
мо) националног значаја. Поред генетске везе с Француском – отац му је био 
пореклом Француз – Шопена је за Париз везао и интригантан однос с књи-
жевницом Жорж Санд (G. Sand). А веза између две домовине, симболично 
се може читати и у чињеници да је композитор сахрањен у Паризу, али да се 
његово срце „чува“ у стубу Цркве светог крста у Варшави.
Шопенов опус је доминантно пијанистички. Посебну поетичну вредност, 
из музиколошког и извођачког аспекта, имају Шопенова ноктурна за клавир. 
Укупно 21 комад, аутор је написао између 1827. и 1846. године, чиме је до-
принео популаризацији ове клавирске минијатуре. С обзиром на то да није 
творац ноктурна као музичке форме, већ је за то заслужан Џон Филд ( J. Field), 
логично је да је своја ноктурна почео да гради на темељу Филдове праксе. С 
тим у вези, на нивоу ноктурна, ову двојицу аутора повезују исти односи пре-
ма фактури – мелодизација у десној руци, разлагање акорада у левој руци, екс-
пресивна функција педала. Међутим, Шопенови ноктурни су блиски и арија-
ма француских и италијанских опера тог доба, а на плану форме и технике 
компоновања показују везу и са сонатном формом и контрапунктом. Стога, 
Робин Лангли (R. Langley) Шопенова ноктурна види као један класицистич-
ко-романтичарски производ настао на темељима Моцартовог (W. A. Mozart) 
звука, с једне стране, и Филдове форме, с друге стране. Кроз сва ноктурна, 
организована у диптихе или триптихе, Шопен је чувао најчешће троделну 
форму на макроплану.
Серији од три ноктурна у опусу 9, који је посвећен познатој пијанисткињи 
Камиј Плејел (C. Pleyel), припада једно од најпознатијих дела Шопеновог 
опуса у целини. Ноктурно бр. 2 у Ес-дуру веома је близак Филдовој форми 

и музичкој атмосфери и један је од најкраћих. Иако су написани само неко-
лико година након оп. 9, Три ноктурна из опуса 15, посвећени пијанисти и 
композитору Фердинанду Хилеру (F. Hiller), стилски су прилично узнапре-
довали. Шопен овде јасно напушта салонски стил у корист личног приступа. 
Посебно је занимљив композиторов избор тоналитета за други ноктурно – у 
Фис-дуру, тоналитет егзотичнe звучне бојe. Овај триптих завршава молским 
ноктурном, који је, према записама на маргинама партитуре, настао након 
једног извођења Шекспировог (W. Shakespeare) Хамлета. Међутим, трагич-
ну атмосферу тог комада већина музичких критичара није препознала у му-
зичком тексту, па се често овај ноктурно проглашава најслабијом кариком у 
оп. 15. Посвећен грофици д’ Апони, оп. 27 спада према многим мишљењима у 
најпознатија ноктурна која је Шопен икада написао. Веома далека блискост с 
Филдовом формом маскирана је већ у првом меланхоличном ноктурну у цис-
молу. Ноктурно бр. 1 из оп. 32 за извођаче представља посебан изазов зато 
што и данас постоје недоумице око оригиналног музичког текста, посебно у 
завршници минијатуре. Наиме, постоје едиције у којима је последњи акорд 
молски, у раније већ утврђеној молској коди. Међутим, у другим издањиима, 
на која се и Рубинштајн позивао, последњи акорд јесте дурски, чиме се успос-
тавља ефекат „пикардијске терце“. Диптих од два ноктурна из оп. 48, Шопен 
је посветио својој ученици Лор Дипере (L. Duperré), а ауторска права за њих, 
заједно с другим делима, продао за тадашњих две хиљаде франака. У њима је, 
као и другим делима из четрдесетих година XIX века, очигледан зрео рукопис 
аутора. Посвећена ученици Џејн Стерлинг ( J. Stirling), два ноктурна из оп. 
55, имала су често несрећну историју. Док их већина музичара данас сматра 
последњим погледом на један жанр, током XIX и раног XX века били су иг-
норисани од већине концертних пијаниста. Томе је свакако допринео први 
ноктурно из циклуса који је због лакоће свирања био популаран у аматерским 
пијанистичким круговима. Он је данас, пак, на редовном репертоару пијанис-
та, а постао је и музички знак америчког филма Миротворац. Последња нок-
турна објављена за време Шопеновог живота, оп. 62, у сваком детаљу своје 
структуре представљају јединствену поетичну замисао. Они уједно пред-
стављају и једна од последњих дела која је Шопен уопште компоновао.
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Среда, 23. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати

Клавирски трио (Србија)
ЛАУРА ЛЕВАИ АКСИН, флаута
МАРКО ЈОСИФОСКИ, виолина
РИТА КИНКА, клавир

•	 Програм:
Јохан Себастијан БАХ ( J. S. Bach, 1685-1750)

Соната у ге-молу, BWV 1029 (1721)
Vivace
Adagio
Allegro

Жак Франсоа Антоан ИБЕР ( J. F. A. Ibert, 1890-1962)
Два интерлудијума за флауту, виолину и клавир (1946) 

Andante espressivo
Allegro vivo

Бохуслав МАРТИНУ (B. Martinů, 1890-1959)
Соната за флауту, виолину и клавир, H. 254 (1937)

Allegro poco moderato
Adagio
Allegretto
Moderato (poco allegro)

Мелани БОНИС (M. Bonis, 1858-1937)
Свита за флауту, виолину и клавир, оп. 59 (1903)

Серенада
Пасторала
Скерцо

Ђовани Нино РОТА (G. N. Rota, 1911-1979)
Трио за флауту, виолину и клавир (1958)

Allegro ma non troppo
Andante sostenuto
Allegro vivace con spirito
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Соната у ге-молу Јохана Себастијана Баха, која носи ознаку BWV 1029, 
једно је од бројних ауторових дела које је доживело различите верзије. Иако 
се у попису Баховог опуса води као дело за виолу да гамба и чембало, заједно 
с још две такве сонате (BWV 1027 – 1029), постоје индиције да се ова музика 
изворно јавила прво као својеврстан концерт за две флауте. Отуда могућност 
да у данашњој пракси композицију изводе две флауте и клавир, односно 
флаута, виолина и клавир, без додатних интервенција у музичком тексту. 
Поменута хипотеза би такође објаснила и зашто једино ова соната има три 
става, с типичним распоредом тема као у концерту (брз-лаган-брз), док су 
остале сонате четвороставачне, што их приближава форми барокне сонате.
Два интерлудијума за флауту, виолину и чембало или харфу потичу из 
сценске музике „Le Burlador“ коју је Жак Ибер компоновао 1946. године. 
Овај француски аутор је оставио значајан траг у историји сценске уметности, 
а поред опера и балета, писао је музику за позориште и филм. Тако је од 
музике за комад Италијански сламни шешир Ежена Лабиша (E. Labiche) 
направиио касније своје најпознатије дело – свиту „Divertissement”.

Соната за флауту, виолину и клавир, H. 254 прво је дело које је чешки 
композитор Бохуслав Мартину написао за такав састав. За исти трио 
(флаута, виолина, клавир/чембало) две године касније, 1939. такође у Паризу, 
компоновао је Променаде, а три године затим и Мадригалску сонату, али 
овај пут у Њујорку. Ово четвороставачно дело открива Равелове (M. Ravel) 
и Руселове (A. Roussel) утицаје на Мартинуа. Након брзог првог става, следи 
спори пасторални у троделном метру, затим енергични алегрето скерцозног 
типа који чак открива утицаје чешке народне игре и џеза, два идиома који су 
често присутни у композиторовом стваралаштву. Дело завршава финалом 
који због тока музичког текста и фактуре не оставља утисак кохерентности 
целог циклуса.
Свита за флауту, виолину и клавир, оп. 59 француске композиторке Мела-
ни Мел Бонис, настала је 1903. године. Иако је написала више од три сто-
тине опуса, од композиција за децу до солистичких, камерних и оркестарских 
дела, Бонис је имала потешкоће да постане, али и опстане као композиторка, 
јер се у то време сматрало да жена не може бити успешна у том послу. Како 
би изашла из тог подређеног положаја, дала је себи псеудоним под којим је 
компоновала – Мел Бонис.
Трио за флауту, виолину и клавир италијански композитор Ђовани Ни-
но Рота написао је 1958. године с посветом трију Клем (Klemm) – Сервера 
(Cervera) – Волфенезбергер (Wolfenesberger). У овом делу, он се вероватно 
последњи пут користи серијалном техником компоновања. Иако је познатији 
као филмски композитор који је највише сарађивао с редитељима Фелинијем 
(F. Fellini), Висконтијем (L. Visconti) и Кополом (F. F. Coppola), Рота спада у 
извођеније ауторе класичне музике XX века.



10

Четвртак, 24. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати

ЕДИН КАРАМАЗОВ, гитара (Хрватска)

•	 Програм:
Питер СКАЛТОРП (P. Sculthorpe, 1929)

Успаванка Мараноа, транскрипција за гитару (1996)
Лео БРАУЕР (L. Brouwer, 1939)

Црни Декамерон (1983)
Aрво ПЕРТ (A. Pärt, 1935)

За Алину (1976)

ПАУЗА

Фернандо СОР (F. Sor, 1778-1839)
Варијације на Моцартову тему „О cara armonia“, оп. 9 (1821)

Агустин БАРИОС МАНГОРЕ (A. Barrios Mangoré, 1885-1944)
Три валцера, оп. 8

Астор ПЈАЦОЛА (A. Piazzolla, 1921-1992)
Из циклуса Четири годишња доба у Буенос Ајресу

4. Зима у Буенос Ајресу (Invierno Porteño), 
aранжман С. Асада (S. Assad) (1970)
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ветио породичној пријатељици, осамнаестогодишњакињи која је баш тада 
кренула на студије у Лондон.
Фернандо Сор, шпански гитариста и композитор прве половине XIX века, 
оставио је велики број композиција за гитару које у свом редоследу по тежи-
ни покривају све нивое свирања на гитари. Интродукција и варијације на 
Моцартову тему јесте његово најпопуларније дело које је посветио свом 
брату Карлосу (Carlos). Премијерно је изведено у Лондону 1821. године. 
Дело је засновано на познатој мелодији „О, cara armonia“ с краја првог чина 
опере Чаробна фрула Волфганга Амадеуса Моцарта коју је Сор вероватно 
слушао у Енглеској, маја 1819. године.
Агустин Бариос, парагвајски гитариста и композитор прве половине XX 
века, био је чувен по својим изузетним интерпретацијама, како уживо, тако и 
снимљених на грамофонским плочама. Један је од првих класичних гитариста 
који су снимили своје интерпретације, још 1909. године. Композитор је свој 
стил градио на достигнућима западноевропског музичког романтизма, опле-
мењујући своја дела фолклорном музиком Јужне и Централне Америке. Један 
од типичних жанрова тог фолклора јесте перуански валцер који има додир-
них тачака са западноевропским који су колонисти својевремено донели на 
то поднебље. Поред појединачних, Пролећног и Тропског валцера, Бариос је 
написао и четири валцера која је објединио као опус 8.
Астор Пјацола, аргентински композитор и бандонеониста XX века, заслу-
жан је за превођење традиционалног танга у нови стил који је назвао „nuevo 
tango“, односно нови танго, уводећи у њега елементе из џеза и класичне музи-
ке. Четири танга из циклуса Четири годишња доба у Буенос Ајресу за квин-
тет виолине, клавира, електричне гитаре, контрабаса и бандонеона, настали 
су у различито време и нису обједињени с намером да се искључиво изводе 
у низу. Зима је настала 1970. године, а аранжман за гитару направио је 
бразилски гитариста Сержо Асад.

Питер Скалторп, савремени аустралијски композитор, крoз своја дела 
промовише аустралијско музичко наслеђе, стављајући га у контекст компози-
торских достугнућа западноевропске музичке праксе. Троминутну успаван-
ку Мараноа за мецосопран и гудачки квартет, аутор је написао 1996. годи-
не, када је премијерно и изведена у Музеју савремене уметности у Сиднеју. 
Текст на језику Абориџина и мелодија потичу из региона Мараноа у држави 
Квисленду, а ту традиционалну песму записао је др Харолд О. Летбриџ (H. O. 
Lethbridge) двадесетих година прошлог века.
Лео Брауер, савремени кубански композитор, предводник музичке авангар-
де на Куби, својим опусом је у многоме обогатио репертоар за гитару. Познат 
и као композитор музике за више од 50 кубанских филмова, овај гитариста 
је своју извођачку каријеру завршио осамдесетих година прошлог века због 
повреде тетиве на десној руци. У то време се већ удаљио од својих авангард-
них идеја, па је Свиту Црни Декамерон компоновао у неоромантичном сти-
лу. Инспирацију није пронашао само у истоименој збирци љубавних прича из 
Африке које је током XIX века сабрао немачки антрополог Леон Фробенијус 
(L. Frobenius). Он је, наиме, то дело посветио канадској гитаристкињи Ше-
рон Избин (S. Isbin) коју је први пут слушао 1975. године. Био је одушевљен 
њеном техничком прецизношћу и поетичношћу интерпртације, па је, како 
каже, знао да ће нову композицију премијерно извести баш Шерон. Интере-
сантно је да Брауер није инсистирао на јединству циклуса, већ је дозволио да 
извођачи бирају редослед по којем ће изводити три става Свите. 
Арво Перт, естонски савремени композитор, представник је музичког ми-
нимализма и стила тинтинабули који је сам осмислио. Тинтинабулација, пре-
ма Перту, редукује композиционе елементе, а дело се заснива често на само 
једном тону, једном или два гласа, док се већ трозвук користи за грађење дра-
матургије. Први пут је музичким текстом овај стил представљен кроз дело За 
Алину 1976. године, а одмах затим и кроз данас популарно дело Огледало у 
огледалу. Кратку композицију, оригинално написану за клавир, Перт је пос-
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Петак, 25. април 2014.

Свечана сала Музичке школе „Петар Коњовић“, у 17.30 сати
Концерт полазника мајсторског курса

Предавач: ЈОКУТХОН МИХАИЛОВИЋ,  
редовна професорка Факултета музичке уметности у Београду и Академије уметности у Новом Саду

Полазници курса:

Лазар Лазаревић, МШ „Петар Коњовић“, Сомбор
Каја Мандић Плавшић, МШ „Петар Коњовић“, Сомбор
Ендре Оршовај, МШ „Петар Коњовић“, Сомбор
Ана Остојић, МШ „Петар Коњовић“, Сомбор
Ања Веселиновић, МШ „Јосиф Маринковић“, Вршац
Теодора Нађ, МШ „Јосиф Маринковић“, Вршац
Александра Илић, МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабац
Лазар Торбица, МШ „Михаило Вукдраговић“, Шабац
Марко Молнар, Салцбург

Програм ће бити накнадно објављен.
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Јокутхон Михаиловић, музичке студије је завршила на московском музичком конзерваторијуму „Чајковски“, у класи 
проф. Људмиле Рошчине, а магистрирала у класи проф. Леонида Брумберга (L. Brumberg). 
Њена професионална уметничка и педагошка каријера везана је за просторе Србије, односно бивше Југославије. Наступала 
је као солисткиња с бројним симфонијским и камерним оркестрима, а остварила је велики број самосталних солистичких 
концерата. Посебно је запажена њена уметничка сарадња с познатом виолинисткињом Марином Јашвили са којом је насту-
пала широм Југославије и Русије. Реализовала је низ запажених тонских и видео снимака за радијске и телевизијске стани-
це у земљи и иностранству. Педагошку каријеру је започела на Академији уметности у Новом Саду, где је постала редовна 
професорка за главни предмет клавир и шефица катедре, а потом и на Факултету уметности у Београду, где је на челу катедре 
била од 2002. године. Поред наведених високих школа, радила је и као гостујућа професорка на Музичкој академији у Са-
рајеву и Факултету музичке уметности у Скопљу. Као педагошкиња, довела је до академског звања велики број студената, 
афирмишући их притом на реномираним међународним такмичењима пијаниста и јавним наступима у земљи и иностранс-
тву. Многи од њих данас успешно делују у земљи и иностранству као наставници на високим школама, концертни уметници 
и педагози. Међу њима су: Кемал Гекић, Александар Сердар, Биљана Горуновић, Михајло Зурковић, Наташа Дукан, Наташа 
Шарчевић, Марина Милић и др. Поред педагошког рада, често је добијала позиве да учествује у раду жирија на међународ-
ним такмичењима у Пољској, Италији, Румунији, Грчкој, Бугарској, земљама бивше Југославије и Србији. 
Јокутхон Михаиловић је добитница ордена Републике Пољске за заслуге у области културе, Златне плакете Универзитета 
уметности у Београду, као и плакете Универзитета у Новом Саду.
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Петак, 25. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати

КЕМАЛ ГЕКИЋ, клавир (Сједињене Америчке Државе)

•	 Програм:
Франц ЛИСТ (F. Liszt, 1811-1886)

У Сикстинској капели, S. 461, две парафразе према Miserere Г. Алегрија
и Ave Verum Corpus В. А. Моцарта (1862)

Реминисценције на оперу „Аида“ Ђ. Вердија, S. 436 (1877)
Велика фантазија на теме из опере „Ниоба“ Ђ. Пачинија, S. 419 (1835)
Марш Черномора из опере „Руслан и Људмила“ М. Глинке, S. 406 (1843)

ПАУЗА

Франц ШУБЕРТ – Франц ЛИСТ (F. Schubert, 1797-1828)
Ave Maria, S. 557d

Франц ЛИСТ
Мађарска рапсодија у Е-дуру, бр. 10, S. 244/10 (1847)
Мађарска рапсодија у а-молу, бр. 11, S. 244/11 (1847)

Рихард ВАГНЕР – Франц ЛИСТ (R. Wagner, 1813 – 1883)
Изолдина сцена „Љубавна смрт“ из опере „Тристан и Изолда“, S. 447 (1867)
Увертира за оперу „Танхојзер“, S. 442 (1848)
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Један од најзначајнијих композитора и пијаниста XIX века Франц Лист, 
био је велики реформатор пијанистичке праксе. Као први уметник који је 
почео сам да држи реситале, од чувеног концерта у Риму 1839. године, публици 
је представљао како своја, тако и дела других аутора. Његов клавирски 
опус обично се посматра кроз две групе дела. Поред, дакле, оригиналних 
композиција, међу којима су најпознатије Године ходочашћа, Поетске 
и религиозне хармоније и Соната у ха-молу, Лист је познат по бројним 
делима у којима је користио постојећи материјал других аутора. Ту спадају 
жанрови сличне формалне локиге: парафразе, фантазије, транскрипције, 
реминисценције. О естетици тих композиција и данас се веома жустро 
полемише, а врло често се могу чути мишљења да њихова музичка вредност 
није висока. Међутим, треба имати у виду чињеницу да су та дела настала 
као резултат Листовог активног бављења концертном делатношћу, његове 
импровизаторске праксе, као и потребе да широј јавности, која није у 
могућности да слуша оркестарска и музичко-сценска извођења, приближи, 
у аранжману за клавир, круцијална дела класичне музике. Док је у основи 
парафразе варијациона форма која теме црпи из популарних оперских и 
симфонијских дела и народних песама, фантазија је слободније конципирано 
дело изразито фрагментарне структуре. За разлику од њих, Листове клавирске 
транскрипције најдоследније преносе оригинални, то јест изворни музички 
текст симфонијских, оперских, камерних дела других аутора. Штавише, 
Лист је та дела на одређеним местима дорађивао на нивоу мелодије, форме, 
оркестрације и чак хармоније, па постоје мишљења да је многа од њих учинио 
иновативнијим.

Листов избор аутора чија је дела преобликовао броји више од сто композитора, 
од ренесансних ствараоца Орланда ди Ласа (O. di Lasso) и Јакоба Аркаделта 
( J. Arcadelt) до његових најмлађих савременика, као што је био Геза Зичи (G. 
Zichy). У највећем броју случајева Лист је аранжирао само једно или два дела 
по композитору, а нешто даље је отишао у вези с опусом Баха, Бетовена (L. 
van Beethoven), Берлиоза (H. Berlioz), Доницетија (G. Donizetti), Менделсона 
(F. Mendelssohn), Мејербера (G. Meyerbeer), Моцарта, Росинија (G. Rossini), 
Шуберта, Вердија (G. Verdi), Вагнера и Вебера (C. M. fon Weber).
Мађарске рапсодије спадају у популарнија и технички најзахтевнија 
клавирска дела Франца Листа. Укупно 19 комада композитор је засновао 
на темама мађарског фолклора, правећи такође и верзију за оркестар, 
клавирски дует и клавирски трио. Када је реч о музичком материјалу, Лист 
се користио бројним темама које је имао прилику да слуша у својој родној 
западној Мађарској и за које је сматрао да припадају фолклорној традицији. 
Међутим, испоставило се да су неке од тих мелодија компоновали други 
аутори, попут Јожефа Косовица ( J. Kossovits). С обзиром на њихов карактер 
који је директан одраз ромске извођачке праксе, Лист често користи управо 
два типична примера фактуре – један импровизаторски у споријем темпу и 
други у брзом темпу.
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Субота, 26. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати

Џез септет TRUMPET SAMMIT BEND (Србија)
ДРАГОСЛАВ ФРЕДИ СТАНИСАВЉЕВИЋ, труба 
МАРКО ЂОРЂЕВИЋ, труба
ВЛАДИМИР КРНЕТИЋ, труба
НЕМАЊА БАНОВИЋ, труба
АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, клавир
ИВАН МАКСИМОВИЋ, контрабас
НИКОЛА ЂОКИЋ, бубњеви

•	 Програм:
Мајлс ДЕЈВИС (M. Davis, 1926-1991)

Џез стандард So What (1959)
Душко ГОЈКОВИЋ (1931)

The Ambassador (1979)
Душко ГОЈКОВИЋ 

Quo Vadis Samba (1979)
Фредерик Фреди ХАБАРД (F. Freddie Hubbard, 1938-2008)

Gibraltar
Клифорд БРАУН (C. Brown, 1930-1956)

Џез стандард Sandu
Душко ГОЈКОВИЋ

Think in Half Time (1983)
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Мајлс Дејвис, амерички џез-музичар и композитор, био је покретач многих 
стилова у историји џеза од Другог светског рата до деведесетих година прош-
лог века. Од би-бапа, преко кул-џеза, хард-бапа и модалног џеза, до џез-фузије, 
Дејвис је неизоставна личност у анализи, како стила извођаштва, тако и саме 
композиције. Његова интерпретација често је поређена с ходањем по љуска-
ма јајета, јер му је тон био топао и сензитиван, али када је то потребно, и ре-
зак и оштар. Нумера „So What“ налази се на студијском албуму који је Дејвис 
снимио 1959. године за идавачку кућу „Columbia Records“. То је један од нај-
познатијих примера модалног џеза, са лествичном основом у дорском модусу.
Душко Гојковић, џез-трубач и композитор, стекао је светску славу са-
рађујући с познатим џез-оркестрима Мејнарда Фергусона (M. Ferguson), Ву-
дија Хермана (W. Herman), Радио Београда, Кени Клар/Франси Боланд Биг 
бенда. Године 1966. објавио је албум „Swinging Macedonia“ који представља 
утемељење данас признатог стила, балкан-џеза. Поред компакт-диска „Soul 
Connection“ (1994), снимио је више албума за идавачку кућу „Enja Rekords“ 
(Minhen): „Bebop City“, „Balkan Connection“, „Balkan blue“, „Samba do mar“, „A 
Handful O’Soul“, „Samba Tzigane“, „Five Horns and Rhythm Unit“. Гојковић је је-
дини џез-музичар с простора бивше Југославије чији је опус у другој половини 
XX века забележила свака релевантна џез-енциклопедија у свету. Нумера „Quo 
Vadis Samba“ потиче с албума „Trumpets & Rhythm Unit“ који је снимио 1979. 
године, сарађујући с џез-перкусионистом Браниславом Ковачевим. Из исте 
године потиче и џез-стандард „The Ambassador“, док је нумера „Think in Half 
Time“, нешто новијег датума – објављена је на албуму „Blues in the gutter“ 1983. 
Фредерик Фреди Хабард, амерички џез-трубач, најпознатији је по свом 
свирању у стиловима као што су би-бап, хард-бап, пост-бап. Након студија 
трубе, Хабард се сели у Њујорк, где свира с најбољим музичарима тог до-
ба, а већ 1960, као двадесетједногодишњак, снима своју прву нумеру „Open 
Sesame“. Нумера „Gibraltar“ снимљена је на албуму „Born to be blue“ 1981. го-
дине.

Клифорд Браун, амерички џез-трубач, познат под надимком Брауни, 
наравно уз Чарлија Паркера (C. Parker) и Реја Брауна (R. Brown), сматра се 
централним представником би-бапа, стила који се појавио раних четрдесетих 
година XX века као реакција на продор популарне музике у џез. Иако је жи-
вео само 25 година – страдао је у саобраћајној несрећи – успео је да остави 
значајан траг у историји џеза, али и да утиче на касније џез-трубаче, као што 
су Ли Морган (L. Morgan) и Фреди Хабард. Као композитор, у историју је 
ушао с нумерама „Joy Spring“ и „Daahoud“, које су постале џез-стандарди, што 
је постала и нумера „Sandu“, с албума „Study in Brown“ из 1955. године.
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Недеља, 27. април 2014.

Градска кућа, у 20.00 сати
Клавирски дуо (Шпанија)

КАРЛОС ЛАМА (CARLOS LAMA)
СОФИЈА КАБРУХА (SOFIA CABRUJA)

•	 Програм:

Франц ШУБЕРТ (F. Schubert, 1797-1828)
Фантазија у еф-молу, D. 940 (1828), за клавир четвороручно

Allegro  molto moderato
Largo
Allegro vivace
Tempo primo

Јоханес БРАМС ( J. Brahms, 1833-1897)
Варијације на Хајднову тему, оп. 566 (1873), 

транскрипција за клавир четвороручно
Тема: Корал „Св. Антоније“ 
1. варијација: Andante con moto
2. варијација: Vivace
3. варијација: Con moto
4. варијација: Andante
5. варијација: Poco presto
6. варијација: Vivace
7. варијација: Grazioso
8. варијација: Poco presto
Финале: Andante

ПАУЗА 

Исак АЛБЕНИЗ (I. Albéniz, 1860-1909)
Из Шпанске свите бр. 1, оп. 47 (1886), 

транскрипција за клавир четвороручно
4. Кадиз
3. Севиља
6. Арагон
7. Кастиља

Мануел де ФАЉА (M. de Falla, 1876-1946)
Две игре из опере Кратак живот (1905), 

транскрипција за клавир четвороручно
Шпанска игра бр. 1
Шпанска игра бр. 2
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Франц Шуберт је током боравка у Бечу у последњој години живота (1828) 
написао Фантазију у еф-молу за клавир четвороручно, једно од својих најзна-
чајнијих дела, а према мишљењу музиколога Кристофера Гибса (C. Gibbs) и 
најоригиналније дело у литератури за клавирски дует. Премијерно извођење 
је остварио сам аутор, с немачким композитором Францом Лaхнером (F. 
Lachner) у мају исте године, само шест месеци пре смрти. Формални план за 
композицију аутор је преузео из своје претходно написане Фантазије Путник, 
с четири повезана става који се изводе без пауза. Романтичарски слободарс-
ки дух, специфичан за Шуберта, одразио се на процес разлагања унутрашњих 
елеманата традиционалне (класицистичке) сонатне форме, приближавајући се 
тако чак симфонијској поеми. Ако се пође од Шнабелове (А. Schnabel) изјаве 
да се Шуберт од свих композитора музиком највише приближио Богу, онда су 
означитељи Шубертовог стања пре смрти у овој Фантазији индикативни, а 
страст и страх, резигнација и рефлексија неузвраћене љубави према Каролини, 
психолошка стања која су дефинитивно обојила музички језик дела.
Јоханес Брамс, немачки композитор који је био мајстор варијационе форме, 
обратио се једном приликом у свом стваралаштву и свом претходнику – Јозе-
фу Хајдну ( J. Haydn). У ствари, заблуда у којој је аутор био, преноси се и данас 
кроз назив његове композиције за клавирски дуо, то јест оркестар – Варијације 
на Хајднову тему. Наиме, тема која се појављује на почетку дела, варира кроз 
осам варијација и појављује се поново у финалу, јесте цитат старог корала Све-
том Антонију који је и Хајдн користио у свом првом Дивертименту. Зато се 
данас све чешће у концертним програмима и буклетима компакт-дискова ори-
гинални назив дела замењује Варијацијама „Св. Антоније“. Маршевска тема, 
коју је музиколог Џозеф Стивенсон ( J. Stevenson) описао као достојанствену, 
али с искром у оку, Брамсу је прво послужила као верзија за два клавира. Њу је 
компоновао 1873. године у баварском месту Туцингу, а потом за оркестарску 
верзију која је данас свакако познатија.
Исак Албениз, шпански композитор, веома је често своја дела базирао на ос-
новама музичког фолклора своје домовине. Циклус комада с таквом инспира-

цијом објединио је у Шпанској свити за клавир, оп. 47 која је у ствари настала 
као поруџбина шпанске краљице. Поред ње, у најпознатијем комаду под нази-
вом Астуриас и у другим комадима, аутор слушаоца упознаје с фолклорним 
специфичностима региона иберијског полуoстрва. Од укупно осам комада, че-
тири се често изводе у верзији за клавирски дуо или дует. То су Севиља, Кадиз, 
Арагон и Кастиља. Стил андалузијског фламенка представљен је у Севиљи; 
тип андалузијске песме религијског каракатера у Кадизу, затим традиција инс-
трументалне гитарске праксе веома виртуозног карактера у Арагону, а евоци-
рање песме и игре јужне Шпаније – у Кастиљи.
Манеул де Фаља, шпански композитор прве половине XIX века, двочи-
ну оперу Кратак живот завршио је с непуних тридесет година. Либрето о 
несрећној љубави и трагичном лику Салуд, написао је на андалузијском дија-
лекту шпанског језика Карлос 
Фернандез Шо (C. Fernández 
Shaw), смештајући радњу у 
Гранади и у савремено доба. 
Након премијерног извођења 
(Ница, Париз, 1913; Мадрид, 
1914), под утицајем Клода Де-
бисија (C. Debussy), де Фаља је 
написао другу верзију опере, 
повезујући нумере у јединс-
твено музичко ткиво. Иако је 
та верзија постала стандардна, 
опера се данас ретко изводи. 
Међутим, њени оркестарски 
делови постали су веома попу-
ларни, посебно из другог чина 
– Интерлудијум и игра. 
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БИОГРАФИЈЕ

СЕРЂО МАРКЕЂАНИ, пијаниста (Италија)

Почео је да учи клавир с пет, а први реситал је одржао с десет година. Студирао 
је клавир код проф. Ђузепа Бинаскоа (G. Binasco), ученика чувеног пијанисте 
Артура Бенедетија Микеланђелија (A. Benedetti Michelangeli), затим код проф. 
Илонке Декерс Кислер (I. Deckers-Küszler) – наследнице клавирске школе 
Франца Листа (F. Liszt), потом код пољског пијанисте Маријана Мике (M. Mika) 
– наследника пијанистичке школе Падеревског (I. Paderewski), и код Александра 
Лонквиха (A. Lonquich) и Бруна Канина (B. Canino).

Наступа широм Европе, Северне и Јужне Америке, Азије и Аустралије. Одржао 
је концерте у бројним престижним позоришним и концертним дворанама, као 
што су „Stern Auditorium“ и „Weill Recital Hall“ у њујоршком Карнеги холу, сала 
Филхармоније у Берлину, Златна сала Музикферајна и Концертхаус у Бечу, Рудол-
финум и Сметатнина сала у Прагу, и у концертним дворанама других европских 
и светских градова. Као солиста наступао је с Берлинским симфоничарима, Бу-
димпештанским симфонијским оркестром, Прашким радијским симфонијским 
оркестром, Њујоршким симфонијским ансамблом, Симфонијским оркестром 
Мексико Ситија, Тајландским филхармонијским оркестром. Његов репертоар 
обухвата дела од Баха ( J. S. Bach) до савремених аутора, с посебним освртом на 
музику Фредерика Шопена (F. Chopin), његовог најдражег композитора. Данас 
је признат извођач Шопеновог опуса и од стране критике, и од стране публике 
у целом свету, што потврђују чланци у бројним светским новинама. Током 2010. 
године био је позван да наступа на фестивалу у Ноану (Француска) поводом 
обележавања два века од Шопеновог рођења, заједно с познатим пијанистима 
Е. Кисином, А. Чиколинијем (A. Ciccolini) и Б. Березовским, а након успешног 
дебија, вратио се 2013. године, да поново свира у истом месту. За издавачку кућу 

„Amadeus-Rainbow“ 2013. године снимио је двоструки компакт-диск са свим Шо-
пеновим Ноктурнима, што је наишло на одличне критике. Такође, снимао је за 
националне радијске и телевизијске станице у Италији (РАИ, Радио 3), Францус-
кој (Радио Француске), Чешкој (Радио 3), Мексику, Русији, Немачкој, Хонгконгу. 
Овај пасионирани камерни музичар наступа с реноминарим уметницима, као 
што су Б. Канино, С. Бракони (S. Braconi), А. Пинзару (A. Pinzaru) и са гудачким 
квартетима „Моксовски солисти“, „Бохман“, „Ојстрах“ и др. Већ више година са-
рађује с италијанским композитором Албертом Колаом (A. Colla), чији је главни 
извођач и интерпретатор бројних светских премијера солистичке, камерне и ор-
кестарске музике.

Серђо Маркеђани предаје клавир на Конзерваторијуму „Антонио Вивалди“ у 
Алесандрији (Италија). Веома често је позиван да води мајсторске курсеве, да 
држи предавања и да буде члан жирија на пијанистичким такмичењима у целом 
свету.

ЛАУРА ЛЕВАИ АКСИН, флаутисткиња (Србија)

Дипломирала је и магистрирала на Академији уметности у Новом Саду, у класи 
проф. Маријана Егића. Студије је наставила у Паризу, у класама проф. Клод Ле-
февр (C. Lefebvre) и проф. Патрика Галуаа (P. Gallois). Усавршавала се на бројним 
мајсторским курсевима код реномираних солиста и педагога. Добитница је првих 
и специјалних награда на републичким и савезним такмичењима. Лауреаткиња је 
такмичења Музичких уметника Југославије у Загребу. На шестој Међународној 
трибини композитора у Београду, додељена јој је Прва награда за интерпретацију 
савремених дела.

Наступала је као солисткиња с бројним симфонијским и камерним оркестрима 
у земљи и иностранству. Одржала је велики број реситала и камерних концера-
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та у Србији, Хрватској, Словенији, Француској, Белгији, Великој Британији, Хо-
ландији, Немачкој, Швајцарској, Италији, Мађарској, Словачкој, Чешкој, Русији, 
Португалу, Грчкој, Израелу. Свирала је на значајним фестивалима, као што су За-
гребачки бијенале, Глазбена трибина у Опатији, Музичке свечаности у Суботици 
и у Сомбору, Летњи фестивал у Херцег Новом, Град-театар у Будви, Флаута фест 
и БЕЛЕФ у Београду, „Europhonia“ у Загребу, „Sabato Serra“ у Торину, затим Котор 
Арт фестивал, Париска јесен, Фестивал модерних уметности у Берлину, Фестивал 
европске авангарде у Лајпцигу, „Festival d’Avignon“ у Француској, Фестивал флаута 
у Бекешу (Мађарска), а такође и на фестивалима у Патрасу и Афитосу у Грчкој, и 
Данима нове глазбе у Сплиту. Успешно се бавила и оркестарским музицирањем 
као соло флаутисткиња Симфонијског оркестра Опере Српског народног позо-
ришта, Војвођанског симфонијског оркестра и новосадског камерног оркестра 
„Camerata Academica“ и ансамбла за нову музику „Musica viva“. Током боравка у 
Француској, била је чланица ансамбла „Formatio“, „Theatre Jel“ и орлеанског Ор-
кестра флаута. Чланица је трија флаута „Density“ и дувачког квинтета „Synergia 5“. 
Већ три деценије сарађује с пијанисткињом Ирис Кобал. Снимала је за бројне 
радијске и телевизијске станице у региону, као и за Мађарску радио-телевизију, 
Чешку радио-телевизију, затим РТВ Дортмунд и РАИ. Објавила је компакт-дис-
кове за издавачке куће „Recommended Records“ из Лондона, „EOS“  из Граца, 
„Visio Mundi“, СКЦ из Новог Сада. 

Лаура Леваи Аксин бави се педагошким радом као редовна професорка флауте 
на Академији уметности у Новом Саду и Академији уметности у Бањој Луци. Од-
ржала је велики број мајсторских курсева, а као чланица жирија, присутна је на 
међународним и домаћим такмичењима и фестивалима.

МАРКО ЈОСИФОСКИ, виолиниста (Србија)

Виолину је почео да свира с пет година у класи проф. Зорана Миленковића. Од 
1988. године био је у класи проф. Дејана Михаиловића, код којег је завршио 
Средњу музичку школу „Коста Манојловић“ у Земуну и дипломирао и магист-
рирао на Факултету музичке уметности у Београду. Усавршавао се на Високој 
музичкој школи („Hochschule für Musik“) у Берну, у класи проф. Игора Озима (I. 
Ozim). Био је стипендиста Швајцарске владе и стипендиста швајцарске фонда-
ције „Lyra Stiftung“ за надарене таленте. Похађао је курсеве у Аустрији, Немачкој, 
Словенији, Израелу и САД код професора Иде Хендл (I. Haendl), Шлома Мин-
ца (Sh. Mintz), Едварда Грача, Нам-Јун Ким (Nam-Yun Kim), Томаса Брандиса (T. 
Brandis), Игора Озиме и Милана Витека. Био је члан Уметничког музичког кампа 
„Interlochen“, где је учио код проф. Алена Омса (A. Ohmes) и свирао са Светским 
симфонијским оркестром. Добитник је бројних првих и специјалних награда на 
републичким и савезним такмичењима у бившој Југославији, као и интернацио-
налних награда: „Premio Mozart“ у Верони, на такмичењу у Стрези (Италија), „Јан 
Коцијан“ у Чешкој, „Родолфо Липицер“ у Италији, као и награде „Златни Анђео“ за 
најуспешнијег младог уметника. Добитник је Октобарске награде града Београда 
за висока уметничка достигнућа, награде Српске академије наука и уметности 
за најуспешнији концерт у сезони 2003. године, као и награде Радио Београда за 
уметника године 2004. Вишеструки је добитник награде „Коста Манојловић“ и 
награде Културно-просветне заједнице града Скопља.

Наступао је у Италији, Америци, Аустрији, Русији, Чешкој, Немачкој, Швајцарс-
кој, Шведској, Словенији, Македонији и у Израелу. Учествовао је у пројекту Наци-
оналне концертне сезоне 2008/2009. у градовима Србије. Свирао је с Румунском 
филхармонијом, Турским председничким симфонијским оркестром, Шведским 
симфонијским оркестром у Америци, те Београдском филхармонијом, Симфо-
нијским оркестром РТС-а, Мекедонском филхармонијом, оркестром Војске 
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Југославије „Станислав Бинички“, као и с бројним камерним оркестрим у земљи 
и иностранству, међу којима су Новосадски камерни оркестар, „Sinfonieta“, 
„Musika Viva“, oркестар „Berner Bach“, оркестар „Jeunesses Musicales“, Мајстори 
гудачи, „Camerata Serbica“. Свирао је за Уницеф (Парма), у Уједињеним нацијама 
у Њујорку и на бројним фестивалима у земљи и иностранству. Представљао је Ју-
гославију на евровизијском концерту младих солиста у Истанбулу. Остварио је 
трајне снимке за бројне радијске и телевизијске станице. Између осталог, снимио 
је свих десет соната за виолину и клавир Лудвига ван Бетовена (L. van Beethoven) 
с пијанисткињом Зарифом Али-Заде за издавачку кућу ПГП-РТС, 2007. године. 

Марко Јосифоски је доцент на Академији уметности у Новом Саду и ангажован 
је у Музичкој школи „Коста Манојловић“ у Земуну, при одељењу за таленте. Члан 
је Удружења музичких уметника Србије од 1997. године.

РИТА КИНКА, пијанисткиња (Србија)

Студирала је на Академији уметности у Новом Саду код проф. Евгенија Тима-
кина и проф. Арбоа Валдме, а последипломске студије завршила је на Факултету 
музичке уметности у Београду у класи проф. Душана Трбојевића и на Академији 
уметности у Новом Саду у класи проф. Валдме. Усавршавала се на Џулијарду у 
Њујорку, у класи проф. Ђерђа Шандора (G. Sándor), користећи стипендију Фон-
дације „Gina Bachauer“ која јој је додељена на Међународном такмичењу „Краљи-
ца Елизабета“ у Бриселу 1987. године, „као најперспективнијем младом уметни-
ку“. Носилац је низа југословенских награда и признања. Добитница је награда 
на међународним пијанистичким такмичењима у Сенигалији (1979), Верчелију 
(„Viotti“, 1981), Београду (Међународно такмичење Музичке омладине, 1983), 
Цвикау („Schumann“, 1985), Сиднеју (1985), Минхену („ARD“, 1987), Бордоу 
(1988, златна медаља), Вашингтону (1990), Бриселу („Краљица Елизабета“, 1991), 
Орлеану („Клавирска музика XX века“, 1996).

Одржала је више од 800 реситала и наступа с бројним угледним оркестрима у го-
тово свим европским земљама, као и у САД, на Тајвану, у Јапану, Израелу, Канади 
и Аустралији. Прва је добитница годишње награде Европског парламента „Prix 
femmes d’Europe“ („За жену Европе“), награде за најбољег европског извођача 
озбиљне музике која јој је уручена у Бриселу, јуна 1991. године. Носилац је „Феб-
руарске награде“ града Новог Сада за 2002. годину. Снимала је за радио-теле-
визијске станице у више земаља – у Србији, Македонији, Словенији, Хрватској, 
Италији, Аустрији, Немачкој, Белгији, Француској, Русији, Естонији, Чешкој, Сло-
вачкој, Мађарској, Румунији, Бугарској, Енглеској, Грчкој, Шпанији, Израелу, Ка-
нади, САД, Аустралији, Тајвану. Снимила је три компакт-диска за издавачку кућу 
„Digital Media Production“ (Брисел) и ПГП РТС, а пре тога и једно ЛП издање.

Рита Кинка се бави педагошким радом на Академији уметности у Новом Саду, у 
звању редовне професорке за главни предмет клавир.

ЕДИН КАРАМАЗОВ, гитариста и лаутиста (Хрватска)

Свој први солистички наступ као лаутиста имао је 1998. године као замена, у пос-
лењи час, за легендарног гитаристу Џулијана Брима ( J. Bream), свирача старије 
генерације који је такође оживео занимање за лауту. Од тада је снимио више од 
90 компакт-дискова с бројним уметницима и међународним ансамблима за рану 
музику. Добитник је бројних признања, међу којима су „Edison-Preis“ у Аместер-
даму (2001), номинација за Греми (2002), затим „Grand Prix du Disque“ (2004), 
номинација за „Brit Classical Award“ (2006), „Premio Goffredo Petrassi“ за најбољег 
инструменталисту 2007. године, као и „Premio Cubadisco“ за најбољег иностра-
ног музичара на Куби 2009. године.

Као извођач мајсторске техничке вештине на бројним жичаним инструментима 
из разних култура и различитих раздобља, одржао је реситале у сали Концертгеба-
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уа у Амстердаму, Берлинске филхармоније, у Карнеги холу, бечком Концертхаусу, 
Сиднејској опери, у сали „Royal Albert Hall“ у Лондону, „Salle Pleyel“ у Паризу, На-
ционалном центру за извођачку уметност у Пекингу, сали „Оrchard“ у Токију, као 
и на свим важнијим светским фестивалима. Упркос постигнутом успеху, и даље 
одржава ненајављене уличне наступе. Његова соло дискографија, у издању куће 
„Decca records“, укључује и два награђена албума. За „Come, Heavy Sleep“, францус-
ки „Le Monde“ (2004) је рекао: „Карамазов свира као Бог“, док је албум „The Lute 
Is a Song“, на којем су гости били Рене Флеминг (R. Fleming), Андреас Шол (A. 
Scholl), Калиопи и Стинг, амерички „Los Angeles Times“ (2009) описао речима: 
„Карамазов је чаробњак.“

Един Карамазов ове сезоне гостује у Аустралији, Европи и Јужној Америци. 
Својим интерпретацијама током протекле деценије доказао се као један од најуз-
будљивијих и најхаризматичнијих свирача гитаре и лауте у свету, што су потвр-
дила признања музичких критичара у Европи, Америци и Азији, као и бројне 
позитивне критике његових виртуозних и емоциналних извођења репертоара у 
распону од првих записаних композиција из XVI века, па све до музике балкан-
ских Рома.

КЕМАЛ ГЕКИЋ, пијаниста (САД)

Дипломирао је клавир 1982. на Академији уметности у Новом Саду и исте године 
био је примљен на клавирски одсек у звање асистента. Постдипломске студије за-
вршио је 1985. године, када је постао сензација Шопеновог такмичења у Варшави. 
Током школовања, освојио је бројне награде, међу којима су „Франц Лист“ у Пар-
ми (Италија, 1981), „Vienna de Motta“ у Лисабону (Португал, 1983), Такмичење 
југословенских уметника (Загреб, 1984). Године 1988. освојио је награду публике 
на Међународном такмичењу у Монтреалу (Канада).

Интензивно концертира од 1985. године широм Европе, САД, Канаде, Јапана, 
Јужне Америке, Африке, Совјетског Савеза, Средњег и Далеког Истока. Његове 
концерте преносиле су југослевенске телевизијске станице, као и РАИ (Италија), 
ТВ Португал,  Ха-Ен-Ка Јапан, Полтел (Пољска), ТВ Египат, Ен-Де-Ер (Немачка), 
РТВ СССР-а, Интервизија, Пи-Би-Ес (САД), Си-Би-Ес (Канада). Награђиван 
је за своје снимке у Европи, Америци и Јапану – за оригинална и проницљива 
виђења музике Хендла (Händel), Моцарта (Mozart), Шопена (Chopin), Скрја-
бина и Листа (Liszt). Његов компакт-диск објављен за издавачку кућу „Naxos“ с 
Листовим транскрипцијама дела Ђ. Росинија (G. Rossini); освојио је „Розету“, 
награду Музичког водича „Пингвин“, док се његов снимак за кућу „ЈVC“ с Двана-
ест трансценденталних етида Ф. Листа сматра најбољим у историји пијанизма. 
Оригиналност, убедљивост, снага интерпретације и перфектно владање инстру-
ментом, само су неки од квалитета који му се приписују, а његово свирање хвале 
како критичари, тако и публика целог света. Оно што га чини јединственим јесте 
његов уметнички кредо – он обухвата познавање свих чињеница потребних за ре-
конструкцију оригиналних идеја у комадима које свира и моћ да их оживи пред 
публиком данашњице.

Кемал Гекић живи и ради у САД као „artist in residence“ на Међународном 
универзитету „Флорида“ у Мајамију и као професор на Музичкој академији „Mu-
sashino“ у Токију.

TRUMPET SUMMIT BEND (Србија)

Оркестар сачињен од београдских џез музичара представља природни наста-
вак чувеног ансамбла „Trumpets and rhythm unit“ и каснијег оркестра „Trumpet 
sound“. Зачетник оваког експеримента јесте чувени џез уметник, трубач Душко 
Гојковић, који је почетком осамдесетих година прошлог века, покренуо основни 
ансамбл састављен од четири трубе и ритам секције с тадашњим сјајним бубња-
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рем Лалом Ковачевим. Кроз деценију уназад оркестар је мењао чланове и име, а 
последњи спој је био с легендардним Душком Гојвковићем, Стјепком Гутом, Мар-
ком Ђорђевићем и Фредијем Станисављевићем на меморијалу у част Николи 
Миму Митровићу 2010. године. Пре тога, оркестар је свирао на Београдском џез 
фестивалу (2006), на великој турнеји у Немачкој (2002), Џез-фестивалу у Чебу 
(Чешка, 2002), великој турнеји у Црној Гори (2005). Снимао је у Студију 6 радио 
Београда 2008. У потпуно новим аранжманима познатих светских композиција, 
као и оригинално написаним песмама чланова оркестра, представља се једна нова 
селекција музичара који спајају традицију и моредан израз данашње џез музике.

Клавирски дует 
КАРЛОС ЛАМА и СОФИЈА КАБРУХА (Шпанија)

Веома рано су почели да испољавају таленат према музици. Након дипломирања 
на Конзерваторијуму у Барселони, наставили су да се усавршавају, прво на 
Високој школи „Aлфред Корто“ у Паризу, затим на Музичкој школи Универзитета 
у Хартфорду (САД). У том периоду највећи утицај на њихов развој остварили 
су руска пијанисткиња Нина Светланова и бразилски пијаниста Луиз де Моура 
Кастро (L. de Moura Castro). 

Наступају у клавирском дуу од 1987. године и данас су један од најпознатијих ев-
ропских ансамбала тог типа. Њихови наступи обухватају концерте у познатим 
дворанама, као што су Карнеги хол у Њујорку, Коларац у Београду, „Teatro Solis“ 
у Монтевидеу. Редовно наступају у великим градовима, попут Париза, Лондона, 
Мадрида, Брисела, Рима, Барселоне, Милана, Прага, Београда, Токија, Куала Лум-
пура, Шангаја, Санкт Петербурга, Моксве, Буенос Ајреса. Поред солистичког де-
ловања, наступали су и с оркестрима, као што су Лондонски градски камерни ор-
кестар, Симфонијски оркестар Сао Паула, Камерни оркестар Намира (Белгија), 
Токијски камерни оркестар, Малезијски филхармонијски окрестар и Оркестар 

Државног ермитажа. Као одлични познаваоци музичких жанрова, развили су је-
динствени стил у интерпретацији пијанистичког репертоара за четири руке. Њи-
хов репертоар обухвата дела од Баха до дела XXI века и укључује велики број ком-
позиција за клавир четвороручно, као и најзахтевније и најбриљантније оркестар-
ске транскрипције. Веома интензивно сарађују са савременим комозиторима, као 
што су Џон Кармајкл ( J. Carmichael) или Данијел Басомба (D. Basomba) који су 
написали композиције специјално за овај дуо. За издавачку кућу „KNS – classical“ 
снимили су компакт-диск с делима Ф. Шуберта (F. Schubert), Ј. Брамса ( J. Brahms) 
и С. Рахмањинова, као и комплетaн опус за четири руке аустралијаског компози-
тора Џ. Кармајкла. Такође, активни су и као педагози на мајсторским курсевима 
у европским и азијским земљама – Италији, Грчкој, Немачкој, Француској, Кини, 
Јапану и Сингапуру. 

Карлос Лама и Софија Кабруха су заслужни уметници компаније „Стенвеј“. Изу-
зетно су посвећени хуманитарном раду. Након серије добротворних концерата 
за угрожену децу, 2001. године добили су признање Уницифа које им је уручила 
Њено краљевско височанство Маргарита од Бурбона.
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ЛАЗА КОСТИЋ“ основан је 28. новембра 1995. године одлуком СО 
Сомбор, као наследник славне Ликовне јесени и носи име најзначајнијег књижевника који је икада жи-
вео и радио у Сомбору. Културни центар је од самог почетка упућен да делује у више од једне области 
уметности.
Прихватајући савремени концепт организације културног живота окреће се различитим сферама кул-
турног стваралаштва. Најпрепознатљивија делатност Културног центра је изложбена активност у јед-
ној од најбољих малих галерија у земљи, но рад установе не огледа се само у галеријској делатности: 
музички, сценски, књижевни програми, издаваштво, подршка активностима младих као и културно-
уметничком аматеризму, дају целовиту слику о раду установе.
Културни центар својим ангажовањем употпуњује представу о Сомбору као граду културе и уметности.
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