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UDC 78.071.1:929 Stanković N.

CD Тра го ви – Но ва срп ска му зи ка за ви о лон че ло  
Не ма ња Стан ко вић, ви о лон че ло 

Me tro po lis Mu sic, 2020. 
Мла ди ви о лон че ли ста им по зант не ка ри је ре Не ма ња Стан ко вић (ро ђен 

1989. го ди не) за вр шио је Сред њу му зич ку шко лу „Др Ми ло је Ми ло је вић“ у 
Кра гу јев цу у кла си Бо же Са ра ман ди ћа, као нај бо љи уче ник у сво јој ге не ра-
ци ји, за тим и Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду у кла си Сан дре Бе лић, 
та ко ђе као сту дент ге не ра ци је. Ма стер сту ди је за вр шио је на Беч ком кон зер-
ва то ри ју му у кла си На та ли је Гут ман, на ста вио уса вр ша ва ње на Уни вер зи те-
ту Мо цар те ум у Салц бур гу код Ен ри ка Брон ци ја и у Фи рен ци код На та ли је 
Гут ман и Ели за бет Вил сон. Па ра лел но с тим по ха ђао је док тор ске умет нич-
ке сту ди је на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, где је са све га 25 
го ди на од бра нио про је кат и по стао нај мла ђи срп ски док тор умет но сти. Де-
вет го ди на био је во ђа ви о лон че ли ста Бе о град ске фил хар мо ни је и на сту пао 
са беч ким ан сам блом Trio Im mer sio ши ром све та. Пре да вао је ви о лон че ло 
на Фа кул те ту умет но сти Уни вер зи те та у Ни шу, а да нас је до цент на Ка те дри 
за ка мер ну му зи ку Фа кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. Сви ра на вио-
лон че лу ар ген тин ског мај сто ра Кар ло са Ро берт са, из ра ђе ном у Кре мо ни 
2012. го ди не. 

Гло бал на пан де ми ја ко ја је обе ле жи ла 2020. го ди ну до ве ла је до от ка зи-
ва ња ве ли ког бро ја уго во ре них на сту па. Ову нео че ки ва ну при нуд ну па у зу 
у кон цер ти ра њу, ко ја је мно гим умет ни ци ма ус кра ти ла не по сре дан кон такт 
са пу бли ком и на ве ла их на пре и спи ти ва ње о свр си и сми слу свог де ло ва ња, 
Не ма ња Стан ко вић је ис ко ри стио на нај бо љи мо гу ћи на чин – по ру чив ши, 
нај пре, но ва де ла за ви о лон че ло, а за тим се упу стив ши у по ду хват осми шља-
ва ња ин тер пре та ци ја и сни ма ња ових ком по зи ци ја. Као ре зул тат на стао је 
ком пакт диск под на зи вом Тра го ви, ко ји је кра јем 2020. го ди не об ја ви ла бео-
град ска из да вач ка ку ћа Me tro po lis Mu sic, уз по др шку Фон да за кул тур на дава-
ња Со ко ја. Пре ма ре чи ма са мог Стан ко ви ћа, про је кат је до био на зив Тра го ви 
услед ње го ве же ље да оста ви траг, то јест, све до чан ство о ме сту и вре ме ну 
у ко јем он и ње го ви са вре ме ни ци жи ве, ства ра ју и бо ре се за оп ста нак умет-
но сти. Ка ко би оства рио овај циљ, умет ник је по ру чио но ва де ла од осмо ро 
срп ских ком по зи то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја: Дра га не Јо ва но вић (1963), Ање 
Ђор ђе вић (1970), На та ше Бо го је вић (1966), Ире не По по вић (1974), Ива не Сте-
фа но вић (1948), Ми ли це Илић (1985), Ог ње на Бог да но ви ћа (1965) и, нај мла-
ђег, Иго ра Ан дри ћа (1996). По ред оства ре ња за со ло ви о лон че ло, на ал бу му 
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су за сту пље на и дуа. Стан ко вић је ан га жо вао умет ни це са ко ји ма је оства рио 
ви ше го ди шњу са рад њу: пи ја нист ки њу Ма ју Ми хић, ви о ли нист ки њу Ти ја ну 
Ми ло ше вић и ви о лон че лист ки њу Сан дру Бе лић. Про ду цент овог из да ња 
био је Са ша Јан ко вић, ау тор фо то гра фи ја Ми ша Об ра до вић, а ди зај нер омо-
та Јо ван Ла кић. Про грам ска књи жи ца опре мље на је крат ким опи си ма ком-
по зи ци ја, где ства ра о ци от кри ва ју сво је из во ре ин спи ра ци је. 

Услед и да ље иза зов них пан де миј ских окол но сти, ал бум још ни је до жи-
вео пу ну кон церт ну про мо ци ју, ко ја је од ло же на за крај 2021. го ди не, али су 
по је ди не ком по зи ци је из ве де не ужи во у ра зним при ли ка ма. По ред то га, 
ал бум је увр штен у пет нај бо љих из да ња у 2020. по из бо ру „Ви о лон че ло 
фон да ци је“ из Њу јор ка, а до бит ник је и На гра де гра да Бе о гра да „Де спот 
Сте фан Ла за ре вић“ у обла сти му зи ке и му зич ко-сцен ског ства ра ла штва за 
2020. го ди ну.

Иа ко су, ка ко смо ис та кли, на ком пакт ди ску за сту пље на оства ре ња 
ком по зи то ра раз ли чи тих ге не ра ци ја, сви су они, услов но ре че но, пред став-
ни ци бе о град ске ком по зи тор ске шко ле и кра се их од ре ђе не за јед нич ке ка рак-
те ри сти ке. На и ме, све ком по зи ци је су пи са не у окви ру про ши ре ног то на ли-
те та, у стил ским ко ор ди на та ма пост мо дер ни зма, но вог ро ман ти зма, од но сно, 
но ве јед но став но сти. Та ко ђе, од ли ку је их тра ди ци о на лан трет ман ин стру-
ме на та, без ко ри шће ња екс трем них из во ђач ких тех ни ка, за тим, скло ност ка 
ван му зич ким асо ци ја ци ја ма као по чет ном им пул су за ком по но ва ње, као и 
ге не рал но „ху ма ни стич ки“ при ступ и те жња за ко му ни ка тив но шћу му зи ке. 
Прем да су све ком по зи ци је по све ће не истом из во ђа чу, сва ка је обо је на ин ди-
ви ду ал ним пе ча том и сен зи би ли те том свог ау то ра, чи ме је Стан ко вић до био 
при ли ку да при ка же раз ли чи те аспек те соп стве не умет нич ке лич но сти, 
ко ју је зна лач ки ис ко ри стио. Дра ма тур ги ја из да ња је бри жљи во осми шље на: 
сме њу ју се ком по зи ци је раз ли чи тог ка рак те ра – ро ман тич не, вир ту о зне, ме-
лан хо лич не, ка тар зич не – та ко да ни у јед ном тре нут ку не до ла зи до за си ће ња 
зву ком ви о лон че ла. Ово ме до при но си и чи ње ни ца да је Не ма ња Стан ко вић 
умет ник ко ји по се ду је из у зет но бо га ту ди на мич ку и из ра жај ну па ле ту, те 
ко ји са ла ко ћом из во ди вир ту о зне бра ву ре, да би већ у сле де ћем тре нут ку 
по ри нуо у нај ста ри је сло је ве срп ског тра ди ци о нал ног пе ва ња, или се пак 
на шао у тро стру кој уло зи глум ца, пе ва ча и сви ра ча. 

Ово из да ње отва ра ју три ком по зи ци је за со ло ви о лон че ло. Већ пр ва од 
њих, Me mory 1 Дра га не Јо ва но вић, на ја вљу је да нам пред сто ји уз бу дљи во 
му зич ко пу то ва ње; од ви ја се кроз сме ну ме лан хо лич них и дра ма тич них звуч-
них сли ка. Ком по зи ци ја Пар хе ли он мла дог Иго ра Ан дри ћа ин спи ри са на је 
исто и ме ним све тло сним фе но ме ном, по зна тим и као „ла жно сун це“, ко ји 
на ста је ре флек то ва њем све тло сти са кри ста ла ле да. Ан дри ћев циљ био је да 
на раз ли чи те на чи не и из раз ли чи тих угло ва до ча ра ову игру све тло сти, пре-
ла ма ње зра ка „пра вог“ и „ла жног“ сун ца, што је оства ре но ими та ци ја ма, 
па ра лел ним ди со нант ним ин тер ва ли ма и акор ди ма, „тре пе ра вом“ фак ту ром 
и ве ли ким ре ги стар ским кон тра сти ма. С дру ге стра не, вир ту о зна ети да 
Scap pa re Ање Ђор ђе вић про ти че у јед ном да ху, зах те ва ју ћи од ин тер пре та-
то ра пра ви тех нич ки „спринт“.
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На кон ове три ком по зи ци је, ко је су Стан ко ви ћу пру жи ле при ли ку да 
де мон стри ра ши рок екс пре сив ни ди ја па зон ви о лон че ла као со ли стич ког 
ин стру мен та, сле де ка мер на де ла. У ме лан хо лич ној ком по зи ци ји Ба ла да за 
Вла сту за ви о лон че ло и кла вир ко ју је Ог њен Бог да но вић по све тио свом пре-
ра но пре ми ну лом про фе со ру Вла сти ми ру Трај ко ви ћу, као ле ствич на осно ва 
ко ри шћен је II Ме си ја нов мо дус (ок та тон ска ле стви ца), као омаж Трај ко ви-
ћу, ко ји је био сту дент Оли ви јеа Ме си ја на. Ви о лон че ли ста из во ди „ла мент“, 
док кла вир ска прат ња, у не пре ки ну том јед но лич ном пул су, до ча ра ва от ку-
ца је суд бин ског са та. Дуо Стан ко вић–Ми хић из во ди и Са свим обич ну сви ту 
Ми ли це Илић, пи ја нист ки ње, мул ти ме ди јал не умет ни це и ком по зи тор ке из 
Бе о гра да. Сви та се са сто ји из че ти ри крат ка ста ва, ко ји но се ба рок не на сло ве 
– Пре лид, Ку ран та, Са ра бан да и Жи га; но, пре по зна тљи ва ба рок на мо то рич-
ност и ме ло ди ка за сно ва на на ости нат ним и се квент ним по на вља њи ма и 
ими та ци ја ма обо га ће на је еле мен ти ма ет но есте ти ке и џе за 

Нај ду жа и нај ек спре сив ни ја ком по зи ци ја на ал бу му Тра го ви де ло је 
На та ше Бо го је вић, срп ске ком по зи тор ке ко ја већ че тврт ве ка жи ви и ра ди у 
Чи ка гу. Упр кос фи зич кој уда ље но сти од „ма ти це“ – или баш због то га – ком-
по зи тор ка се ин спи ри са ла срп ским по ја њем. Услед окол но сти да је пра во слав-
на ду хов на му зи ка ис кљу чи во во кал на, ње но до слов но пре но ше ње у ин стру-
мен тал ни ме диј ни је мо гу ће, ни ти по треб но. Ком по зи тор ка сто га при сту па 
срп ском „пје ни ју“ као да ле ком се ћа њу у све сти, ко је по ста је по ла зна осно ва 
за кре и ра ње из ван ред но бо га тог и упе ча тљи вог ди ја ло га из ме ђу ви о ли не и 
ви о лон че ла. Ме сти мич но ви о лон че ло пре у зи ма уло гу „исо на“, али у ве ћем 
де лу ком по зи ци је два ин стру мен та ис пре да ју сва ко сво ју „мо ли тву“, да би 
се по вре ме но сје ди ни ли у кре и ра њу моћ них кон со нант них од је ка. Ком по-
зи тор ка успе шно до ча ра ва ар ха и ку ко ри шће њем му зич ких фло ску ла уског 
ме ло диј ског ам би ту са и њи хо вим не пре ста ним ва ри ра њем и „кро је њем“. 
Сјај ни из во ђа чи Ти ја на Ми ло ше вић и Не ма ња Стан ко вић ожи ве ли су овај 
има ги нар ни мо ли тве ни ди ја лог по све ће но и стра стве но. Исти дуо из вео је 
и са свим дру га чи ју ком по зи ци ју Ире не По по вић По е зи ја јед ног млеч но љу
би ча стог ју тра. С об зи ром на то да Ире на По по вић већ ду жи низ го ди на 
де лу је у по зо ри шти ма ши ром Ср би је и ре ги о на, пр вен стве но као мно го стру ко 
на гра ђи ва на ау тор ка при ме ње не му зи ке, али и као глу ми ца и пер фор мер ка, 
не из не на ђу је чи ње ни ца да је пред сво је из во ђа че по ста ви ла и глу мач ке за-
дат ке. На и ме, Ти ја на Ми ло ше вић и Не ма ња Стан ко вић си мул та но сви ра ју, 
зви жде, из го ва ра ју и/или пе ва ју ре че ни цу „This mor ning I am alo ne“. Овај 
текст, ина че гра фит ис пи сан на згра ди у ко јој ком по зи тор ка жи ви, по на вља 
се нај пре као ман тра, да би се за тим по ву као у ко рист мо ти ва ци о них по ру-
ка „Be a u ti ful day“, „Su per day“ и сл., ко ји ма му зи ча ри из ра жа ва ју на ду да ће 
са мо ћи и изо ла ци ји уско ро до ћи крај. 

Ал бум за тва ра че тво ро ста вач на сви та Ма ла от кро ве ња Ива не Сте фа но-
вић, ком по но ва на за два ви о лон че ла и ин спи ри са на сва ко днев ним по ја ва ма или 
про чи та ним књи га ма: од дво бој не чет ке за ко су (пр ви став, Цр ве но и жу то), 
до дра ме Се мју е ла Бе ке та (по след њи став, Ох ка кав ди ван дан). Ова жи во пи-
сна му зи ка, у вир ту о зном из во ђе њу Сан дре Бе лић и Не ма ње Стан ко ви ћа, 
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ин спи ри ше нас да у сва ком да ну, у сва кој си ту а ци ји, до ђе мо до соп стве них 
„ма лих от кро ве ња“ и да се не пре пу шта мо ме лан хо ли ји, упр кос иза зо ви ма 
по пут оних ко је нам је про те кла го ди на дра ма тич но на мет ну ла. 

Ал бум Тра го ви оста вља упе ча тљи во све до чан ство о кре а тив но сти и 
из во ђач ком уме ћу свог идеј ног твор ца. На да мо се да ће ове ефект не и ко му-
ни ка тив не ком по зи ци је на ших са вре ме ни ка по ста ти део стан дард ног ре пер-
то а ра, као и да ће Не ма ња Стан ко вић успе шно на ста ви ти сво ју умет нич ку 
ми си ју.

Ива на Н. Ме дић
Mузикол ошки  ин сти тут СА НУ, Бе о град

iva na.me dic @mu sic.sa nu.ac .rs 


