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Са же так: У овом рзговору Ната ша Богојевић
у својим опширним и за нимљивим одговорима најпре опису је са времену му зичку сцену у
Америци, посебно у Чика гу где живи и ра ди.
У првом делу разговора ак ценат је ста вљен на
поређење између система му зич ког школова ња на универзите тима у Америци и Србији. У дру гом делу Наташа Богојевић говори
о са вре ме ним аме рич ким ком по зи тори ма
критички се осврћући на оне који ком понују са мо филмску му зику. Та кође ука зу је да је
минима листичка стру ја у Америци још увек
доминантна. У да љем току разговора она објашња ва ка ко је на кон десе тогодишње пау зе у
компонова њу почела да тра га за новим зву чањима и дошла на идеју да споји елементе српске фолклорне му зике (ужичко коло, баја лице,
пева ње нарикача) са једноставношћу америчког минима лизма, де таљно обја шња вајући тај
посту пак на примеру мултимедијалног дела
Баја лица и кла вирске ком пози ције Коло. Та
особена син те за уобли чи ла је, ка ко ис ти че,
њену му зичку пое тику.
Кључне речи: амерички минима лизам, ужичко коло, баја лице, шкотска фолклорна песма,
Ната ша Богојевић

* Ивана Медић, научни сарадник Музиколошког института САНУ
dr.ivana.medic@gmail.com

К

ада сте отишли из Србије и који су Вас разлози на то
навели?

Ја сам отишла у Сједињене Америчке Држа ве пре тачно
18 година,1 а разлог је био потпу но личне природе, јер се
та да роди ла моја кћерка, овде, у Београ ду. Би ло је страшно, та да, 1995. у породи лишту, ужасни услови, за иста
није било ничега... Та да сам пожелела да моје дете не одраста у та квом окру жењу. То је било тачно после Олу је, имала сам 29 година. Пошто је у питању била одлу ка личне, а
не професионалне природе, отишла сам без неког пла на
– нисам зна ла да ли ћу остати та мо годину да на, или пет
година, а поготово нисам очекива ла да ћу остати зау век.
Али, ка да се на ђете у новој средини, почиње нешто другачије да се гра ди... Мој та да шњи су пруг је био амерички
држа вља нин српског порекла, та ко да нисам има ла проблем са па пирима.
• Пошто сам и сама била у сличној ситуацији, отишла
сам у Велику Британију када сам имала 31 годину, са мужем
и малим дететом, знам и сама колико је то била тешка
одлука – требало је напустити посао, напустити све што
сте до тада градили у овој земљи, дока зати се на потпуно
новом терену.
Ја сам донекле погрешила у процени. На име, ја сам пу но
пу това ла по Европи, али нисам никад била у Америци и
мисли ла сам: Америка је, вероватно, иста као би ло која
за падна земља. Али – није. Тек кад сам дошла та мо схватила сам да је све дру гачије; ни боље, ни горе, са мо другачије... стил живота, начин размишља ња, све. Ми Срби
смо велики емотивци, док је код њих све прагматично и
ра ционално. Од мах вас питају: који су Ва ши ци љеви за
следећих пет година, за следећих десет година. Kод њих је
све испланирано, нема спонтаности. С дру ге стране, ми не
волимо да размишља мо на тај начин – то нас нека ко више
приближа ва смрти, кад је све свесно и извесно.
• Можда Вам је било утолико теже што сте у Србији већ
имали изграђен реноме. Читава Ваша генерација (слика бр.
1), окупљена у неформалну групу Седам величанствених,2
значајно је утицала на српску музичку и, уопште, културну сцену осамдесетих.
Одмах по доласку у Америку било ми је јасно да морам
да се сна ла зим. Најпре сам желела да наста вим обра зовање. Међу тим, постдипломске студије у Америци су веома
ску пе, а не нуде ника кву перспективу. Ду го нисам могла
да схватим да, на пример, глумци у позоришту имају други посао преко да на – рецимо, ра де као келнери – а онда
увече играју у позоришту. Нико ко се ба ви умет ношћу
не прима плату за то... И онда, ка да ја ка жем да се ба вим

Слика бр. 1 – Наташа Богојевић, Игор Гостушки, Исидора Жебељан, Ана Михајловић (први ред,
слева на десно), Срђан Јаћимовић и Огњен Богдановић (други ред, слева на десно) – чланови
групе Седам величанствених
музиком, сви ме питају: „Али, који је твој дневни посао?“
(What’s your day job?) Подра зу мева се да је ба вљење уметношћу нека кав хоби, а не стваран посао, од којег се пла ћају
рачу ни.

било могуће. Пре свега, ја се ника да нисам
сложи ла са њи ховом есте тиком му зике.
На свим америчким универзитетима још
увек вла да серија лизам...

• Пошто сте Ви отишли у Америку без петогодишњег
плана, шта је превагнуло да ево већ 18 година живите
тамо?

• Слично је и у Великој Британији, мада
у мањој мери, али и тамо се још увек примењује „академски серијали зам“ као основни начин обучавања младих композитора...

Првенствено сам мисли ла на своју децу – допао ми се
аме рич ки систем здравственог оси гу ра ња, обра зовни
систем, чинило ми се да мла ди имају бољу перспективу.
• Рекли сте да нисте били припремљени на оно што Вас
чека у Америци, у професионалном смислу. Да ли можете
да нам сумирате укратко по чему се савремена музичка
сцена, начин школовања композитора, положај и статус
професије композитора, разликује – конкретно у Чикагу, а
затим и у остатку Америке – у односу на Европу, односно,
Србију?
То је веома сложено питање. Кренимо од угледа и статуса, не знам ка ко то да са гледам. Сећам се кад сам упозна ла
Пјера Бу ле за, на фестива лу у неком ма лом француском
места шцету, та корећи селу. После концерта смо сви ишли
на вечеру, ту у селу. Сви су га препозна ли у том ресторану, ма да је он био композитор са времене му зике и диригент. Мени је то било фасцинантно. У Америци то не би

У Америци је то баш на гла шено. Та ко
да сам ја од са мог почетка би ла окарактериса на као дру гачија. Ево примера: ја
ра дим на Универзитету DePaul у Чика гу
и јед ном годишње орга низу јемо тра диционални концерт нове музике. И, колико год да је композитора засту пљено, сва
дела која се на ђу на програ му зву че слично. Чим се поја ви нешто што није на лик
томе, на и ла зи на от пор. Наравно, нико
неће то директно да вам ка же, али то се
ја ко осећа. С дру ге стра не, изван универзите та постоји све оста ло, сви жанрови
му зике, са времена сцена је невероватно
разуђена; и, наравно, све се огледа кроз
новац. Американци су „увезли“ из Европе
композиторе и диригенте: већ спомену ти
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Бу лез је година ма био ди ригент и стални композитор Чика шког симфонијског
оркестра, са да је то Рикардо Му ти, који
није композитор, али јесте део те европске серија листичке елите. Опет, и да ље је
веома ја ка минима листичка стру ја, као и
експериментална стру ја, тога је у Америци од у век било.
Ја ра дим на универзитету по уговору и
понекад добијем да предајем композицију.
Неколико пу та ми је декан скренуо па жњу
да сту дентима дајем превише слободе –
јер, на водно, то су мла де личности и не
могу они у том периоду свог живота да се
уметнички иска зу ју, него морају да науче „ка ко треба да се компону је“, морају да
нау че „пра вила“... И онда сам се ја борила за њи хову слободу, што ми није баш
донело неке поене код дека на. То стварно
није ла ко. Да не говорим о политици која
постоји на сва ком универзитету...
• Вероватно зависи и од професора око
којих се групишу асистенти и студенти –
на сваком факултету, две-три личности
практично усмеравају како ће сви остали
писати...
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Да, реци мо на University of Chicago је
наста ва ма ло либералнија... али, генерално, у Чика гу осећам недостатак стваралачке слободе, док рецимо у Њу јорку не.
А да не спомињем Лос Ан ђелес, та мо је
доминантна индустрија заба ве.
• У Великој Британији другу крајност, у
односу на серијалисте, представљају професори на универзитетима који студенти ма не дају никакав „класичан“ занат
у ру ке, те сврше ни студенти не знају
да оркестрирају, не знају хармонију, већ
искључиво раде електронику.
Слично је и у Америци. Они ку пе софтвер који симулира инстру менте и мисле
да од мах све знају. Веома често користе
екс треме регистара који не по стоје на
кон вен цио нал ним инстру мен ти ма. А
кад им ка жем да то не постоји на реалним инстру ментима, на љу те се. Та ко су
васпита ни, нема оног поштова ња према
професору као неком ко је ма ло старији и
ма ло више зна.
• Рекла бих да су универзитети у Америци и Британији превасходно претворени у услужне сервисе: студент плати
одређени новац, после неког времена добије
жељену диплому, и то је то. Због тога је и
професор сведен на ниво услужног радника
који им олакшава да дођу до тог циља.

Сла жем се. Поред тога, у Америци не постоје му зичке
школе као код нас. Они имају једанпут недељно по пола
сата неког инстру мента ако плате. Та ко да ја држим часове
инстру менталне наста ве, кла вира. То је ла ко да се регистру је као са мостална делатност, то мени пла ћа рачу не,
ма да немам амбицију да пра вим од тога пра ву му зичку
школу. Сви ти ученици, студенти који уче кла вир код мене,
сигурно ће нау чити да свирају, али ко зна да ли ће ика да
користити то зна ње. Посебна је прича то што сва ко ко је
иоле при у чен може да држи наста ву кла вира или неког
дру гог инстру мента – нико вам не тра жи диплому.
• Слично је и у Великој Британији – ни тамо нема музичких школа, већ ученици кроз школе општег типа стекну и неко музичко обра зовање. С друге стране, они негују
традицију аматерског музицирања на кућном нивоу, или
у школи, али то је далеко од нивоа који се очекује у Србији
да би неко уопште положио пријемни испит за музичку
академију.
У Америци, рецимо, сва ка школа има оркестар, са свим
инстру ментима. Моја деца су свира ла по неколико инструмената у оркестру, и ја дођем на концерт и не могу да слушам колико су сви фалш! А жена која седи поред мене
свира прву виолину у чика шкој Lyric Opera, да кле професионални је му зичар, и ка же: „Јао, што су слатки, баш
је то лепо!“ Она има дру гачији однос према томе: ва жно
је да свирају, да вежбају, да иду на пробе, па ма кар и фалшира ли. То су те разлике у погледу на свет о којима сам
говорила.
• Са којим циљем студенти у Америци уписују студије музике? Да ли сви желе да се професионално баве музиком?
Сва ка ко да желе да се ба ве музиком чим су то уписа ли и
платили школарину. Али, систем школовања је дру гачији
него код нас. Основне студије трају четири године, затим
се упису ју постдипломске и тек та да се опредељу ју да ли
желе да се ба ве композицијом, или да буду инстру менталисти, или теоретичари... Није тај систем много лошији од
на шег, осим што ми има мо огромну предност, јер учимо
солфеђо кроз чита ву нижу и средњу музичку школу. Они
то немају, и онда кад упишу фа култет не могу ни та ко ла ко
да ис трени рају слух, који ми трени ра мо од ма лих ногу.
Међу тим, сви воле да се ба ве музиком, сва ко село има свој
оркестар, сва ки еснаф... на пример, имате аматерски оркестар адвоката, где ти љу ди ра де читав дан, а онда увече
имају пробе и концерте.
У Америци, међу тим, концертни живот није орга низован та ко да се на концерту поја ве критичари, да се обја ви
критика, да дође неко то да сними за телевизију. Поред
тога, за све ове концерте на универзите ту, не пла ћају се
ника кве ауторске на кна де, све је на добровољној ба зи.
Наравно, ја волим да ми се изводе дела и да орга низу јем
концерте, али да би се то десило, морам да отка жем часове који ми доносе новац, да присуству јем проба ма, да за
то време орга низу јем бејбиситерку, јер нема ко да ми чу ва
децу, и да кле толико новца морам да уложим да бих добила неку своју ду ховну сатисфакцију – а ника кав при ход од
тога не оствару јем.

• Да ли неко у Америци, осим прослављених композитора попут Џона Адамса или Филипа Гласа, може да живи
само од компоновања? И да ли има млађих композитора
који имају исти статус као ова „стара гарда“ мини мали зма?
Да, Џон Адамс може, Агоста Рид Томас, да ли Ви знате ко
је она? Ретко ко у Европи зна, а она у Америци има фантастичну каријеру... Што се тиче мла ђих, ево сад поку ша вам
да се сетим ко би то могао да буде... Нико Мули и још неколицина композитора који су се повеза ли са овим већим
именима... Има ја ко много композитора, и ја ту не видим
ника кав заједнички именитељ, нити посебну естетику, већ
сви имају портфолио-каријере, и све се своди на то ко кога
познаје и ко је ода кле дошао. Постоји много категорија
композитора, и му зи чара уопште, рецимо композитори
филмске музике су посебна категорија... Постоје так мичења, поруџбине, стипендије за композиторе, али на свему
томе мора много да се ра ди, од узима пу но времена. Нико
неће да вас цима за ра ме, већ морате са ми да се потрудите
да обезбедите поруџбине. А конку ренција је огромна, јер
да нас сва ко ко ку пи софтвер може да компону је.
• И врло је тешко успоставити критеријуме шта је од
све те хиперпродукције добро, а шта лоше...
То је практично немогуће. Ево, рецимо, професор дириговања који ра ди на мом фа култету, Клиф Колнот, добио
је поруџбину да ра ди рекла му за Кока колу, на основу неке
препору ке, и за неколико година је постао мултими лионер. А ника да није учио компонова ње! Елем, професор
Колнот је ку пио један сегмент Чика шког симфонијског
оркестра који је на звао Њу Мјузик Чика го, и ту се са да

одржа вају концерти нове му зике којима
он ру ководи, а он је уједно и главни композитор, увек се нешто његово изведе. И
да ље ра ди на универзите ту јер то воли,
али цела његова плата иде на дона ције за
стипендије студената, јер он и сва његова
деца до краја живота више не морају да
ра де нити да брину о новцу. А то је са мо
један од бројних при мера ка ко се та мо
успева.
Има пу но ансамба ла за нову му зи ку,
пу но концерата се орга низу је на универзитетима или у црква ма које функционишу и као концертни простори, и све је то
дивно и красно – али од тога не може да
се живи. Сви то ра де успут, поред нечега што иначе ра де и што им доноси приход. И шта год се изведе има статус као
да је изведено на трибини. Постоји лични
доживљај и лична оцена да ли је нешто
добро или лоше, али не постоји институционална критика, све може да прође.
• Да ли је данас у Америци могуће постати Џон Адамс? Или Марина Абрамовић?
Шта је потребно?
Не постоји рецепт. То је ствар среће,
до брог сти цаја окол но сти, би ти у правом тренутку на пра вом месту и да неко
то препозна. Наравно, ква литет је битан,
али није пресудан, јер и многи дру ги имају ква литет, али никад не добију шансу.

Пример бр. 1 – Бајалица
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Музика Џона Адамса је фино упа кова на,
постминима листичка, у за натском смислу то је веома ла ко да се ра ди. Рецимо,
кад смо већ код минима листа, Стив Рајш
је много за нимљивији од њега. Или рецимо Арво Парт, он је по мени један од ретких са времених ком пози тора који има
оригина лан стил.
• Гледајући Ваш списак композиција,
уочава се период од око десет година „креативног ћутања“. Многи композитори
су има ли такве кри зе – Бетовен, па већ
споме ну ти Арво Парт, наша Љу бица
Марић... Који су били разлози за ову паузу
у Вашем стваралаштву?

24

Нисам има ла кла вир... нити интересова ња за компонова ње, с обзиром на сву
ову описа ну си ту а ци ју, која ни је би ла
нима ло стиму лативна. Би ла је то и моја
реакција на трау му, на пресељење у Америку. Иста прича је и са Огњеном Богдановићем, који ду го живи у Лондону. Ка да
је недавно добио поруџбину да пише за
харфу и гу дачки оркестар, схватио је да
је он вероватно једини преоста ли композитор који пише ру ком! Ја сам му рекла:
„Ниси, ево и Властимир Трајковић и да ље
пише ру ком“. Док сам се ја, рецимо, још у
мла ђим да нима доста ба вила електроником, и ка да сам се вратила компонова њу

врло брзо сам са вла да ла Sibelius, пре тога Finale, па Logic
Pro. Доста сам користила софтвер ка да сам ра дила музику за позориште и филм, али то је тек посебна при ча. У
Србији се филмом и позориштем ба ве љу ди који су се за
то школова ли, док у Америци то може да ра ди бу квално
сва ко ко са ку пи новац. То су неза висне продукције које се
ра де без профита, већина тих филмова никад не иза ђе на
светло да на.
• Шта Вас је навело да се вратите компоновању?
Не знам. Али мислим да је ова пау за од десе так година била добра, јер се ја са да за иста осећам ослобођеном.
Чак су критичари приметили, ка да су ми се овде изводиле
две композиције на БЕМУС-у, да су потпу но различите, у
стилском и сва ком дру гом смислу, од мојих ра нијих дела.
Што се тиче ревизије старих дела, многа од њих су постојала са мо у ру копису, или су сачу ва на на неким фотокопијама... Ка да сам одлу чила да их унесем у Sibelius, увидела сам
да бих неке ствари могла и да прера дим. С дру ге стра не,
Oratorio који је оригинално био на писан као Музика за сто
нота, за New York Miniaturist Ensemble, био је мој tour de
force, ка ко на пра вити читав ораторијум, са наратором, са
свега сто нота. Али, нисам била сасвим за довољна, фа лило
ми је још неколико нота, па сам га прера дила за београдску
Трибину композитора, та ко да са да има око сто два десет
нота!
• Шта Вас сада инспирише? Судећи по на зивима нових
дела – Баја лица, Коло и слично, изгледа да је то сада српски
фолклор или митологија.

Пример бр. 2 – Бајалица
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Пример бр. 3 – Коло
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Па, композиција Баја лица инспириса на је вербалним
баја лица ма. На име, постоји веровање да се специфичним
изговара њем сти хова уз обред баја ња и чаробних речи
може ослободити од злих чини или излечити од болести.
Реч баја ње потекла је од речи „бха“ што значи говорити. Баја лице су вербална поезија која се може прона ћи у
различитим култу ра ма, а код нас је произа шла из српске
па ганске тра диције. Употреба риме скоро непостојећег
језика у баја лици има фунда менталну улогу у вишеслојности ове орал не пое зи је. Струк ту ра сти хова су варија ције које немају ли мит (види пример бр. 1, на стр. 23).
Начин изговора речи и сти хова у бајању је импровиза ција
уз за мену од ређених речи, инверзију римова них патерна као и ритмиза цију ма гичних речи. Значајна карактеристика овог обреда је жив стих, увек изнова рођен при
новом бајању као и у новом начину и варирању изговора,
без могућности да ика да поста не ока мењен. Да ли је могуће у баја лица ма доку чити скривени, тајанствени смисао?
Можда бисмо то могли тек ка да бу демо одгонетнули све
метафоре на којима оне почивају, а у њима је извор народног живота и филозофије.
У потра зи за новим зву ча њима и могућ ностима формалне структу ре кроз компонова ње сам дошла до узбудљиве синтезе српске дра матичне народне музике (певање
нарикача у микро интерва лима) и чаробне једноставности
америчког минима лизма који пона вља њем истих фра за
доводи слу шаоце до ста ња транса (пример бр. 2). Ника да
раније нисам активно слу ша ла на шу изворну фолк музику
нити сам била приста лица минима лизма, али од ове композиције па до да нас спајање ових „немогућих“ обра за ца,
ру ралних и урба них култу ра Србије и Америке, наравно доживљених и виђених у личном ка леидоскопу, све то
предста вља моју музичку поетику која се природно формира ла током низа година.
Бајалица је полимедијско дело на писано за гласове, флау ту, кларинет, саксофон и електронски филм. Структу рира на је у дводелној форми инспириса на балканском музиком, као песма и игра. Слике у филму ређају се у форми без
претензије за визуелном нара цијом. Однос слике и зву ка
је још једна варија ција, боље речено, за мишљен визуелни
исон као још један инстру мент а не музички видео.


















  





     



























Ком пози ци ја је наста ла 2007. годи не,
ка да је мул ти/инстру мен та листа Деметри јус Спа не ас из Бо стона пожелео да
свира ова кву композицију на својој једногодишњој евроа зија кој турнеји. Нова
верзи ја ком пози ци је на писа на је 2008.
године за ка мерни оркестар уз постојећу
електронику и филм.
• А Коло?
Композиција Коло је наста ла као поруџбина господина Доналда Кејсија Џу ниора, дека на Универзитета De Paul у Чика гу
поводом просла ве 75. рођенда на чу веног
ком пози тора Бернарда Рендса. Дело је
премијерно изведено у свеча ној са ли овог
Универзитета 27. фебруара 2009. године.
Будући да је реч о прослави „позајмила“
сам расположење веселе српске мелодије
ужичког кола (пример бр. 3). Наиме, сматра се да је коло као народна игра један од
најстаријих облика српске тра диционалне
плесне култу ре у коме је истакну та потреба за изра жавањем заједништва. Због своје
једноставности коло је веома распрострањено, али најчешће се игра на прослава ма,
свадба ма и дру гим пригодним веселим
оку пљањима. Назив коло вероватно потиче од старе словенске речи чије је значење
„точак“. Коло као кру жни облик плеса у
коме играчи следе један дру гог, обично се
изводи у затореном кру гу, али може бити
и отвореног типа у коме су најва жнији
први (коловођа) и последњи играч који
уз жустре покре те и уз ситно дрмуса ње
доприносе виртуозним и импровизованим играчким орна ментима.
Рас положење ве селе српске мелоди је
ужичког кола (пример бр. 3) „укрсти ла“
сам са лати но-аме рич ким рит мови ма.
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Резултат је необична токата у којој се српска фолклорна мелодија препознаје али
зву чи депер сона лизова но и дру гачи је.
Композиција почиње и за врша ва серијом
тонова констру исаних од имена композитора (примери бр. 4 и 5):
Пример бр. 4 – Коло (пролог)
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Пример бр. 6 – DeP-Aulud Lang Sine
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Сва ка секција токате почиње и за вршава иниција лима имена овог композитора.
Међу тим, ва жно је на гласити да quasi toccata коју уоквиру је серија тонова „пролога“ и „епилога“ изведена из имена Бернард
Рендс, сва ка ко поништа ва било ка кве алузије на оставштину серија лизма и компоновања по његовим принципима.
Последња композиција, коју сам ра дила
поводом стогодишњице мог универзитета, ба зира на је на старом шкотском фолклорном на певу „Auld Lang Syne“, који се
обично изводи на ра зним свеча ностима.
Ја сам је на зва ла De P-Aulud-Lang Sine и
дода ла разне за нимљиве хармоније.
У пропозиција ма поруџбине било је да
комад мора да почне и да за врши тоном
де јер је то прво слово DePaul универзите та на којем предајем. Желела сам да
ис тра жим могућ ност су протста вља ња
две музичке идеје на начин какав је приме рен тех ни ци DJ пер форме ра у dance
клу бовима. Прва идеја је му зички комад
који израста из различитих зву чања репетитивног ритмичког мотива на тону де,
док је дру га идеја „позајм љи ва ње“ старе шкотске песме „Aulud Lang Syne“. У
земља ма енглеског говорног подручја ова
пе сма се че сто изводи као опроштајни
поздрав мину лим временима, присутна
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Пример бр. 5 – Коло (епилог)
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је на свеча ностима, дипломским заба ва ма, венчањима, па
чак и сахра на ма.
Композција De P-Aulud-Lang Sine за почиње деперсонализова ним зву ком кла вира, тон де се изводи трза лицом на
кла вирској жици (пример бр. 6). Постепено дола зи до промена тонске боје и дина мике, мотив се варира и резултат
је различитост озву ча ва ња тог истог тона де. Овај се ток
постепено прекида „умикса ва њем“ мелодије песме „Aulud
Lang Syne“ која је богато хармонизова на и често ритмички промењена, али се ипак може препознати (пример бр.
7). Мелодија ће дости ћи климакс после кога се му зички
ток вра ћа на прво бит ну идеју те је формал ни обра зас
A-B-A1.
Сто година Универзитета DePaul у мом прелудију му је
обележено овом песмом и зато носи на зив DeP-Aulud Lang
Sine. Дело је премијерно изведено на свеча ности поводом
стогодишњице Универзите та а свира ла је пија нисткиња
Ann Yi.
Са да пишем ново дело за ансамбл Иване Аћимоски-Жикић. Иначе ја немам ника кав уна пред дефинисан план –
једноставно, нека ме мисао поведе, почнем да компону јем,
онда читам и истра жу јем... У Србији, ансамбл Градилиште
је снимио моју композицију Le beau est toujours bizarre.
• С ким сте још у контакту од Ваше генерације композитора, која се „расула“ по свету...
Да, Милица Пара носић је у Њу јорку, Ана Ми хајловић у
Холандији, Катарина Миљковић у Бостону. Срећом, постоји Фејсбук, ту смо се сви поново прона шли, сви смо у контакту, „лајку јемо“ ко шта ра ди. Иначе, у контакту сам и са
колега ма из нека да шње Ју госла вије, са Срђа ном Дедићем,
са актуелним председником Хрватске, Ивом Јосиповићем
(видети фусноту бр. 1) и дру гима...
• Пошто сте сами рекли да нисте још ушли у тај амерички систем детаљног планирања живота, да ли барем
имате неку идеју, где видите себе – у професионалном смислу – у наредних неколико година?
Не, за иста немам... Неко ме је недавно питао: „Шта ћеш
да ра диш кад се пензионишеш, хоћеш ли да се вратиш у
Београд?“ А ја уопште не размишљам о томе. За разлику од многих Америка на ца, немам стални посао, нисам

Пример бр. 7 – DeP-Aulud Lang Sine
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у том смислу обезбеђена, али ни „уси дрена“. Имам свој
портфолио, то је најва жније на За па ду, стално уса вршавам своје вештине и знам да ћу увек нешто ра дити. Иначе, немам неке велике пла нове, идем куда ме пут на несе,
пу штам да ми се ствари десе са ме од себе, та ко је много
за нимљивије.

Да, то сам ја осетила кад сам први пут
дошла у Србију професионално, би ло је
то 2007. године на БЕМУС-у, и на са мом
концерту нису могли да на ђу пулт за клавир, пијаниста је тра жио у полу мра ку, али
није могао да на ђе... Видим ја шта се дешава, иза ђем на бину и подигнем даску... и
одједном пу блика почиње да виче: „Натоооо!“ и крене аплауз, а ја са даском у ру ци.
Али кад се ком пози ци ја за врши ла и ја
поново иза шла, овог пу та да се поклоним,
оно што сам осетила, то није ника ква слава и популарност у баналном смислу речи,
већ за иста размена добре енергије.

1

Разговор је вођен у Београ ду у просторија ма Му зиколошког институ та САНУ 19. августа 2013. године.
2 Поред Ната ше Богоје вић, гру пу Се дам
величанствених сачиња ва ли су још и Огњен
Богда новић, Игор Госту шки, Исидора Жебељан, Срђан Ја ћимовић, Вла димир Јова новић
и Ана Ми хајловић.

• Да сада имате 18 година и да треба да бирате свој
животни позив, да ли бисте опет уписали композицију?

Composing today
Да, мени је било дивно на фа култету, увек бих то поново
студира ла, те да не носим у најлепшем сећа њу. Али, чиме
бих се тачно ба вила у животу, то не знам... Увек говорим
својим студентима у Америци да морају да имају план бе,
да поред студија музике нау че да ра де и нешто дру го, јер
ово је врло неизвестан и несигу ран посао, нема гаранција
да ћете једног дана постати Џон Адамс. У Америци студенти имају могућност да студирају „double major“, на пример
математику и музику, па можда ће им једног да на математика бити „day job“, а музика нешто што ра де из љу ба ви.
• Примећујем да сте, за све ово време, ипак одржали контакте са музичарима и ансамблима из Србије, и што је
фасцинантно, људи Вас се овде сећају! Очигледно је да сте
оставили траг, и појединачно и као чланица групе Седам
величанствених. Многи још памте Вашу музику за представу Чика шке перверзије.
Ето, недавно сам се срела са Ог њеном Богда нови ћем
после два десет две године, сви су били оду шевљени, мораћемо изгледа поново да се оку пимо. Онда, била сам у Клубу књижевника, са мојим пријатељем Кристијаном Чивљаком, београдским пија нистом који та кође ду го жи ви у
Чика гу, и после сам пришла да поразговарам са бубњарем,
хтела сам да се предста вим, а он је рекао: „Па ја знам ко
сте, ви сте Ната Бог!“ Та кве ствари ме фасцинирају, јер ово
ипак није та ко ма ла средина, али ето, људи нас се сећају.
• Мислим да Вас људи овде доживљавају као симбол срећнијих времена, симбол духа урбаних осамдесетих, као што
памтимо Дубравку Марковић, Хит месеца. Нажалост, то
урбано језгро се распршило, Срђана Јаћимовића и многих
других више нема, многи су еми грира ли... Зато се људи
искрено обрадују када Вас виде овде.
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Summary: In this conversation, in an extensive and
interesting manner, Nataša Bogojević describes contemporary music scene in America, especially in
Chicago, where she lives and works. In the first part
of the conversation the comparison between music
education systems at American and Serbian universities is emphasized. In the second part she talks about
contemporary American composers, with a critical
view of those who compose only film music. She
also points out that the minimalistic stream is still
dominant in America. Further in the conversation she
explains how, after a ten-year break in composing, she
started searching for new sounds and got the idea to
merge the elements of Serbian folklore music (užičko
kolo, narikače, spells) with the simplicity of American
minimalism, explaining in details that process using
the example of her multimedia work Bajalica (Incantations) and the piano composition Kolo. This distinctive synthesis has infused her music poetics.
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