


Пројекат „Чаробнице“ је настао са идејом да представи најзначајније српске композиторке 20. и 
21. века,  признате у земљи и свету.  Концепт програма подсетиће на изразиту оригиналност, али уз 
свеприсутну допадљивост и високе уметничке домете ових, за српску музику веома значајних  ауторки, 
којe су изградиле изузетне каријере у светским оквирима. Овим пројектом промовишемо стваралаштво 
изузетних уметница чија су дела  обележила другу половину XX века у српској уметничкој музици, а 
њихове истакнуте личности утицале на савременике.  
Избором композиција, али и састава водили смо рачуна о томе да програм буде занимљив широј, а не 
само уско стручној публици, а такође желимо да оставимо и трајан запис за будуће генерације. 
Пројекат је усмерен на најширу могућу заједницу, управо својом мултидисциплинарношћу и 
интеракцијом која се остварује са публиком. Пројекат циља на младе као посебно важну интересну 
групу, ради сензибилизације за уметничку музику, али и развијање националног поноса, кроз 
упознавање са величанственом српском уметничком баштином и њеном истакнутом позицијом у свету. 
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„Љубица Марић је употребила читав арсенал савремене музике да би остварила високи циљ. Она говори из дубине своје 
душе, јасним и импресивним језиком...“, речи су Дмитрија Шостаковича о музици Љубице Марић. 
Њену музику и оригиналност израза хвалили су и други велики уметници 20. века, попут Бартока, Лутославског, Алојза 
Хабе, Андреа Жоливеа, Николаја Слонимског, Хермана Шерхена и Маријуса Флотхауса. Сви они су сматрали да дела 
Љубице Марић спадају међу највећа музичка остварења 20. века. 

Рођена у Крагујевцу, 18. марта 1909, један од највећих српских композитора и најоригиналнији српски композитор 20. 
века, ЉУБИЦА МАРИЋ, прешла је огроман уметнички и интелектуални пут да би, својим музичким делима, омогућила 
српској музици достојно место у европској музичкој баштини. Она је 1929. године прва понела диплому композиције 
стечену школовањем у Србији, и то у Музичкој школи, у класи Јосипа Славенског. На Државном конзерваторијуму у 
Прагу, Јозеф Сук ју је примио на последипломске студије композиције, док је истовремено тамо студирала и дириговање 
код Николаја Малка, руског диригента знатне интернационалне репутације. За време студија она је, као композитор, 
побрала велике успехе на фестивалима савремене музике у Амстердаму (ISCM Festival, 1933), Стразбуру и Прагу. О њој 
су критичари писали као о генијално обдареној жени, а њену музику промовисао је тадашњи велики поборник савремене 
музике, диригент Херман Шерхен. Значајни камерни ансамбли и оркестри у Чехословачкој, Холандији и Француској 
изводили су њену музику, којима је често сама дириговала. Била је прва жена која је дириговала Симфонијским оркестром 
Радио Прага, а Алојз Хаба јој је понудио место асистента на Одељењу за четвртстепену музику Државног конзерваторијума 
у Прагу. Други светски рат је омео наставак њене међународне каријере, па је она највећи део свог живота провела у 
Београду, живећи повучено и компонујући изванредна дела. Бавила се и ликовном уметношћу, писала је филозофску 
поезију (Таблице),  била је професор Музичке академије у Београду и академик Српске академије наука и уметности.

Љубица Марић је први композитор икада, који је употребио црквену музику византијског порекла (из збирке Осмогласник) 
у нелитургијским делима, за изградњу целокупног мелодијског и хармонског аспекта својих композиција. 
У њима је остварила високо оригиналну интеграцију средњевековне музике и авангардних искустава музике прве 
половине 20. века (музичког експресионизма), стварајући дела потресне филозофске лиричности, као што су кантата Песме 
простора, Византијски концерт за клавир и оркестар, као и цео циклус Музика Октоиха, затим Асимптота за виолину 
и гудачки оркестар, и камерна дела за гудаче, што припада најзначајнијим остварењима српске музике уопште. Њена 
музика је најавила настанак постмодернизма, а била је и претеча уметничке поетике тзв. мистичних минималиста, чији је 
најзначајнији представник Арво Перт. 
Пред крај њеног живота, музика Љубице Марић поново је са одушевљењем прихваћена у великим европским музичким 
центрима Холандије, Немачке и Велике Британије. У Амстердаму се одржао читав низ концерата њене музике, издавачка 
кућа Furore Verlag из Касела (Немачка) објавила је њен целокупни музички опус, а дискографска кућа Chandos из Велике 
Британије издала је компакт диск са њеним најрепрезентативнијим композицијама. О Љубици Марић говори се као о једном 
од најоригиналнијих музичких стваралаца друге половине 20. века. Прослава стогодишњице рођења Љубице Марић, као 
уметнику од међународног значаја, одржана је под покровитељством Унеска.

др Борислав Чичовачки

„Музика Исидоре Жебељан је потпуно уникатан музички језик, који је дубоко емотиван и жестоко узбудљив… Исидора 
Жебељан има незабораван израз који потпуно осваја.“ 
Musicweb-International, Велика Британија 
„Веома сам импресиониран вештином, снагом и нивоом имагинације музике Исидоре Жебељан…“ 
Sir John Eliot Gardiner, Велика Британија



ИСИДОРА ЖЕБЕЉАН је најпроминентнији и најизвођенији српски композитор на светској музичкој сцени. 
Њено стваралаштво се сматра једним од најоригиналнијих израза у музици првих деценија 21. века.
Била је једини српски композитор који је током 20 година непрекидно добијао поруџбине најзначајнијих светских музичких 
институција.
Она је први и једини српски композитор који је компоновао за Фондацију Берлинске филхармоније, Венецијанско бијенале, 
Фестивал у Брегенцу, Фестивал у Сијени, за чувени камерни оркестар Academy of St. Martin in the Fields…
Опера Зора Д. прва је српска опера чија је светска премијера одржана у иностранству (Амстердам), и то као поруџбина 
иностране институције (Genesis Foundation London). 
Опера Маратонци је прва и једина српска опера премијерно изведена на Фестивалу у Брегенцу (Аустрија), једном од 
најзначајнијих оперских фестивала на свету, и то као поруџбина тог фестивала. 
Опера Две главе и девојка прва је српска опера која је на светској премијери у иностранству (Фестивал у Сијени, Италија) 
певана на српском језику.
Коњи Светог Марка прва је и једина композиција неког српског ствараоца, коју је извео БиБиСи Симфонијски оркестар из 
Лондона, један од најчувенијих оркестара на свету.
Била је прва жена универзитетски професор композиције у Србији.

Пажњу интернационалне јавности привукла је опером Зора Д, коју је поручила Џенезис Фондација из Лондона. Премијерно 
је изведена у Амстердаму 2003, у режији Сер Дејвида Паунтнија и изведена преко 20 пута у пет европских земаља. Од тада 
је Исидора Жебељан непрекидно добијала поруџбине значајних институција и музичких фестивала, као што су Фондација 
Берлинске филхармоније (Клин-чорба, 2015), Венецијанско бијенале (Коњи Светог Марка за оркестар, 2004), Фестивал 
у Брегенцу (опера Маратонци, 2008; Зујте струне за оркестар, 2013), Џенезис Фондација из Лондона (Песма путника у 
ноћи, 2003. и Скомрашка игра, за Academy of St Martin in the Fields, 2005), Универзитет у Кенту (Поломка квартет, 2009), 
Опера из Гелзенкирхена (опере Симон изабраник, 2009. и Наход Симон, 2015), Холандски камерни хор (Латум лало, 2010. 
и Псалм 78, 2017), Accademia Musicale Chigiana Siena (опера Две главе и девојка, 2012), City of London Festival (Кад је Бог 
стварао Дубровник, 2013), Фондација Eduard van Beijnum (Три чудне љубави, концерт за виолину и оркестар, 2017), итд. 
Компоновала је за изузетне музичке ансамбле као што су Бечки симфоничари,  Бродски квартет, London Brass. Њене 
композиције се редовно изводе на концертним подијумима на свим континенатима, као и на и фестивалима White Light 
Festival (Lincoln Center, New York), RAI Festival Nuova Musica (Торино), Музички фестивал Западнонемачког радија 
(WDR), Ultima Festival (Осло), Eilat Festival (Јерусалим), Међународни фестивал камерне музике Godella (Валенсија), 
Festival ControCanto (Рим), Bangalow Music Festival (Аустралија), Међународни музички фестивал у Алжиру, Музички 
бијенале Загреб, итд. Њену музику изводили су још, између осталих, и БиБиСи Симфонијски оркестар, Симфонијски 
оркестар из Гетеборга, Симфонијски оркестар РАИ Торино, Јаначекова филхармонија, Краљевска филхармонија Галиције, 
Венецијански солисти, Загрос ансамбл (Хелсинки), Yokohama Sinfonietta (Јапан), Soutern Cross Soloists (Аустралија), 
диригенти Пол Данијел, Давид Порселајн, Клаудио Шимоне, па солисти, као што су хорниста Штефан Дор, кларинетисти 
Хуан Енрик Љуна, Алесандро Карбонаре, виолиниста Данијел Роланд, пијанисти Нино Гветадзе, Оливер Триндл, Кјоко 
Хашимото, итд. 
Ексклузивни издавач њене музике је Ricordi-Universal из Милана, а њене партитуре објављује и Donemus из Холандије. 
Немачка дискографска кућа ЦПО (CPO) објавила је два ауторска компакт диска с њеном музиком, а дискографска кућа 
Oboe Classics из Лондона компакт диск са Исидорином музиком за дуваче. 
Исидора Жебељан је такође била један од најистакнутијих српских композитора музике за позориште и филм. Компоновала 
је музику за четрдесет позоришних представа у свим значајним позориштима у Србији, као и у Норвешкој, Хрватској и 
Црној Гори. За свој рад на том пољу три пута јој је додељена Стеријина награда. 
Редовно је наступала као музички извођач (диригент и пијаниста) својих дела, али и дела других, првенствено српских 
композитора. Дириговала је на концертима у Лондону и Амстердаму, а као пијаниста је наступала и снимала са Бродски 



квартетом. Основала је Жебељан оркестар, који изводи превасходно музику српских композитора. 
Композицију је студирала на Факултету музичке уметности у Београду, у класи Властимира Трајковића. Од 2002. је била 
професор композиције на истом факултету, и то као прва жена професор композиције у Србији. Била је академик САНУ и 
члан Светске академије уметности и наука (World Academy for Art and Science). 
Специфичност музике Исидоре Жебељан лежи у изузетној, уникатној мелодијској инвенцији, која, у комбинацији са 
снажном, високо профилисаном, нестандардном ритмичком компонентом, у непредвидивој игри променљивог метра, 
ствара заносну звучну слику, која често асоцира на паганске музичке слојеве поднебљâ (европског или ваневропског), и то 
у аутентичном формалном изгледу сваке композиције. Посебност форме њених дела чини неочекивана, изненадна смена 
разнородних тематских мотива, односно њихово надовезивање, што је блиско креирању форме приповетке или филма. 
Њена музика је музика магичног реализма. 

др Борислав Чичовачки

ЛУДМИЛА ФРАЈТ рођена је 31. децембра 1919. године у Београду у породици музичара, са очеве стране пореклом 
Чеха из Плзена, који су се 1903. доселили у Београд, а са мајчине стране судетских Немаца и румунских Влаха, који у 
Београду живе од половине 19. века. Поред оца Јована, стрица Војтеха Фрајта и баке Јулијане Штиц који су свирали 
виолину, тетке Магдалене Шкарка, која је свирала клавир, још неколико чланова породице бавило се музиком. На честим 
кућним музицирањима у дому Фрајтових, у којима је уз старијег брата Стевана и сама Лудмила активно учествовала, 
окупљала се не само многобројна родбина већ и бројни чешки музичари који су живели у Београду. Поред класичне 
музике, на репертоару тих живописних окупљања било је много народне музике различите провенијенције – чешке, српске, 
македонске, далматинске, као и модерних игара које у Београду двадесетих и тридесетих година прошлог века утиру пут 
ка џезу. Све ове околности биле су подстицајне за развијање специфичног начина ослушкивања звукова Лудмиле Фрајт 
од најранијег детињства, како оних из света озбиљне музике, фолклора, тако и из свакодневног окружења. Осим тога њен 
отац је, по повратку из заробљеништва током Великог рата, 1919. године основао у Београду у Дечанској улици бр. 21 
породичну фирму Музикалије Јована Фрајта, прву такве врсте на Балкану. Бројна издања за клавир четвороручно очеве 
фирме, такође су употпуњавала репертоар кућног музицирања, као и литература за гитару и хармонику која је подстакла 
да Лудмила и њен брат Стеван поред клавира науче да свирају и ове инструменте.

Оснивањем Чешког дома у Београду 1928. године, чији је главни финансијер био банкар Рихард Шкарка, супруг 
Јованове сестре Магдалене, београдски Чеси су добили простор не само за окупљање већ и за разноврсне приредбе. Током 
Божићних празника приређиване су костимиране представе за децу. У једној таквој Лудмила је 1929. године глумила 
Снежану. Костимирани балови били су у Чешком дому посебан облик дружења и у њима су уз одрасле такође суделовали 
и млађи нараштаји.

Лудмила Фрајт полазила је Другу женску гимназију (данас је то ЕТШ Никола Тесла) као и Музичку школу 
Станковић у класи Емила Хајека, који је код ње развио љубав према Баховој музици.
 Друга женска гимназија имала је и свој хор чији члан је била и Лудмила. Приликом  различитих школских приредби 
она је наступала и као пијаниста, а често је читала и своје стихове које је писала током целог свог живота. Била је омиљена 
у свом разреду, звали су је музикус, јер је своје другарице често увесељавала свирајући на хармоници, посебно на честим 
излетима на Авалу.
 У последњој години гимназијског школовања у Лудмилином разреду формирало се језгро будућег покрета отпора. 
У томе су најактивније биле њене блиске другарице Слобода Трајковић и Дора Фрајденфелд које су обе страдале у логору 
на Бањици. Олга Нинчић (Хумо) и Иванка Чуковић деловаће заједно са Лудмилом као чланице Академског позоришта и 
листа Студент. Искуство стечено у овим институцијама као и у раду са Пионирским хором биће значајно у формирању 
Лудмилине уметничке личности.



 У сeптембру 1938. године Лудмила уписује студије клавира на Музичкој академији у класи Емила Хајека. Следеће 
године уписује и композицију најпре у класи Милоја Милојевића, да би 1942. због Милојевићеве болести прешла у класу 
Јосипа Славенског код кога је и дипломирала 1946. са Симфонијом ин Де. Била је прва жена-композитор у нас са дипломом 
из ове области.
 Период студирања за Лудмилу Фрајт и њену мајку Емилију био је изузетно тежак и стресан. Очева радња у 
Ресавској бр. 5, од које су имале једини финансијски приход, бомбардована је 1941. и 1944. У овом последњем бомбардовању 
уништени су сви инструменти и сав нотни материјал. Осим тога Лудмилин брат Стеван све време рата проводи у логору 
у Оснабрику, а Лудмилин супруг Истранин Миливоје Франовић за кога се удала 1943. гине на Сремском фронту 1945. 
године.
 После рата Лудмила и даље руководи Пионирским хором за кога компонује бројне композиције. На академији у 
класи Милоја Милојевића компоновала је свој први циклус за женски хор. Касније их је било много више.
 Жељу да прошири своја музичка сазнања остварује најпре радом у музичком одељењу Авала филма и компоновањем 
значајног броја филмске музике као и за радио-драме. Уз то пише и уџбеник за филмску музику. У свему томе била је као 
жена-композитор прва код нас.
 Желећи да упозна нове звучне тенденције тог времена одвела ју је почетком шездесетих година на усавршавање у 
Дармштат, а затим и у експериментални студио Чешког радија у Плзену, где 1967. године ствара своју прву електроакустичку 
композицију Астероиди.
 Сва ова различита искуства подстакла су је да и даље истражује поље звучних могућности изван инструменталног 
и вокалног медија. То је несумњиво утицало да уобичајеним музичким саставима додаје и неке друге звукове – гудачком 
квартету звук сребрних кашика, људском гласу звук дечјих играчака, а касније хорском парту звук снимљен на 
магнетофонску траку. Њена даљња занимања и делатности – на програмима Радио Београда и у оквиру Југословенске 
Радио телевизије, откривала су огроман труд и залагање за пласман младих талената – извођача и композитора, као и наше 
музичке културе. Она је на Радио Београду покренула циклусе јавних концерата Млади који освајају свет и Музичке вечери 
Радио Београда, на којима су наступали тада још неафирмисани уметници попут Зубина Мехте, Кристијана Фераса или 
Игора Маркевича.
 Такве разноврсне делатности несумњиво су одузимале драгоцено време за компоновање којем се она предавала тек 
у тренуцима велике и дубоке инспирације, али и тада са изузетном критичношћу према импулсима сопственог надахнућа. 
То је резултирало извесном и карактеристичном аскетском цртом, могло би се речи на нивоу свих параметара композиције. 
Њена дела, посебно она последња, компонована седамдесетих и осамдесетих година 20. века, сва су кратког трајања, ретко 
прелазе десет минута. Окренута су већином мањим саставима, ако се изузму бројне композиције за хор, који је углавном 
издиференциран или редукован. Форма композиције је јасно, једноставно и чврсто обликована, изражајна средства су 
сведена, али непосредна и јака, нарочито када им је извор фолклор. Однос према фолклору је нов, када се имају у виду 
претходне генерације српских композитора, и битан за естетски квалитет дела. Тежиште, наиме, није на цитату фолклорне 
мелодије или ритма, већ на фолклорном звуку као акустичком феномену, неретко и на окружењу из којег он израста. 
Нарочито је то уочљиво у композицијама Тужбалица за женски, Крес за мешовити хор и удараљке и у Еклоги за дувачки 
квинтет, гудаче и удараљке. 
 На маргинама Лудмилиних бројних скица, уз детаљно разрађена објашњења за будуће композиционе „пројекте“, 
често налазимо и њене цртеже и стихове, понегде и читаве мале приче намењене деци, који су јој очигледно навирали 
у тренуцима надахнућа, можда и независно од самих музичких идеја. Они  откривају један паралелни уметнички свет 
Лудмиле Фрајт и драгоцени су за боље разумевање њене композиционе поетике, јер показују исте или веома сличне 
карактеристике. Извајани оловком, цртежи су једноставни, понекад и изливени из једне линије, прецизни или духовити, 
попут крокија, а стихови сведени, непосредни и суптилни, у исказу снажних емотивних стања и атмосфера која се често 
откривају кроз упечатљиве метафоричне слике. 
 Тематски кругови који сублимирају њен поетски дискурс проистичу из њене инспирације прастарим српским 



народним обредима, интимном атмосфером ноћи као и различитим „причама“ и играријама везаним за разноврсни и богати 
свет дечје маште. 
 Рођена након Првог светског рата Лудмила Фрајт умрла је 14. марта 1999. године десет дана пре поновног страдања 
земље у којој је стварала и чија култура ју је инспирисала у свим различитим сегментима њене уметничке делатности.
 Лудмила Фрајт добитник је Мокрањчеве награде (1969) и награде Фестивала југословенске музике на радију 
(1970) за Песме растанка, затим награде Фестивала Недеља радија на Охриду (1972) за Песме ноћи и Награде Удружења 
композитора Србије (1972) за Гудачки квартет Сребрни звуци.

                                                                           Христина Медић 

У реализацији овог пројекта су нам несебично помогли Христина Медић, Борислав Чичовачки, Српско народно позориште 
у Новом Саду, Музичка омладина Новог Сада, Музиколошки институт САНУ, Издавачка кућа „Клио“, Радио телевизија 
Србије, Радио Београд, Музичка школа „Станковић“, Електротехничка школа „Никола Тесла“ на чему им се захваљујемо. 
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АУТОР ИЗЛОЖБЕ

ИВАНА КОСОВАЦ је рођена 1980. године у Београду.
Дипломирала вајарство на Факултету ликовних уметности 2007. године у класи професора Мрђана Бајића.
Мастер из Конзервације и рестаурације скулптура и археолошких предмета завршила 2015. године на Факултету примењених 
уметности.
Од 2010. године члан је УЛУС-а.
Ради као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе у Београду.
Добитник награде УЛУПУДС-а за конзерваторско-рестаураторски рад - КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА МЕРМЕРНЕ 
СКУЛПТУРЕ БОГА ДИОНИСА, из збирке Народног музеја у Београду.
Бави се ликовно-педагошким радом и радном терапијом од 2008. године.

Реч ауторке

Пратећи део концерта Чаробнице представља изложба која поред класичног документарног представљања све три ауторке, 
позива посетиоца да се кроз интерактивне игре приближи овим уметницама. На три места представљени су  најупечатљивији 
делови њихових  радних простора,  дочаравајући утисак њихових интимних атељеа. Преко фотографија, детаља, слагалица, 
инспиративих предмета, публика ће, користећи телефоне, скенирати QР код преко кога ће добити више информација о 
ауторкама.

САША КРГА је професионални ангажман започео као играч у балету Српског народног позоришта од  септембра 1999. до 
септембра 2010. године након чега је прешао у статус слободног уметника.
Као кореограф и педагог почео је да ради од 2000. године. Предавао је у плесним школама у Србији, Црној Гори и БиХ, 
Грчкој и Белгији. Постављао је кореографије за које су ученици освајали награде у земљи и иностранству.
Определио се за савремени балет у који је уткао своје плесно искуство и искуство у раду са глумцима, жонглерима плесачима 
и другим уметницима као и са учитељима и професорима па и затвореницима. 
Усавршавао се на МАПА академији.
Постављао кореографије за мјузикл, савремене балете, драму и оперу. Сарађивао је са Јиржијем Менцлом, Александром 
Николићем, Видом Огњеновић, Ђорђем Балашевићем,  Аном Томовић, Бранком Парлић и другим.



Музичко оперско театарска организација МОТО је невладина, непрофитна организација, основана на 
неодређено време ради остваривања циљева у области културе, едукације и уметничке продукције.
Наша визија је да класична музика, опера и театар постану доступни свим људима и буду део живота 
човека у Србији. Наша мисија је да радом афирмисаних уметника и промовисањем младих уметника  
стварамо нову публику и на тај начин подижемо квалитет живота.
Посебну пажњу посвећујемо активностима у раду са особама са инвалидитетом, старим и немоћним 
лицима, децом без родитељског старања и другим групама које су због својих здравствених, социјалних 
и других проблема онемогућене да буду комплетно укључене у свакодневни живот.
Наше вредности су квалитет, професионализам, истрајност и поштовање уметности. 
Наши принципи су стално усавршавање и праћење савремених токова у уметности, уз уважавање 
традиционалних вредности.


