


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, 
који 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 инте-
ракцијом 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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Ч А Р О Б Н И Ц Е
камерна музика

Љубице Марић
Лудмиле Фрајт

Исидоре Жебељан

Учествују:

Наташа Јовић Тривић, мецосопран
Горана Ћургус, харфа

Мирјана Нешковић, виолина и глас
Вања Ђорђевић, флаута

Борислав Чичовачки, обоа и енглески рог
Марко Богдановић, клавир

Миљана Поповић Матерни, виолина
Наташа Петровић, виола
Кристоф Јан, виолончело
Бобан Стошић, контрабас

Ана Илић, балетски уметник
Саша Крга, кореограф

Нови Сад, Културна станица Еђшег, 21. мај 2022.



П Р О Г Р А М

Љубица Марић      Ostinato super thema Octoicha
(1909-2003)              за клавир, харфу и гудачки квинтет (1963)                      

Лудмила Фрајт      Три ноктурна, за флауту и харфу (1982)                       
(1919-1999)               Успаванка-Серенада-Бдење

Исидора Жебељан  Арија старе Виде из опере Зора Д.                           
(1967-2020)               за мецосопран и харфу (2003/5)

                                   Игуманова молитва 
                                   за обоу и харфу (2015/22, ред. Вељко Ненадић) 
                                   (премијера)
                              
   Еј, душо, песма за виолину, глас и клавир (2011) 

Љубица Марић       Торзо, за клавирски трио (1996)

П А У З А

Лудмила Фрајт      Сребрни звуци, за гудачки квартет (1972)                   

Љубица Марић      Песма за флауту (1976)                                                

Лудмила Фрајт       Три прелида за харфу (1953/65)                                         
                                                                                           
Исидора Жебељан  Фелисија, 
                                  љубавна песма за обоу и харфу (2002/14) 

                                   Сарабанда, 
                                   за енглески рог, виолину и харфу (2002)            
                                                                                                                                        
Љубица Марић  Чаробница, 
                              мелодијска рецитација за глас и клавир (1964)
                              (стихови из Осме еклоге циклуса Буколике Вергилија)

Исидора Жебељан Поломка квартет, за гудачки квартет (2009/11)   
  

Аутор програма др Борислав Чичовачки



НАТАША ЈОВИЋ ТРИВИЋ, првакиња Опере Народног позоришта у Београду, рођена је у Бањалуци 
где је завршила нижу и средњу музичку школу. 
Године 1992. уписала је Факултет музичке уметности, одсек соло-певање, у класи проф. Радмиле 
Бакочевић у чијој је класи дипломирала 1996. године, магистрирала 1999. године и докторирала 2018. 
Од 1994. до 1996. године је члан Оперског студија Народног позоришта, а стални члан Опере  је постала 
1997. године.
Добитница је неколико првих награда на такмичењима у земљи и иностранству. 
Носилац је награда из Фонда „Данице Мастиловић“, „Аните Мезетове“ и „Бисерка Цвејић“.
Године 1997. и 2008. године добила је Похвале Народног позоришта. 
Лауреат је награде УМУС–а за најбоље извођење као и награде Фондације „Бреда Калеф“ и Златне 
значке Културно просветне заједнице. 
Учествовала је у извођењу великог броја вокално–инструменталних дела и извела је многобројна дела 
српских композитора. Гостовала је у земљи и иностанству. 
На оперским сценама је остварила улоге у операма „Кармен“„Вертер“, „Трубадур“, „Аида“ , „Бал под 
маскама“, „Набуко“, „Риголето“, „Ђоконда“, „Едипус Реx“, „Евгеније Оњегин“ и другим.
Од 2015. године је један од оснивача Музичко оперско театарске организације МОТО. 

ГОРАНА ЋУРГУС је дипломирала и магистрирала на Факултету музичке уметности, у Београду, у 
класи проф. Милице Барић.
Од 2002. године је соло харфисткиња у оркестру Народног позоришта у Београду, а редовни је сарадник 
и Београдске филхармоније, Симфонијског оркестра РТС, и многих других.
Као солиста, и члан разних камерних ансамбала, наступала је широм Европе.
Са музичко-концептуалном групом Secondhanders учествовала је у пројектима: Представа за музику 
(фестивали у Улму и Будимпешти, Инфант фест у Новом Саду), Нежно, нежно , нежније (сарадња са 
Дах Театром), 6 (not so) easy pieces (Трибина композитора у Београду).
Са концертмајстором оркестра Народног позоришта, Едит Македонском, имала је запажен наступ на 
престижном Новогодишњем фестивалу у Софији, 2013. године.
Бави се импровизацијом и аранжирањем, аутор је музике за документарни филм Марије Родић, 
„Уточиште“ (2011).
Аутор је и водитељ музичких радионица у болницама и установама за негу у Србији и Црна Гори. 

МИРЈАНА НЕШКОВИЋ рођена је 1983. године у Београду. Завршила је Средњу музичку школу 
Др Војислав Вучковић, у класи проф. Ранкице Оршолић. Године 2005. дипломирала је на Факултету 
музичке уметности у Београду, у класи проф. Јасне Максимовић. Од 2001. године наступа као члан 
БГО „Душан Сковран“, а године 2002. постаје члан Београдске  филхармоније. 
Као солиста наступала је са Београдском филхармонијом, Загребачком филхармонијом, Националним 



оркестром из Лиона, Бриселском филхармонијом, Софијском филхармонијом, Симфонијским 
оркестром из Бретање и другим. Сарађивала је са диригентима: Зубин Мехта, Еиђи Оуе, Мухаи 
Танг, Кристијан Мандеал, Урош Лајовиц, Србољуб Динић и другим. Радом на позоришној музици за 
представу „Бура“ Вилијема Шекспира, успоставља сарадњу са композиторком Исидором Жебељан из 
које произилазе многи концерти камерне музике, премијерна извођења опера и место концертмајстора 
оркестра Жебељан. 
Од 2019. године ради као доцент за камерну музику на Филолошко- уметничком факултету у Крагујевцу.

ВАЊА ЂОРЂЕВИЋ је дипломирала и магистрирала на Факултету музичке уметности у Београду. 
Године 2000.  добила је стипендију Амбасаде Краљевине Норвешке.  На ФМУ је добила награду из 
Фонда „Бруно Брун“ за најбољи магистарски испит на студијском програму дувачких инструмената 
2009/2010. год. Од 2003. год. је ангажована као прва флаутискиња у Опери Народног позоришта. 
Удружење оркестарских уметника Србије додељује јој „Годишњу награду“ за изузетан допринос и 
висок професионални ниво у музичком стваралаштву Оркестра Народног позоришта у Београду у 
сезони 2009/2010. Похвалу за изузетан допринос у раду Народног позоришта у Београду добила је 
2015. године. 
Активно сарађује у Хору флаута „Београдска Сиринга“ са којима је наступала на концертима у Србији 
и иностранству и снимила ЦД са музиком Баха, Хајдна и Моцарта. 
Као члан Организације „МОТО“ наступала је у камерним саставима у земљи и иностранству. Успешну 
сарадњу остварила је са Симфонијским оркестром РТС-а, Оркестром Опере и Театра „Мадленијанум“, 
Симфонијским оркестром „Станислав Бинички“, Македонском филхармонијом, Симфонијским 
оркестром ФАМЕС. Стални је члан Новог симфонијског оркестра „Макрис“. Снимала је за радио и 
телевизију Србије.

БОРИСЛАВ ЧИЧОВАЧКИ је дипломирао и магистрирао обоу на Академији уметности у Новом Саду, 
а усавршавао се и на Конзерваторијуму у Амстердаму. На Природно-математичком факултету у Новом 
Саду дипломирао је биологију. Музикологију је докторирао на Универзитету у Амстердаму. Наступао 
је као солиста са  Београдском филхармонијом, Загребачком филхармонијом, Гудачима Св. Ђорђа, и 
другим ансамблима. Одржао је солистичке и камерне концерте широм Европе и у Израелу. Премијерно 
је извео око осамдесет композиција српских, холандских и немачких композитора. Дискографска кућа 
Oboe Classics из Лондона објавила је његов солистички CD са делима Исидоре Жебељан. Бави се и 
књижевним радом. У Холандији је објавио једанаест књига романа и збирки приповедака. Написао је 
либрета за пет опера Исидоре Жебељан. На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу ради као 
професор обое и камерне музике.



МАРКО БОГДАНОВИЋ пијаниста, током школовања учио у класама Бранке Жиравац, Александра 
Шандорова и Александре Павловић. Мастеркласови: Paul Gulda, Jan Jirski, Alena Vlasakova, Ксенија 
Јанковић, Luiz Hopkins. Активан солистички и камерни музичар, са наступима у земљи и иностранству; 
запослен је као клавирски сарадник у МШ „Станковић“ у Београду. Званични је уметнички сарадник 
бројних такмичења, фестивала, мастеркласова: Даворин Јенко Београд, Premio Clivis Рим, Gianluca 
Campochiaro Катанија, Обоа фест Београд, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Словенија.

МИЉАНА ПОПОВИЋ МАТЕРНИ завршила је Школу за музичке таленте у Ћуприји као ђак 
генерације. Основне, мастер и специјалистичке студије завршила је на Факултету музичке уметности 
у Београду, у класи Марије Шпенглер. Похађала је мајсторске курсеве код Дејвида Такеноа, Гордана 
Николића, Стефана Миленковића, Игора Петрушевског, Јулијана Рахлина и других. Добитник је 
сертификата Интернационалног оркестра младих Конзерваторијума у Берну, под вођством Инга 
Бекера.
Од 2009. године је стално запослена на месту прве виолине tutti у Београдској филхармонији, са чијим 
је камерним саставом наступала и као солиста. Као дугогодишњи концертмајстор и солиста камерног 
оркестра Гудачи Светог Ђорђа наступала је на преко 300 концерата у земљи и иностранству. Као члан 
ова два оркестра сарађивала је са светски познатим уметницима као што су Зубин Мехта, Гордан 
Николић, Немања Радуловић, Жељко Лучић, Борис Березовски, Миша Мајски, наступајући у познатим 
концертним дворанама у иностранству. 
Учествовала у пројекту реафирмације заборављене српске музике. На позив Музиклошког института 
премијерно је извела Сонату за виолину и клавир бр.2 Оп.18 Петра Стојановића, која је том приликом 
снимљена за компакт диск. 
Оснивач је и концертмајстор Београдског камерног оркестра. 

НАТАША ПЕТРОВИЋ,  виолиста, професор, солиста и камерни музичар. 
На Факултету музичке ументости у Београду је дипломирала, магистрирала, а затим докторирала. 
Усавршавала се на Високој школи за музику и драму у Лондону, у класи проф. Дејвида Такеноа. 
Концертанти ангажмани укључују наступе у земљи и иностранству. Учествовала је на свим значајним 
домаћим и међународним фестивалима, изводивши премијерна дела. Била је члан kамерног оркестра 
Гудачи св Ђорђа, Ансамбла Метаморфозис, Жебељан оркестра и НБО Оркестара. 
Радила је у Школи за музичке таленте у Ћуприји и била асистент на ФМУ у Београду. 
Запослена је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу као редовни професор.

CHRISTOPH MICHAEL WILHELM JAHN, виолончелиста, рођен у Ерфурту (Немачка) 1977.
године. Дипломирао је и завршио постдипломске студије на Hochschule für Musik Franz Liszt u Weimaru 
(Nemačka) у класи професора Brunhard Böhmea.



Усавршавао се у класи професора Богумила Караконова у Софији (Бугарска), као и код професора 
Gerharda Mantela, Peter Leisenganga, Christoph Rittera, Tobias Kühnea, Jörg Wolfgang Jahna, Jürgena 
Wolfa, Stephan Forcka и Ulrich Beetza у оквиру студија и летњих академија.
Професионалну музичку каријеру започео је 2000. године у оркестру  Staatskapelle у Вајмару , а затим 
је био ангажован у Симфонијском оркестру Erfurta, Kammerphilharmonie у Келну и као вођа групе 
виолончела оркестра Lohorchester Sondershausen.
Од 2009. до 2021. године радио је као tuti и вођа групе виолончела у оркестру Српског народног 
позоришта у Новом Саду.  
Од 2016. године активно учествује у раду са студентима Симфонијског оркестра Академије уметности 
у Новом Саду као вођа групе виолончела и стални члан је оркестра Camerata Нови Сад. Од 2020. 
године је вођа групе виолончела Београдске филхармоније.
Christoph Michael Wilhelm Jahn концентрира како у региону тако и широм Немачке, Велике Британије и 
Ирске, Аустралије, Шпаније, Француске као солиста, соло виолончелиста и члан камерних ансамбала 
и оркестара. Снимао је за РТС и РТВ. 
 
БОБАН СТОШИЋ, контрабас, основно и средње образовање стекао је у Школи за музичке таленте 
у Ћуприји. Завршио је Факултет музичке уметности у Београду, где је током студија постао соло 
контрабасиста камерног оркестра Гудачи Св. Ђорђа. 
На мастер студије (2006) одлази у Норвешку (Ставангер) где је до дипломирања (2008) био tutti 
контрабас у Stavanger Symphony Orchestra. Од 2009. ради у Београдској филхармонији, где 2011. 
постаје стални члан. 
Од 2010. активно се бави свирањем у камерним ансамблима као што су оркестар Double sens Немање 
Радуловића, Жебељан оркестар, Ансамбл за модерну музику Градилиште, Камерни оркестар Музикон, 
Tango ansambl Libercuatro, Нови симфонијски оркестар Макрис и многи други. Од 2021. Учествује на 
фестивалу Brixen classics u Италији као соло басисита и лектор за бас групу у оркестру и камерним 
саставима.  

АНА ИЛИЋ, студент је уметничких мастер студија Сценске архитектуре и дизајна на Факултету 
техничких наука у Новом Саду. Од 2016. године се бави израдом декорација и сцена за музичке фестивале 
и концерте, а од 2020. ради позоришну сценографију. Године 2021. почиње да се бави и сценским 
покретом. Рад на представама Бјегунци и Coloribus nostri су јој од посебног знацаја и представљају 
улазак у свет позоришта и плеса. Бави се перформансом (плес са ватром) 

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.

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 „НиколаТесла“ на чему им се захваљујемо. 

Идеја пројекта Горана Ћургус 
Аутор програма др Борисав Чичовачки 
Програмски директор: др ум.Наташа Јовић Тривић 
Програмски асистент и приређивач програма  Драган Стевовић 
Сарадник на пројекту Мирко Јеремић 
Организатор  Светлана Милутиновић 
Аутор изложбе и маркетинг менаџер: Ивана Косовац 
Асистент на пројекту: Матеа Тривић 
Тон: Зоран Маринковић и Милош Маринковић 
Сниматељи: Марко Радосављевић и Петар Павловић



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.


