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Тине и Радојка Живковић са синовима

З

нате ли шта су пискателнице?
Да овај појам није забележен
у књизи „Гусларке и свирачице” др Иве Ненић, ни „Гугл”
не би знао да је у српском језику још
у средњем веку постојао назив за жене које свирају. Свезнајући интернет
претраживач није крив што на упит
„пискателнице” може да пружи само
тај један извор: наша етномузикологија се домаћом историјом женског
музицирања бави тек од почетка овог
миленијума. Задатка да се та празнина
колико-толико попуни, подухватиле
су се ауторке истраживачког пројекта „Женско лидерство у музици”, који
финансира Фонд за науку Србије.
„По патријархалној подели родних
улога, посао жена је чување и преношење вокалне традиције, а свирање
је „мушка ствар”. Ипак, постојали су
и аутентично женски инструменти,
као што је дудурејш, дугачка свирала
коју су користиле Влахиње. Ексклузивно женска музичка пракса била је
и певање уз тепсију која се врти, при
чему се глас стапао с фреквенцом
брујања тепсије”, објашњава руководилац пројекта др Ива Ненић, доцент
за ужу научну област Етномузикологија на Факултету музичке уметности
у Београду.
У та древна времена, женско музицирање углавном је у вези са ужим
кругом слушалаца и по правилу је

престајало удајом. Изузетак су слепе гусларке, о којима је још 1611. године француски путописац Пјер Лефевр оставио писани траг. Описујући
панађур (вашар) у Пироту, он наглашава да је био задивљен умећем двеју
слепих гусларки, које су свирале пред
окупљеним народом.
„Неке од њих биле су путујући свирачи: на коњу, с пратиоцем, кретале су
се на широком простору од Црне Горе
до Бугарске, што је у оно доба био прави подвиг. Поједине су биле вичне и
смишљању стихова”, каже др Ненић.
Ипак, истиче наша саговорница,
женско јавно музицирање вековима
је на овим просторима доживљавано
као ексцес на који се не треба угледати.
„Кроз васпитне обрасце девојкама се јасно стављало до знања да ће
бити осуђене на улогу отпадника у
друштву, ако се усуде да следе такав
узор”, наводи Ива Ненић, додајући да
су у 19. веку свирачице и певачице у
кафанским оркестрима жигосане као
„жене лаког морала”.
Ново друштвено уређење после
Другог светског рата прокламовало
је равноправност мушкараца и жена
на свим пољима. Али, патријархални
светоназори нису могли да се укину
декретом.
„Женама је требало много одважности да се придруже неком култур-
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Како су хармоникашица Радојка Живковић
и клавијатуристкиња Маги Стефановић
заувек промениле свет женског музицирања
– једна је од тема пионирског истраживачког
пројекта „Женско лидерство у музици”

Ива Ненић

но-уметничком друштву, да свирају
на приредбама и фестивалима, јер је
то неретко изазивало згражавање околине. Била је то велика битка за еманципацију и освајање слободе у сфери у
којој су жене кроз историју увек биле у
другом плану”, наглашава др Ненић.
Предводник и узор „новог таласа”
женског музицирања била је хармоникашица Радојка Живковић (1923–

Принтскрин „Јутјуб”
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Даме свирају
ритам слободе
Маргита Стефановић

2002) из Глободера код Крушевца.
Као 12-годишња девојчица, победила је на Првом југословенском такмичењу хармоникаша, а после рата је
стекла огромну славу, углед и поштовање широм света. Ушла је и у Гинисову књигу рекорда, као професионални хармоникаш с најдужим стажом.
„Многе музичарке с којима сам разговарала признају да их је Радојка
инспирисала да се посвете свирању.
Била је не само виртуоз на хармоници и композитор, већ и харизматична
личност. Појавом, приватним животом, манирима и одмереношћу, развејала је традиционална предубеђења
о свирачицама. Она је прва жена чије
је музицирање било идеал и мушкарцима”, прича Ива Ненић.
И док су у Радојки Живковић свирачице народне музике имале неприкосновеног предводника и инспиратора, у свету „забавњака” жене нису
одмакле даље од микрофона. Ни џез,
ни рок култура нису донеле преокрет,
не рачунајући маргиналне изузетке.
Све до Маргите Стефановић Маги,
клавијатуристкиње групе Екатарина
Велика (ЕКВ). Њеном пиједесталу до
данас се једино приближила блуз-рок
гитаристкиња Ана Поповић, а тим
трагом иде и звезда у успону, етноџез фрулашица Неда Николић.
„Ни звук, ни сценски наступ ЕКВ-а
без Маргите не би био то што јесте.

Сва њена слојевита, сложена личност,
љубав преточена у тонове и занос музицирања, све се то чуло и видело. Целим бићем је слала поруку: ја сам то
што свирам. А такав флуид могу да
шире само истински предводници”,
оцењује наша саговорница.
Према речима др Ненић, женско
лидерство у музици се не своди само
на инструменталну и вокалну димензију. Иза „сценске линије фронта”
мноштво је утицајних композиторки, списатељица текстова, менаџерки, организаторки фестивала... И оне
ће бити обухваћене истраживачким
пројектом којим руководи, а у чијем
тиму су проф. др Мирјана Закић, шеф
катедре за музикологију, докторанткиња Ана Петровић, Сања Ранковић,
оснивач певачке групе „Моба” и утемељитељ одсека за традиционално
певање у Мокрањцу”, као и Татјана
Николић, предводник иницијативе
за женско стваралаштво ФЕМИКС и
оснивач рок-кампа за девојчице.
„Лидерство се обично доживљава као хијерархијска позиција моћи,
али постоје и хоризонтални модели лидерства – подстицање, повезивање, охрабривање, преговарање,
убеђивање... Женско предводништво
у свим областима има много облика,
па је тако и у музици – закључује Ива
Ненић.
Дарко Пејовић

Хоби му је да прави изложбе о познатима
Вељко Смајевић, некад кустос
Музеја историје Југославије
већ две деценије чува
од заборава глумце, спортисте,
музичаре, новинаре

Манекен који воли Тита

егендарне глумце, спортисте, музичаре, новинаре, али и понеки незаборавни спортски догађај с простора бивше Југославије на необичан и оригиналан начин од заборава пуних
двадесет година чува београдски професор историје и уметник Вељко Смајевић. Радни век
провео је као кустос Музеја историје Југославије и упознавао посетиоце с Кућом цвећа, у
којој је сахрањен Јосип Броз Тито, и детаљима
из маршалове владавине, као што су навике које
је имао у тамошњем радном кабинету у коме је,
казује Смајевић, свако јутро у 5.30 часова читао
новине и пио кафу. Био је, каже, задужен за стране делегације, па је једном приликом чак упознао и Михаила Горбачова, председника Совјетског Савеза. А поменуте изложбе организује из
хобија, поштовања и љубави према особама и
догађајима које приказује. Самостално, уз велики труд и то у готово свим бившим републикама
Титове велике државе, од Србије, преко Хрватске и Словеније, до Босне и Херцеговине.
Вељко је одрастао уз спортисте и за наш лист
открива да му је љубав према спортским херојима, које је на својим изложбама, између осталих, промовисао, усадио отац генерал Василије
Смајевић, који је својевремно био председник
Кошаркашког клуба Партизан, али и први председник шаховског клуба тог тима. Ипак, свој изложбени серијал, који тренутно броји 31 поставку и седам уметничких конференција за
медије, 2001. године започео је с глумачким
бардовима. Ту прву изложбу на Тргу Николе
Пашића посветио је доајену српског глумишта
Зорану Радмиловићу, који је преминуо 16 лета
пре тога, а поставку је отворио Бранислав Лечић, тадашњи министар културе. Централни
београдски трг био је место где је годину дана
касније имао и другу изложбу коју су подржали
тадашњи премијер Зоран Ђинђић и председник
Борис Тадић, а организована је поводом одржавања Светског купа у ватерполу у главном граду
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Вељко Смајевић

Србије. Своје фото-омаже приредио је и глумцима Ивану Бекјареву, Стеви Жигону, Слободану
Цици Перовићу, а није заборавио ни на доајене журнализма, па је 2003. године у Скадарлији
приредио изложбу посвећену нашем дописнику Мирославу Радојчићу, новинару који је 30 година богатио странице „Политике” текстовима
из Америке и Велике Британије.
– У изложбама сам настојао да сачувам сећања
на заслужна имена наше савремене историје.
Пред публику сам излагао фотографије, карикатуре, признање, каталоге, личне предмете особа
које заиста ценим и поштујем и чија дела сам
настојао да отргнем од заборава. Од критика ми
је најдража она да би цео свет требало да чува
своје великане изложбама попут мојих, а сем из
Европе, понека похвала за моје поставке стигла
је и из Америке – истиче Вељко Смајевић.
Уследиле су Смајевићеве спортске изложбе о
српском и светском шаховском великану Светозару Глигорићу, прослављеном параолимпијцу
и великом човеку Драженку Митровићу, Јасни

Шекарић, коју је Светска спортска стрељачка федерација прогласила за стрелца миленијума, каратисткињи Тањи Петровић, али и југословенском репрезентативцу у стоном тенису,
Драгутину Шурбеку, коју је приредио у Загребу.
Радо виђене биле су и његове фотографије Драгана Манцеа, ненадмашног голгетера Партизана, као и Иве Данеуа, капитена југословенске
кошаркашке репрезентације, које је изложио у
Љубљани. На поставци „Све наше летње олимпијске медаље” представио је свеукупна одличја
с тих такмичења од почетка организовања, па до
2000. године. Уметнички опус је обогатио и изложбом о историји овдашње кошарке, а публици је 2009. приказао и збирку фотографија којом
је подсетио на то како су кошаркашице Црвене
звезде, три деценије раније, покориле Европу.
Три изложбе је организовао баш на Маракани, а
једној од њих присуствовала је кошаркашка легенда из америчке Куће славних, Мирко Новосел. Није заборавио ни да подсети на Звездину
шампионску титулу у Барију 1991. године.

Сем што у малом прсту држи прегршт
информација о животу Јосипа Броза, а можда
и више о познатим балканским спортистима и
уметницима, Вељко Смајевић стигао је у
животу да буде и манекен. Пре пола века
шетао је модном пистом на двадесетак ревија
одржаних у Југославији и Немачкој.
Његове слике, увек начињене у манирима
холивудских глумаца из друге половине
прошлог века, појављивале су се у
часописима „Дуга”, „Нана”, као и у рубрици
„Дежурне очи” некадашње „Политике
експрес”. Једна од њих, поприлично
увеличана, изложена 1981. године у
тадашњој култној радњи Фото „Балкан” пола
године привлачила је пажњу пролазника који
су шетали београдским Теразијама.
Из манекенских вода пензионер Вељко
давно је испливао. Али из уметничких, каже,
неће никада, већ кује планове за наредне
поставке о Екстра Нени, Рахели Ферари и
Слободану Алигрудићу.

А сетио се и Милице Манојловић, диригента
и педагога, која је основала један од најбољих
европских дечјих хорова „Колибри” и 44 године
дириговала најмлађим ансамблом РТС-а.
У чланку под називом „Боемски дух још живи”,
Смајевић се на страницама „Политике” нашао
и тачно пре деценију и по када је потписница
овог текста извештавала о његовој изложби у
Дому синдиката, посвећеној петнаестогодишњици смрти највећег српског боема, певача Томе
Здравковића. Увек смеран Смајевић ни тада се
није много хвалио, већ је реч препустио, од јавности скривеном, Томином најстаријем брату Ивану Здравковићу, који је из родног села
Печењевци дошао да отвори поставку. Упркос
скромности, о изложбама кустоса из Куће цвећа
за ове две деценије и те како се чуло. У медијима,
па чак и америчким, о њима је објављено више
од 600 наслова, а Смајевић истиче да свега тога
не би било без његове највеће животне подршке,
супруге Весне, ћерке Милице и сина Петра.
Драгана Јокић Стаменковић

