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Мешавиназаконатржишта
иуметничкихпотребанијеувек
једноставанрецептупракси,
аличинидауметникостанебудан,
датражиноверепертоаре,
дакомбинујепознатаимање
познатадела,дасарађује
сакомпозиторимаизсвогвремена,
даправипаралеле,даоткрива.
Садасесвебољесналазимоутим
водамаикреирањепрограма
постајеврстаигре!Аондапосле
тихразнихкомбинација,понекад
иматежељудаседнетеисвирате
ШубертаиМоцартадок
несване,кажепијанисткиња
ЛидијаБизјак

ИНТЕРВЈУ

ЗорицаПремате

Ж
ивотмисесвевишеделинакон
церте,часовеи–штаостане,као
и већинимузичара – каже на
шасаговорницаЛидијаБизјак
учијемдинамичномкалендару,

узчестенаступеитурнеје,преостаневремена
изавођењекласеклавиранаконзерваторију
мууКаенууНормандији,икурсевеумузичким
школама„КостаМанојловић”уЗемунуи„Пе
тарКоњовић”уСомбору.
СестреЛидија(38)иСања(26)Бизјакизгра

дилесууспешнепијанистичкекаријереуПари
зу.Удомовиниретконаступају.Приликадаих
поновочујемоуказаласеуоквируфестивала
БУНТкојитрајеуБеоградуизмеђу1.и9.новем
бра.СестреБизјаксвираћенаКоларцу8.новем
браделаамеричкихкомпозитора20.века.

Какоорганизујетеживотипрофесијунаре
лацијиПаризБеоград?

Животсадвеиливишеадресанијеједноставан.
СањаијанисмоотишлеизБеоградауистомпе
риодунашихживота.Сањаједошланастудије
уПаризсатринаестгодина2001,јасамнаисти
Парискинационалниконзерваторијумдошла
сасвојихседамнаест,усред1994.године.Сањи
су,чинимисе,недостајаленајвишењенедру
гарицеишколакојујепребрзозавршила,мени
највишеземљакојасенамојеочираспадала,а
зачијусамсесудбинујошкаотинејџервеома
занимала.Затосмоиданас,ипоредживотако
јисеорганизоваоуФранцуској,осталевезане
наспецифичанначинзаовдашњеадресе,кроз
дружење,крозконцерте,педагогијуинекежи
вотнеплановеижеље.

СасестромСањомстеснимилинеколико
компактдискова.Посебнепохвалемеђуна

роднекритикедобилојеиздањесаделима
Стравинскогзаклавирскидуо.Напролеће
ћетеобјавитијошједанцеде?

Критикаипубликасусвенашепретходнепоку
шајепрепозналеумноштвупонудаисвакиод
њихједобиозначајненаградекритикеуФран
цуској–мојсолистичкисасонатамаШуберта
иШумана,СањинсасвиметидамаРахмањи
новаинашзаједничкисасвимделимаСтра
винскогза4руке.Ималасамчастдапрвипут
снимимдисксаоркестромзаиздањекомплет
нихделаЉубицеМарић,гдесамсаоркестром
РТСаидиригентомПремиломПетровићем
снимила„Византијскиконцерт”,незаборавно
искуство!
ОвогсептембрасмоСањаијаснимилено

визаједничкидиск:узФилхармонијуизШтут
гартаидиргентаРадославаШулца,извелесмо
концертезадваклавираиоркестарПуланкаи
Мартинуа,СонатузадваклавираСтравинског
иКончертиноШостаковича.Добилесмопри
вилегијудаснимимовећсада,послетекдесе
такгодинапостојањанашегдуа,дванајзначај
нијаконцерта20.веказанашансамбл.Диск
ћеизаћинапролеће2015.забританскукућу
„Оникс”.

Какосастављатеконцертнепрограме?
Усавременомначинуорганизовањафестивала
свечешћесесрећемосазадатомтематикоми
састављањепрограмајепосталонекаврстаис
питакреативностиуметника–какоразумеште
му,штажелишњомдапоручиш,штаодсебеда
покажеш,штасебе,паондаидругеданаучиш.
Опетпросветитељство!Данасмноготеженего
ранијеможетедапредложитепрограмсаста
вљенизхитовакојисухиљадепутасвирании
снимани.Требазаинтересоватииорганизато
раипублику,апомогућствуисебе!Мешави
назаконатржиштаиуметничкихпотребаније
увекједноставанрецептупракси,аличинида
уметникостанебудан,датражиновереперто
аре,дакомбинујепознатаимањепознатадела,
дасарађујесакомпозиторимаизсвогвремена,
даправипаралеле,даоткрива.Каонекомекоје

васпитануоквирукрајњетрадиционалнихуста
новаикоднасиуФранцуској,тадисциплинасе
иСањиименичинилачудномпредесетакгоди
на.Садасесвебољесналазимоутимводамаи
креирањепрограмапостајеврстаигре!Много
смонаучилеодфестивала„Лудидани”уНанту,
ионихуЈапанугдесвакегодинесвирамовише
програмазасамопардана,каоикрозсарадњу
сафондацијомBru-ZaneуВенецијикојасеба
вифранцускомромантичноммузиком,епохом
потпунонепознатом,акојасадрживрхунскаде
лакојабезњихнебисмоникадаоткриле.Зањих
смопрошлезимеснимиле12валцераМариЖа
ел,Листовеученице,делокојебезстидаможе
дастојиузБрамсовевалцересличнедужинеи
начинаупотребетачувенатрикорака!
Аондапослетихразнихкомбинација,поне

кадиматежељудаседнетеисвиратеШуберта
иМоцартадокнесване,иакојесвевећмилион
путаодсвираноиснимљено.Тадасуинаклони

изазовпредонимделимаиауторимакојисуиз
надсвихмода,свихновихистарихтенденција,
једноставноту,заувек.

КакоћеизгледатиВашепрофесионалнопро
леће2015?ДалићетепоновосвиратиуСр
бији?

Препролећа,2.децембранасчекаконцерту
аудиторијумупарискогмузеја„Орсеј”саРе
геровим транскрипцијама триБранденбур
шкаконцертаза4руке.РегеровојиСањиној
транскрипцији, јерјеСањасатимаисатима
доводилауравнотежуРегеровусулудотешку
деоницупрвогисулудолакудеоницудругог
клавира!Новагодинанасодводинавећтради
ционалнимаратон„Лудихдана”уНанту,нај
посећенијифестивалуФранцускојгдећемо
овезимеизводитинајмањечетириразличита
програманатему„Пасије”–усмислустрада
њаиусмислустрасти.Крајемаприлаборави
ћуинафестивалуСОМУСуСомбору,гдећемо
покушатидафестивалмодернизујемо,доведе
моинтересантнегосте,испричамонекунову
изанимљивупричу.Почетакмајајевећгоди
намарезервисанзаконцертеуЈапану,аонда
насочекујелетосафестивалимакаоштосу
„Рокд’Антерон”накојивећскородесетгоди
насвакогјулаилиавгустадолазимосановим
програмима.
УСрбијупослеБУНТадолазимопоновона

концертповодомпрославе75.годишњицена
шемузичкешколе„КостаМанојловић”,ивећ
6.децембрасвираћемонаКоларцу„Карневал
животиња”сабившимђацима,данаспрофеси
оналниммузичарима...

УБеоградућетеследећесуботесасестром
СањомнаступитиуКоларчевојзадужбини,
узавршницифестивалаБУНТ.Заштосте
одабраледасвиратебашнаБУНТуикако
стедошленаидејудаконцертнипрограм
саставитеодделаамеричкихкомпозитора
20.века?

Идеја–шастоБУНТнамјеобемавеомаблиска
–блискисунамразлозизаштосетребапобу
нити,начиникакотоучинити,каоигрупаљу
диузЉубишуЈовановићаиИвануСтефановић
којисутосвепокренулипрошлегодинекада
смофестивалпомнопратилеиздалека.Част
намјеисрећнесмоштоовегодинеимамоце
ловечерњиконцертнаКоларцубашуоквиру

овебеоградскеуметничкепобунејерјетодо
казданекикреативниљудинепристајунасве
увредекојетрпиуметничкамузика,концерт
наактивносткоднас,уметници,културауоп
ште,паивеомачесто–најбезочнијеувредена
шеинтелигенције.Такође,овајнашконцертсу
подржалииФранцускиинститутуБеоградуи
„СосијетеженералСрбија”.
Београдскапубликанаспознајекаоизвођа

чемањевишетрадиционалногрепертоара,а
овајпрограмнудилепезуамеричкогствара
лаштвазаклавирскидуоу20.веку,одБерн
штајнакојијепостаомејнстрим,прекоблуза
Ржевског,латиноамеричкихритмоваБолко
маивишесалонскихкоракаБарбера,доекс
перименталнеАдесоветранскипцијеетидеза
механичкиклавирКонлонаНенкероа.Нека
одтихделаћесигурнобитиипремијерена
овимпросторима.Накрајукрајева,Америка
нијесамоонопротивчегасеантиглобалисти
ипоштеналеваинтелигенцијаборе!Америка
јеуједномневероватноплодномпериодуње
неисторије,паиданасупојединимсферама,
просторгдесеслободноекспериментише,где
ништанијестранојерјесвеново.Таврстапо
зитивнестваралачкеенергијејенашапорука
крозБУНТизаБУНТ–хајдедапробамобоље,
ново,јерсвејемогуће! ¶

Лудиданиузцрно-беледирке
Првекоцкице
слагалесмосаме

Првостепочеледанаступатесамостал
ноиутомеималемногоуспеха.Од2002.
годинесасестромСањомсвиратеиукла
вирскомдуу.Какотекутедвепаралелне
каријере,солистичкаикамерна?
Два на ест го ди на раз ли ке чи ни нас ве о ма 
спе ци фич ним се стрин ским двој цем и у жи во
ту и у про фе си о нал ним кру го ви ма! Са ња је 
по че ла да сви ра кла вир те го ди не ка да сам 
се ја пре се ли ла у Па риз и сва ка је оне пр ве 
и нај ва жни је коц ки це сла га ла са ма – пр вих 
де се так го ди на шко ло ва ња, пр ве ва жне кон
цер те, на гра де на ин тер на ци о нал ним так
ми че њи ма. У том пе ри о ду су нам по ма га ли 
исти про фе со ри – Зла та Ма леш и по том Жак 
Ру ви је, и та ба за се по ка за ла као јед на од 
осно ва успе шно сти на шег дуа ка сни је: мно ге 
ства ри се под ра зу ме ва ју, кућ но вас пи та ње 
нам је исто, а то је од не про це њи ве ва жно
сти ка да гра ди те озбиљ ну ка ри је ру. Сре ћом, 
сва ка је има ла и сво је осо бе но сти у пе ри о ду 
по сле Па ри ског кон зер ва то ри ју ма – Са ња  
са три ма сте ра, са три ру ска про фе со ра 
(Алек сан дар Сац у Гра цу, Ели со Вир са лад зе 
у Мин хе ну и Дми три Алек се јев у Лон до ну), а 
ја са ве о ма мно го ка мер не му зи ке уз ле ген
дар ног обо и сту и мог про фе со ра из Па ри за 
Мо ри са Бур га... Ду ги низ го ди на ра ди ла 
сам са ма ђар ским пи ја ни стом Фе рен цом 
Ра до шем ко ји оста је не пре ва зи ђе ни при
мер пе да го га, му зи ча ра и чо ве ка. Свра тим 
и да нас у Бу дим пе шту на пар ви ше ча сов них 
се си ја ко је ме као елек тро шок под се те шта 
су жи вот ни и му зич ки при о ри те ти.  
Те раз ли чи те смер ни це у на шем шко ло ва
њу чи не да ни смо пот пу но исте, да че сто 
има мо раз ли чи те иде је или пред ло ге 
ка ко не што да ре ши мо. Ни смо од ра ста ле 
у истом мо мен ту, и по че ле смо за јед но да 
сви ра мо тек пре де се так го ди на, те има

мо и ве о ма раз ви је ну по тре бу да сва ка од 
нас сви ра и са дру гим му зи ча ри ма. Та ко је 
и по нов но за јед нич ко му зи ци ра ње по сле 
не ке па у зе све жи је и ми срећ ни је да по но
во де ли мо кла ви ја ту ру или укр шта мо кла ви
ре! Ско ро сам по но во сви ра ла Тре ћи Бе то
ве нов кон церт у Фран цу ској, Са ња је из да
ла пре ма ло ви ше од го ди ну да на све Ети
десли ке Рах ма њи но ва, обе на ста вља мо да 
са ра ђу је мо са ко ле га ма ко је во ли мо и ко је 
нас ин спи ри шу – као што је ир ска ба лет ска 
гру па FabulousBeast и њи хов ко ре о граф 
Мајкл Ки ганДо лан са ко ји ма смо про ве ле 
не ве ро ват них пар ме се ци про шле се зо
не уз „По све ће ње про ле ћа” и „Пе тру шку” 
Стра вин ског. С обо и стом Алек се јом Огрин
чу ком сам об и шла де сет нај ве ћих са ла све
та на тур не ји „Зве зде у успо ну”... Са ња пу но 
во ли да сви ра и са пе ва чи ма.

Американијесамоонопротивчегасеантиглобалистиборе,негоипросторгдесе
слободноекспериментише,гдеништанијестранојерјесвеново:СањаиЛидијаБизјак

Частнамјештоимамо
целовечерњиконцерт
уБеоградубашуоквиру
БУНТајерјетодоказ
данекикреативни
људинепристајунасве
увредекојетрпи
уметничкамузика,
концертнаактивност
коднас,уметници,
културауопште,често
и–најбезочнијеувреде
нашеинтелигенције




