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REVIEW

Лиз Мелиш (Liz Mellish), Ник Грин (Nick Green) и Мирјана Закић

Music and dance in Southeastern Europe: New scopes of
research and action
Факултет музичке уметности, Београд 2016. ISBN 978-86-88619-71-4

Зборник радова Music and dance in Southeastern Europe: New scopes of research
and action, ново је, четврто по реду, издање које сведочи о раду Студијске групе
за музику и плес Међународног савета за традиционалну музику (The International Council for Traditional Music – ICTM, the Study group on Music and
Dance in Southeastern Europe). Симпозијум на који овај зборник реферира
одржан је у Београду и Петници, у Србији, па је издавач, како је уобичајено,
локални организатор скупа – Факултет музичке уметности у Београду. Пре
свега велико интересовање етномузиколога и етнокореолога за учешће у
раду ове студијске групе, а уз то и идеја да издање буде целовит документ
догађаја, укључујући његов програм, фотографије и омаж Оливери Васић
(1946–2015), има за резултат обимну књигу од 352 странице великог (A4)
формата. Публиковано је 39 засебних радова и 8 радова из 3 симпозијумска
панела, а излагања учесника скупа који нису припремили радове за зборник
представљена су пријавним апстрактима. Теме којима су овом приликом
истраживачи посветили пажњу и наслови потпоглавља јесу: „Импровизација
у музици и плесу Југоисточне Европе” (“Improvisation in music and dance
of southeastern Europe”), „Професионализација музике и плеса Југоисточне
Европе” (“Professionalization of music and dance of Southeastern Europe”)
и „Интердисциплинарност/постдисциплинарност у етномузикологији и
етнокореологији” (“Inter/postdisciplinarity in ethnomusicology and ethnochoreology”).
Првој теми посвећено је 14 радова, чиме је и након сразмерно бројних
разматрања импровизације као креативно-извођачког принципа у музици
и плесу, потврђена њена неисцрпност. Овом приликом ау тори су се
посебно фокусирали на релацију импровизације и институционализације
представљања, те на однос импровизације и извођачке формације –
индивидуалног и колективног перформанса (Иванчић Дунин / Ivancich
Dunin, Иванова-Ниберг / Ivanova-Nyberg, Грин / Green, Екен-Кучукаксој /
Eken-Küçükaksoy). Указано је на комплексност разматрања импровизације
у односу на музичке и плесне врсте, жанрове, особености вокалних и
инструменталних израза, на опште друштвене промене, али и на персоналне
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квалитете и афинитете извођача (Влајева / Vlaeva, Кацаневаки / Katsanevaki, Радулеску / Radulescu, Оздинчер / Özdinçer, Тохумку / Tohumcu).
У појединим радовима се аутори у већој мери него други задржавају на
теоријском разматрању имповизације, шта она јесте или није у (регионалној)
традиционалној музици и плесу (Пејчева / Peycheva, Грин, Кацаневаки).
Док већина аутора пише на основу истраживачко-посматрачке перспективе,
поједини радови доносе партиципаторска искуства и визуру (Кузман /
Kuzman, Стојисављевић / Stojisavljević). Импровизација је разматрана на
основу дескриптивно изнетих запажања, али и на основу структуралне
анализе записа плеса и музике (Леваи / Lévai, Петак / Petac, Кацаневаки,
Радулеску).
Друга тема је привукла далеко највећу пажњу – чак 23 рада у овом зборнику
баве се професионализацијом музике и плеса. Аутори су широком палетом
обрађених случајева одговорили на позив да се пажња посвети економском
аспект у професионализације, па су из перспективе комодификације
сагледаване професионализација извођаштва и стваралаштва (Беисингер /
Beissinger, Мелиш / Mellish, Петковски / Petkovski), професионализацијa
п р е н о с а з н а њ а (Ра н ко в и ћ / R a n k o v i ć) , ф а к т о р и од у т и ц а ј а н а
професионализацију oдређених активности (Церибашић / Ceribašić).
Разматрани су различити аспекти професионализације традиционалне музике
и плеса у контексту дијахронијских промена (Ангелов / Angelov, Келеш и
Доџан / Keleş and Doğan, Думнић / Dumnić, Б. Куртишоглу / B. Kurtişoğlu,
Гутиез / Gútiez, Шенер / Şener, Сумбул и Арсланташ / Sümbul and Arslantaş),
указано је на поимање професионалности у традиционалном окружењу
(Озбингил / Özbilgin), а дискутовани су и односи професионализације
појединих актера у савременој пракси ( Јовановић / Jovanović). Зaхваћена је
проблематика рода (Д. Кучукебе /D. Küçükebe), односа центра и периферије
(M. Кучукебе / M. Küçükebe), утицаја медија ( Јилдиз / Yildiz). У оквиру
ове теме презентована су чак два панела, па је тема професионализације
традиционалне музике и плеса у Србији разматрана на примерима
реконтекстуализације плесних перформанса – њиховом приређивању за сцену
(Бајић Стојиљковић / Bajić Stojiljković) и критеријумима квалификације
професионалности у случају свирања на кавалу (Красин / Krasin). Поред
тога, комплексно су сагледаване улоге професионалаца у националним
ансамблима Хрватске и Македоније од здруженог тима истраживача из ових
земаља. Указано је на околности и начин на који су професионалци допринели
стандардизовању стила певања, односно репертоара као националног
идентификатора (Ћалета / Ćaleta, Стојкова Серафимовска / Stojkova Serafimovska), а потом и на професионализацију преноса плесног знања које води
ка професионалном извођаштву (Ниемчић / Niemčić, Опетческа-Татарчевска
/ Opetcheska-Tatarchevska).
Најмањи број истраживача је прилоге посветио промишљању о
својим дисциплинама у светлости интердисциплинарности, односно
постдисциплинарности – њих десет. Ипак, допринос теми је значајан,
с обзиром на то да се ради о комплексним разматрањима интеракција
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више друштвених и хуманистичких наука (социологије, антропологије,
филозофије, политикологије, лингвистике, културологије, музикологије)
са пољима етномузикологије и етнокореологије. Конкретније, у фокусу су
били потенцијали етнометодологије, кинестезије, теорија афекта, теорије
интонације, концепата (музичких) заједница, (музичке) сцене и друге
тачке сусрета тих наука и студија музике и плеса (Куртишоглу / Kurtişoğlu,
Њаради / Njaradi, Живчић / Živčić, Зорић / Zorić, Шугерман / Sugarman).
Диску товања концепт уалних и методолошких питања истраживања
плеса вођена су у правцу сагледавања етнокореологије као својеврсне
„интердисциплине” (Ракочевић / Rakočević), а „нове етномузиколошке
алијансе” биле су предмет пажње панела који се у зборнику представља
радовима посвећеним (етномузиколошкој) семиотици (Закић / Zakić)
и преиспитивању епистемолошког оквира етномузикологије у циљу
њеног (јаснијег) успостављања као интервенцијске праксе (Ненић /
Nenić). Истакнута је вредност нових медија за музичку антропологију
детериторијализованог Балкана (Димов / Dimov), а указано је и на
мултифункционалност плесне праксе (Хнараки и Алигизакис / Hnaraki and
Aligizakis).
Број прилога по темама одсликава не само афинитете истраживача,
већ и актуелност тема на основу савремених музичких и плесних пракси
као фактора обликовања истраживачких политика. Другим речима,
специјализација различитих актера – извођача, стваралаца, педагога и
комерцијализација њихових делатности, али и опште економске околности
успостављене институционалним утицајима, све су значајније теме у односу
на савремени живот традиционалног плеса и музике и њихову одрживост.
Тако и овај зборник носи снажан печат идеологија, политика и економија
времена у коме је настао.
Уредници Лиз Мелиш, Ник Грин и Мирјана Закић, следећи конвенцију
примењивану у претходним публикацијама ове студијске групе, радове су
устројили према ауторима – алфабетски. Тако је изостала назнака додатне
корелативности прилога, каква је сугерисана груписањем излагања у оквиру
сесија на самом симпозијуму, те се чини да ову праксу треба ревидирати за
наредне прилике у правцу уобличавања (поли)тематског зборника.
Сложеност издања као документа догађаја има вредност не само као
зборник радова, дакле као непосредан траг о појединачним искуствима,
промишљањима, резултатима истраживања етномузиколога и етнокореолога,
већ и као сведочанство у тицаја Савета (ICTM-а) на историјат ових
дисциплина. Скупови студијских група, посебно регионалног профила,
каква је ова за Југоисточну Европу, прилике су да се успоставе (или
рехабилитују) професионални контакти, да се укрсте „инсајдерске” и
„аутсајдерске” перспективе, да се упореде политике и праксе „локалних” и
„мејнстрим” истраживања. Тако посматрано уочава се и питање односа врсте
и доприноса издања, зборника радова базираних на излагањима са скупова
и уобличених само на основу дискусија (Proceedings), какви практично
представљају директнији одраз ауторских позиција у науци, насупрот
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издањима ревидираних радова с потенцијално значајнијим присуством
визура и искустава уредника и рецензената као ауторитета. Амбивалентност
ефекта рецензирања јасно се уочава поређењем доприноса формирању
научног подмлатка кроз унапређење текстова младих или непрофесионалних
истраживача, са вредношћу представљања „аутономних”, „нерецензираних”
резултата истраживања као вида легитимисања вишеструкости приступа и
материјализовања (научних) интегритета (сходно постмодерним тенденицијама). Ово се испоставља додатно важним у односу на формално,
инстит уционално вредновање резултата истраживања у различитим
националним оквирима, па тако у Србији овакви зборници имају мању
вредност у односу на рецензиране тематске зборнике. У том смислу се
ова дигресија у односу на критички приказ зборника у ужем смислу треба
читати као допринос критици ауторитарности у домену продукције знања и
поштовању оваквих, свеобухватних издања.
Данка Лајић Михајловић
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