ЦРВЕНА

Црвена је боја љубави, црвена је боја среће, црвена је боја КОЛА.
Ово је десето издање нашег магазина. У ових десет бројева неке ствари се
нису мењале, али неке јесу, и тек ће се мењати. Јер овај магазин је ту да за
КОЛО ради оно што КОЛО ради за нашу традиционалну уметност и културу.
Правимо овај магазин да бисмо чували и баштинили КОЛО, али и да бисмо
на најбољи начин представили промене и новине које се дешавају у нашем
Ансамблу. До сад смо направили десет бројева. Тек смо почели.

Е - часопис КОЛО:
КА БУДУЋНОСТИ

Издавач:

Главни и одговорни уредник:
Владимир Декић

Ансамбл народних игара и
песама Србије КОЛО,

Креативни директор:
Милош Козловачки

Митрополита Петра 8, 11000

Уредник: Вук Бошковић

Београд,
тел. 276 31 44,
office@kolo.rs, www.kolo.rs

Извршни уредници: Страхиња
Бошковић,
Милош Чаушевић

Ансамбл КОЛО задржава сва права.

У Београду, јун 2020. године
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Током месеца јуна Ансамбл КОЛО ће наступати преко наших канала
на Фејсубуку и Јутјубу на којима ћемо емитовати снимке наших
наступа и концерата, као и презентације нашег рада.
Уживајте.

Субота, 6.06.

ШОКАЧКЕ ИГРЕ ИЗ БАЧА И ПЛАВНЕ , са
концерта БУДУЋНОСТ ТРАДИЦИЈЕ – 70 ГОДИНА
АНСАМБЛА КОЛО, одржаног у Опери и театру
МАДЛЕНИАНУМ (14. мај 2018. године)

Субота, 13.06

КОЛО БЕЗ СТРУЈЕ - Вокално – инструментални
концерт поводом Дана Кола, Народни музеј у
Београду (15. мај 2019. године - радни снимак)

Субота, 20.06.

ПРОФЕСИОНАЛЦИ. – Презентација оркестарског
часа премијерно у 20 часова на нашем Јутјуб каналу

Четвртак, 25.06.

ПРОФЕСИОНАЛЦИ. – Презентација певачког часа
премијерно у 20 часова на нашем Јутјуб каналу

Уторак, 30.06.

ПРОФЕСИОНАЛЦИ. – Презентација играчког часа
премијерно у 20 часова на нашем Јутјуб каналу

ПРОФЕСИОНАЛЦИ.
Ансамбл КОЛО се вратио раду. Али у новим,
потпуно другачијим околностима и са новим
правилима. И ми вас позивамо да нам
правите друштво.
Током јуна, на нашим страницама на
друштвеним мрежама, емитоваћемо три
часа Ансамбла КОЛО: певачки, играчки
и музички. Чланови Ансамбла ће вам,
у малим групама и држећи дистанцу,
показати како изгледа део радног дана
КОЛА у доба короне.
Ово ће бити јединствена прилика да видите
наш нови систем рада, у ситуацији када
више ништа није као што је некад било, али
је време да се поново крене у посао.
Ансамбл КОЛО је направио први корак.
Придружите нам се.
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БОГ Д АН К А
БОБА
Ђ У РИ Ћ
Ансамбл КОЛО чине људи. Људи без којих оно не би постојало све ове године,
људи без којих Ансамбл не би био оно што је данас, људи без чијег примера ми

не бисмо били сигурни шта желимо да КОЛО постане у будућности. Богданка
Боба Ђурић је једна од тих људи. Прво као чланица Ансамбла, а онда и његова
директорка, Боба је стварала историју и цртала пут будућности Ансамбла. Као

особа која је посветила свој професионални живот традиционалној, народној
уметности, њен утицај и њен рад се и данас виде и у КОЛУ и ван њега - свуда где се
слави и чува традиционална, народна уметност.

Због свега овога, Богданка Боба Ђурић је овогодишња добитница наше Награде
за животно дело.

Боба је рекла: „Са захвалношћу и узбуђењем примила сам вест о награди за

животно дело које ми додељује Ансамбл КОЛО. Све што сам радила, чинила сам

из интересовања и љубави према послу, часно вршећи дужности које он носи,

а за који сам се професионално определила, дарујући му већи део свог живота,
љубави и рада. Ја јесам од почетка мога рада „колаш” у души и срцу и таква остајем
до краја живота. КОЛО је моја љубав, моје животно опредељење, а народна игра

најлепше што ми се догодило у животу. Још једном хвала на овој части и награди
за мој рад.“

Боба и данас, у пензији, не престаје да ради. Тренутно завршава монографију
посвећену животу и раду Олге Сковран, чувене директорке и кореографкиње
Ансамбла КОЛО, што је пројекат који је Ансамбл КОЛО иницирао и који ће са

поносом издати и дистрибуирати. Замолили смо Бобу да напише текст о својој
каријери, односу са КОЛОМ и својој љубави према народној игри.
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МО Ј
П РО Ф ЕСИОНАЛНИ
ЖИВОТ
У НАРО Д НО Ј
П ЕСМИ И ИГРИ
Све фотографије су позајмљене из приватне архиве породице Ђурић.
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ођена сам 28. јула 1938. године у
у

Властимира

глумачкој

породици, од

Антоновића,

члана

оца

драме

Народног позоришта у Београду и мајке Олге,
домаћице. Отац је 40 година био члан драме
Народног позоришта у Београду, музички

надарен - свирао је клавир, виолину и гитару.
Певао дивним бас баритоном. Поред одласка
у школу и породичног васпитања, главни извор

мога образовања било је скоро свакодневно

одлажење на представе у Народно позориште.
Са 6 година мајка ме је уписала у балетску

школу при Народном позоришту (данашња
школа „Лујо Давичо“) у класу чувеног балетског
педагога Милорада-Милета Јовановића. Ја
сам и тада јако волела да играм. Али моја
мајка је имала други, много озбиљнији разлог

да ме упише: пошто је изгубила двоје деце, а
ја се родила са јако малом килажом и једва

преживљавала, она ме је послала у балетску
школу не да бих постала балерина, већ да бих
сталним вежбама ојачала и преживела.

Упоредо са гимназијом завршила сам средњу

балетску школу—класичан балет, у Београду,
а затим и историју уметности, подгрупа
етнологија, на

Филозофском

факултету

у

Београду. У балетској школи као предмет

имала сам 6 година часове клавира и са
успехом положила испит из овог предмета. У

гимназији ми је професорка фискултуре била
Агата Жиц, касније чувена кореографкиња

Ансамбла КОЛО, у чију сам ритмичку секцију
ступила одмах.

Богданка Боба Ђурић
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Како сам по завршетку гимназије била јако
висока девојка од 175 центиметара, моје
бављење

класичним

балетом

доведено

je

у питање. Баш ми је Агата предложила да

се пријавим на аудицију за Ансамбл КОЛО.
Примљена сам и постала сам део омладинске
групе.

Професионални играч-певач у првом Ансамблу
КОЛА сам постала 1. априла 1958. године и у том

својству остала 12 година, под директорском

палицом Олге Сковран. Одмах сам се укључила
у програм и исте године, учествовала као играч

на прослави десетогодишњице Ансамбла КОЛО
у Народном позоришту у Београду, а крајем
године са Ансамблом путовала у Пољску.
Долазак

у

Ансамбл

КОЛО

и

сусрет

са

традиционалном народном игром за мене
је

било

посебно

откровење.

Упознајући

разнолике кореографије Олге Сковран ушла

сам у бајковити свет народног стваралаштва

мога народа. У свет игре, песме, музике, обичаја
и одеће који ме је очарао и трајном љубављу
везао за себе. Улазећи све дубље у суштину

народног стваралаштва, схватила сам како је
огроман значај очувања и неговања овог дела

наше традиционалне културе. Са љубављу

и великим жаром сам се определила да ми
народна игра и све шта она обухвата постане
животна професија којој сам до данашњег дана
Богданка Боба Ђурић

остала верна.
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Богданка Боба Ђурић

И када бих се поново родила опет бих
посветила живот народној игри.
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Богданка Боба Ђурић

Сваког радног дана у КОЛУ, помно сам слушала

су присутни код сваког члана Ансамбла КОЛО

њени сарадници, пратећи сваки њен покрет

које је поседовала и несебично преносила

сваку реч коју је изговарала Олга Сковран, или
или корак који је показивала и преносила на

нас. Свестраност и богатство њене личности

као директорке и кореографкиње Ансамбла,
њен однос према раду, а највише као човека

пуног разумевање и љубави према људима,
постали су ми узор коме сам се касније у
животу враћала да би решила своје дилеме и

проблеме. Њен ауторитет и поштовање остали

и имају свој печат и данас. Огромно знање
на нас, учинило је да су многи играчи постали

следбеници њеног пута, када су наставили да
се баве сценском применом народних игара

као кореографи, педагози и руководиоци
бројних културно-уметничких друштава. Не

треба заборавити да смо ми у вишевековном,
древном трајању игре само једна карика у

њеном даљем, планетарном трајању кроз
простор и време.
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Вецлар, Немачка
Кућа Лотике, 1960.

Првобитно, своје знање сам стицала на

кореографијама народних игара, а затим је

уследило одлажење на терен и упознавање

са изворном, аутентичном народном игром.
Почела сам и самостално да се бавим
сакупљањем и бележењем. Олга, као и
њени стручни сарадници, приметила је моје
несвакидашње

интересовање

за

домен

народне игре, па ме је охрабривала и

саветовала. Са поносом могу да кажем да сам

на том послу, сакупљајући, бележећи и стручно
обрађујући народне игре пропешачила целу
Србију, скоро и целу Југославију. Упознала сам

и јаче заволела свој народ, срећна што њему
припадам, задивљена древним тековинама

талентованих, анонимних стваралаца народне
уметности.

Јапан - Олга Сковран и жене Kола, 1959.

Б

Б
О

О
Б

Г
А

Д

А
Ђ

Н
У

К
Р

А
И

Ћ

КОЛО ми је отворило
читав свет.

Горе лево
Мелбурн, Аустралија
Долазак у Аустралију, 1959.

Горе десно
Бризбен, Аустралија, 1959.
Доле лево
Таџ Махал, Индија, 1959.

Доле лево
Њу Делхи, Индија У посети председнику
Раџендри Прасаду, 1959.
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Стари двор - Посета председника Пакистана Ајуба Кана, 1953.

Нисам ни могла замислити да ћу као део
Ансамбла

КОЛО,

у

својству

амбасадора

културе своје земље, пропутовати континенте,
наступати

на

најпознатијим

светским

позорницама и имати ретку прилику да
се сусретнем са највишим државницима

и културним посланицима целог света. Ти

наши наступи, сусрети култура, градили су

пријатељство и разумевање међу народима

без обзира на боју коже, расу, веру, језик,
политичка убеђења. Када би се сабрали сви
километри које је прошло КОЛО, добили
бисте линију која обухвата цео свет - добили
бисте божански ореол који чува КОЛО.

Септембра 1966. године сам се удала за глумца
Слободана

Ђурића.

Годину

дана

касније

смо добили ћерку Невену. После 12 година
брака, Слободан је трагично преминуо у
аутомобилској несрећи.

Почетком 1970. године сам одлучила да пређем

на ново радно место - у Дом пионира Београда,
данашњи Дечији културни центар Београда.
Народна игра је остала моја преокупација и
тада одлучујем да је преточим у стручни рад
на етнокореолошком плану, у рад са децом и
омладином. Ту сам основала и концепцијски

обликовала садржај рада и водила Студио за

народну уметност. Моја делатност састојала се

из практичног рада са децом на упознавању,
неговању и учењу народних игара и раду са

сталним групама, као и ансамблом „Чигра“, који
сам покренула. Теоријски рад се састојао у

држању семинара намењених руководиоцима

дечијих фолклорних група из целе Југославије,
као и онима који раде са децом и омладином у
културно-уметничким друштвима.
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Као педагог за народну игру организовала

еминентни стручњаци из области народне

са ширег подручја Југославије. Семинари су

су сва очекивања. Само у Београду, у 100

сам скоро 20 семинара о народним играма
одржавани 2 пута годишње: по недељу дана
почетком школске године и током јануарског

распуста. Број полазника никад није био
мањи од 100. На семинарима су учествовали

Коларчева задужбина - Фешта са Корчуле, 1958.

игре. Резултати овога рада превазилазили
београдских основних школа, основане су
фолклорне дружине ђака.
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Кјото, Јапан - 1959.

Семинаре

је

пратила

литература,

књиге

чија сам ја била ауторка: „Народне игре

за децу предшколског и основношколског
узраста“,

„Неговање

изворног

фолклора

у раду са децом“, „Народне игре” - више

збирки, „Методички приступ учењу народних

игара“ и „Друштвене и хорске народне игре”.
Умрежена је и читава номенклатура смотри

и такмичења деце из ове области - градска,
регионална, републичка.

По

завршетку

семинара

у

организацији

Просветног сабора Хрватске, стичем диплому
кореографа, а касније ту постајем предавач
из области дечијег фолклора и народних

игара из Србије. Учествовала сам у оснивању

Радости Европе, а дечији ансамбл „Чигра”,
под мојим водством, наступао је на Прослави
Стогодишњице Париске комуне, као и на
дечијим фестивалима у Турској, Аустрији и
Италији.

Јелена Вујошевић и моја маленкост смо у

„На млађима Вук остаје” и „Нама у наслеђе

дечијих група Југославије, који се темељно

сам осмислила и које су се као једночинке

Дому основале и Дечији сабор изворних

бавио значајним али доста запостављеним
делом нашег народног стваралаштва - дечијим

фолклором. Основала сам и Клуб љубитеља

народне уметности који је бројао 600 чланова.

оставили људи“ су неке од представа које

приказивале у Дому пионира Београда и

по домовима културе и школама широм
Југославије, као и на фестивалима на којима су
освајале награде.
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Све ово сам радила са љубављу и користећи
стручно знање које сам кроз рад стицала и са
задовољством преносила на млађе.

У пензију одлазим 1990. године, али настављам
са радом учествујући на бројним семинарима
у организацији Савеза КУД-ова Београда

или Савеза аматера Србије, у земљи и
иностранству. Путовала сам по земљи као
Индонезија - У посети председнику Сукарну, 1959.

селектор у одабирању изворних група и КУДова за републичке манифестације као што
су Сабор изворног народног стваралаштва

Србије који се одржао прошле године по 47.
пут, затим Фестивал фолклорних ансамбала
КУД-ова Србије, за манифестацију „Аматери

своме граду“, у организацији Савеза КУД-

ова Београда, затим за Смотру изворног
народног

стваралаштва

деце

Србије,

као и Смотру дечијих ансамбала Србије.
Стручним радом деценијама помажем бројне
регионалне смотре народног стваралаштва, од

„Хомољских мотива“ преко „Златног опанка“
до међународног фестивала „Вршачки венац“.

За овако неуморан рад добила сам преко
100 захвалница од стране организатора, а од
Културно-просветне заједнице Србије „Златну

плакету”. За вишедеценијски рад добила сам

плакету „Златни пастир“ од сабора „Хомољски
мотиви”, као и златне плакете Савеза аматера
Србије, манифестације „Прођох Левач прођох

Шумадију“, „Златни опанак“, манифестације

„Црноречје у песми и игри“, Фестивала
Радничких КУД-ова Србије и других. Моји
стручни прикази, радови и извештаји штампају
Каиро, Египат - Испред пирамиде у Гизи, 1959.

се у часописима „Народно стваралаштво“,
„Сабор

„Вукова

народног

стваралаштва

Задужбина“,

и

другим.

Србије”,

Посебну

захвалницу добила сам и од Етнографског
музеја за изузетан сараднички однос.
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Игре са острва Сусак , 1961.

На конкурсу 1993. године постајем директорка

просторије Ансамбла. Сада могу да кажем да

временима. Остајем на том месту два мандата.

тако размишљам.

Ансамбла КОЛО, у јако тешким економским

Никада нећу заборавити први дан мог првог
мандата, када је требало да седнем у столицу

није било лако, а тада нисам имала времена да
Ансамбл је добро радио.

у којој је седела Олга Сковран. Огромно

На неколико аудиција примани су и нови

њу и њен рад изазвали су у мени буру осећања,

дечији ансамбл који је требало да прерасте

поштовање према њеној личности и сећање на

тресла сам се. Дубоко у мени је растао завет
да ћу поштовати и следити све оно чему ме је

научила. Да ћу следити њене принципе, савете

и поступке. И увек када би ми било тешко, увек
бих се запитала: „Како би ово урадила мадам
Сковран?“. Одговор би ми увек помагао на
најбољи могући начин.

А онда је уследило бомбардовање, па и
пожар

у

Народном

универзитету

„Браћа

Стаменковић“, где су у то време биле радне

чланови. Основани су и омладинска група и
у својеврсну школу народних игара. Водили

су их најстарији чланови Ансамбла према
програмима које сам ја конципирала. Са
новцем је било тешко, али сналазили смо се.
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Постављане су нове кореографије. Србољуб Нинковић поставио је „Игре из

околине Владичиног Хана”, „Игре са Космаја“, „Ноћ у механи“ - све три у музичкој

обради Душана Сувајца. Десанка Ђорђевић је написала „Вашар у Такову“

(музичка обрада Саша Смрекић и Бора Талевски), „Игре из Книнске крајине“, уз
певање Братислава Бате Грбића, „Призренску свадбу“ у музичкој обради Љубише

Павковића, док је Горан Митровић био аутор „Игара из околине Београда” и дела
„Висок“, оба у музичкој обради Димитрија Микана Обрадовића.

Копар, 1962.

За сценско-музички приказ са пантомимом и мимичком игром „У почетку беше
ритам“ сценарио сам написала ја, кореографију је урадио Владимир Логунов, за

музичку обраду је био одговоран Зоран Христић. Постављена је и кореографија
„Отисак душе“ - приказ народних ношњи кроз сцене из народног живота, уз
коришћење ликовних прилога у самом току дешавања на сцени. Ово је био

први пут да су народне ношње добиле своје право место у приказима програма
Ансамбла КОЛО и да је цео садржај био посвећен њима. Прва представа одржана
је у сали за ревије хотела Хајат.

Б

Б
О

О
Б

Г
А

Д

А
Ђ

Н
У

К
Р

А
И

Ћ

По мом сценарију и идеји по први пут су

одржани посебни концерти оркестра под
називом „Традиционално народно музицирање

и свирка на изворним инструментима“ и као
посебан концерт „Лепота музичких аранжмана
у кореографијама Ансамбла КОЛО“ приређен

у простору Галерије САНУ у Београду; затим
„Изворно народно певање-вокална стилска

разноврсност певања у нашем народу“ уз
учествовање солиста певача као и мушке и
женске групе певача.

Концертом у великој дворани Сава центра
под називом „КОЛО игра коло, већ 50 лета“

прослављено је пола века од оснивања
Ансамбла КОЛО уз пратеће програме -

свечане седнице у Коларчевој задужбини,
ретроспективну

изложбу

у

Етнографском

музеју коју је отворила Олга Сковран и
филмски програм из Архива Кинотеке о

Ансамблу. Издата је и мала монографија чија
сам била ауторка. За допринос култури града
Београда КОЛО је добило „Златни беочуг“.
За

време

мог

мандата

веза

са

Радио-

телевизијом Србије била је врло изражена.
Поред честог појављивања и праћења рада
Ансамбла, одржан је низ стручних емисија

о играма и осталим облицима народног

стваралаштва (о различитим врстама опанака,
везу,

накиту,

оглављу).

За

време

Богданка са ћерком Невеном

мојих

мандата, КОЛО је поред бројних концерата у

земљи гостовало и у Грчкој, Пољској, Русији,
Мађарској,

Румунији,

Великој

Британији,

Тунису, Аустрији, Немачкој и на Кипру.

Мој континуирани рад ни данас не посустаје.
Поред породице, њему сам посветила
цео живот, рад и љубав. Нека траје, док може.

www.donirajplazmu.gov.rs

