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Popularna violončelistica godinama živi na Trešnjevki sa suprugom Vladom 
Kalemberom i njihovim šestogodišnjim sinom Darianom. Klasičnu glazbu 
promovirala je u brojnim svjetskim metropolama, a njezin je rad prepoznala 

i struka te joj dodijelila čak četiri nominacije za diskografsku nagradu Porin, među 
kojima je i ona za najboljeg novog izvođača. Prošle je godine izdala svoj prvi studijski 
album, “Expression”, a na predstojećem Sarajevskom filmskom festivalu održat će 
koncert uz pratnju Sarajevske filharmonije i poznatih sarajevskih instrumentalista 
na kojem će izvesti neka od najljepših djela filmske glazbe. Osnovala je i humanitarni 
festival “Ana u Gradu” koji će se treću godinu uzastopce održati u Dubrovniku i 
koji je dosad prikupljenim novcem pomagao mladim glazbenicima te oboljelima 
od Downova sindromom. Nedavno se okušala i u pjevanju snimivši obradu pjesme 

“What a feeling”, velikog hita iz osamdesetih koji je za film “Flashdance” otpjevala 
Irene Cara. 

gt: Već godinama živite na Trešnjevki. Kako Vam 
se sviđa život u tome kvartu i zadovoljava li sve 
životne potrebe Vaše obitelji?
Na Trešnjevku sam se s Maksimira doselila nakon 
udaje, što je bilo prije devet godina, tako da se 
danas već osjećam kao prava trešnjevačka puca. 
Obožavam Trešnjevku jer je vrlo praktičan kvart 
u kojem je sve blizu i nadohvat ruke, a ljudi su 
iznimno srdačni i pristupačni. U blizini su i vrtić 
i škola što nam je vrlo važno jer naš sin na jesen 
kreće u prvi razred.

gt: Nedavno ste se uputili u pjevačke vode i snimili 
obradu hita “What a feeling”. Kakve su reakcije 
i možemo li u budućnosti očekivati još pjevačkih 
uradaka?
Oduvijek volim pjevati tako da sam napokon odlu-
čila ispuniti si i tu želju te spojiti vokal s instru-
mentalom. Prije toga sam sa suprugom iz ljubavi 
snimila božićni duet pjesme “Tiha noć”, no sad 
je riječ o pravome singlu i spotu namijenjenom 

stranom tržištu. Mislim da je ovo samo početak jer 
imam još mnogo planova.

gt : Održali ste koncerte u brojnim svjetskim metropo
lama. Koja Vas se zemlja najviše dojmila i postoje li 
razlike među narodima kad je riječ o doživljavanju 
klasične glazbe?
Jako volim Izrael. Cijelog sam ga proputovala i 
uvijek mu se rado vraćam, čak i ako nije u pitanju 
poslovno putovanje. Obožavam i Kinu koja iznimno 
dobro reagira na moderan pristup klasici, a ljudi 
su otvoreni za sve vrste glazbe. Japanci pak bolje 
reagiraju na tradicionalan pristup klasičnoj glazbi. 
Uz Kinu, Turska je zemlja u kojoj sam uvijek bila 
iznimno dobro prihvaćena te je to tržište kojem se 
uvijek iznova vraćam. 

gt : Kako popularizirati klasiku i učiniti je privlačnijom 
široj slušateljskoj publici?
Klasika je oduvijek bila i uvijek će ostati glazba u 
kojoj ne uživaju široke mase, no i ona se može popu-
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larizirati modernim pristupom. Riječ je o zahtjevnoj 
vrsti glazbe u kojoj će naročito mlađa populacija 
teško uživati ako s njom nije bila upoznata. 

gt : Imate čak četiri nominacije za nagradu Porin – onu 
za najboljeg novog izvođača, najbolji instrumen
talni album, najbolju instrumentalnu izvedbu i 
najbolje likovno oblikovanje albuma. Kojemu se 
Porinu najviše nadate? 
 Za nominacije sam doznala tijekom jednog poslov-
nog putovanja. Iznimno cijenim to što je struka 
prepoznala moj rad i trud te mi dodijelila sve te 
nominacije pa mi je drago i samo to što sudjelujem. 

gt : Koliko se dugo bavite glazbom i je li na odabir Vaše 
karijere utjecala Vaša glazbena obitelj?
Violončelo sam počela svirati sa šest godina, a 
budući da je moja majka uspješna čelistica, bila mi 
je uzor i htjela sam naučiti svirati poput nje. Obitelj 
mi je pružala veliku podršku, ali nikad nisam osje-
ćala pritisak da se moram baviti glazbom, a to ću 
načelo primijeniti i na vlastitom sinu iako on zasad 
još ne pokazuje sklonost bavljenju glazbom. 

gt: Poznati ste i po često izazovnom odijevanju na 
koncertima. Birate li sami odjevne kombinacije u 
kojima nastupate ili tražite pomoć stručnjaka?
Sve odluke donosim sama; od toga gdje ću svirati, 
što ću svirati pa do toga u čemu ću svirati. Iako 
mi po tom pitanju nitko ne dirigira, imam malu 
pomoć sa strane u izradi samih odjevnih kombi-
nacija. Trenutačno sam se prepustila u ruke mod-
nog dvojca ElFS s kojima izvrsno surađujem te 
jednostavno obožavam njihove ideje. Dovoljno je 
da im kažem gdje nastupam i što sviram i naše se 
zamisli svaki put preklope. 

gt: Kakvi su planovi za budućnost? Planirate li sni
manje nova albuma?
Uskoro ću snimiti album filmske glazbe. Riječ je 
o projektu za predstojeći Sarajevski filmski festi-
val u sklopu kojeg ću sa Sarajevskom filharmo-
nijom i poznatim sarajevskim instrumentalistima 
i vokalistima 23. kolovoza održati koncert na 
kojem ću izvesti neke od najpoznatijih filmskih 
tema. Odavno gajim ljubav prema filmskoj glazbi 
tako da se neopisivo veselim tom koncertu. Iznimno 
sam ponosna i na svoj glazbeni festival “Ana u 
Gradu” koji će se od 21. do 24. lipnja održavati u 
Dubrovniku. Festival je humanitarnoga karaktera, 
a u protekle dvije godine prihod je bio namijenjen 
mladim glazbenicima i osobama s Downovim sin-
dromom. Ove ćemo godine pomoći dubrovačkom 
dječjem domu “Maslina” čiji će štićenici i sami 
sudjelovati u festivalskom programu.


