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обраде,већсенамећепитањекомпозиторскогвиртуозитета:како
санајмањемогућемузичкогматеријалапостићинајвећемогуће
дејствоикакопретворити„мало”у„много”,абитиоригиналан?
Такосеибирајуиспроводенајразноврснијередукцијеипроце
сирањамузичкогматеријалаимузичкогвременакојеонзаузима,
билодасекористепостминималистичкетехникерепетитивности,
полифонијевременскихтракаипулсирањеуситњеногредундант
ногматеријаланискеинформационевредностибилодасеграде
аскетскезвучнемрље,линијеискулптуреизбушенетишином,са
амбијенталнимианалошким„вишкомзначења”којиседоврша
ваудухуслушаоца.Моћекономијеиекономисањапрешлаје,из
јавнесфере,иууметносткомпоновања.
ПрвиконцертМеђународнетрибинекомпозитора(Домомлади

неБеограда,7.новембар)одржаојевећкултнипијанистичкидуо
LP(СоњаЛончариАндријаПавловић)итона–аналогнимсинти
сајзерима!Биојетонесамо„искоракунеобично”већибизарност
којојсуподлегликакодомаћиаутори(духовитоауторскоукршта
њеБ.ОбрадиновићаиВ.Пејковића„Узајамностнаделу”имање
успелиИ.Божичевић„Пролећемину”)такоикомпозиториизКо

лумбије,САД,ХоландијеиДанске(АнтониоКореа,МаркМелитс,
ХубадеГраф,ХилМејерингиКимХелвег)којису,носталгичнооб
нављајућисвојеуспомененакомерцијалнумузикуседамдесетихи
осамдесетихгодинапрошлогвека,писалиудухуоногаштојебио
генерацијскизвук,наравноузнеопходнекорекцијенакнаднобру
шенихукуса.Утомседруштвуостарелихрокеранашлаимузика
ЂерђаЛигетија,уоригиналуписаназачембало,којајезахваљују
ћиLPдуудобилаисвојусинтиверзију(„HungarianRock”из1978.
и„Contiuum”из1968).Бизарностоветрансформацијеугледних
исвимапознатихкомпозицијасветскебаштинебилајепотцрта
насазнањемдасу,башутренуцимакадасуонанастајалаусвом
оригиналномвиду,биликонструисаниипрвисинтисајзери.Тако
сусеуносталгичнојаурипостмодерногмузичкогсваштарењана
бизаранначинсусреливршњаци:Лигетијевамузикаирокерске
аналогнеклавијатуре.Концертјебиоипрофесионалниизазовза
дуоLPпоштојекласичнапијанистичкатехникамалопомагалау
савлађивањупосебнихвештинасинтиконтролера.
Другиконцерт(„Студио6”РадиоБеограда,8.новембар)ве

ћиномјеприпаогудачкомделуизврсногдомаћегансамблаза

савременумузику„Градилиште”иостварењимаБилаДерфелда
(САД),АнеКорсун(Украјина),ТомеСимакуа(Албанија/Вели
каБританија),ХикаријаКијаме(Јапан/Белгија)исрпскихауто
раМилошаЗаткалика,СтаниславеГајић,ДејанаДеспићаиЈоне
лаПетроја.„Корачањеканеобичном”овдесемоглодетектовати
удваправца:канетрадиционалномкоришћењунајкласичнијих
могућихкамернихформацијагудачкогтријаиквартетаика„ко
перниканскомобрту“којинеокласичнумузикудоајенаДеспића
потказујекаонеприлагођенуинепристалу,даклекао„необичну”
уодносунасвојемузичкопостокружење.Наовомконцертунај
вишеснобовскогзанимањазабизарнопобудилисуГудачкитрио
ЈапанцаХикаријаКијаме,тешкометалнатонскаслика,метафора
иалегоријахистеричне„упадљиведругости“којуподразумева
јапанскареч„отаку”,апотомидвеоткачене,циничнеитрапаве
минијатуреизциклуса„Faces”загудачкиквартетЈонелаПетро
ја,којеуједанисказувезујуфолклорницитат,суманутаглисанда,
непрестануполитоналностиразлабављенуинтонацију.
Трећевечеритрибине(9.новембар,холНароднебанкеСрбије)

наступилисугостиизСловеније,квартетсаксофона„4Saxess”и
својимпрограмомповезалитрибившејугословенскерепублике,
Словенију,СрбијуиМакедонију.ИзвелисуделаИгораЛундера,
ЈанеАндреевске,ВладимираТошића,НенадаФиршта,Панде
Шахова,ИванаБркљачићаиАнтеГргина.Билесутовећином
игреизмеђукласичнеуметничкемузикеиџеза,мањеуспешне
уколикојепреузимањеџезжаргонабилоповршнијеиприми
тивније.Ништанијетакотешкоимитиратикаодобарџез,паје
концертуспеозахваљујућинеколициниостварењакојасенису
дотицалаовогжанра.Најинтригантнијајебилакомпозиција„Да
лисамсокоил’хуколује”МакедонкеЈанеАндреевске,наивици
амбијенталногзвука,веомасуптилноизграђенаодсвеганеко
ликоминијатурнихелеменатамузичкогјезикаисинтаксе,аин
спирисанаРилкеовимстиховимаиБаховоммузиком.Такођесе
издвојилаикомпозиција„Четиритемперамента”ИванаБркља
чића,техничкивештонаписана,веомаефектнаиекономична.
Њенабизарностогледаласеиутомештокомпозитори,кадапи
шунатемуљудскогкарактера,обичнонасликајувластити.

Крај у следећем броју додатка

БУНТ       или самоодбрана музичке уметности

упркоссвему.Уместоразнихдимних
завесаорганизаторске,продуцентске,
менаџерскеидругеважностиилажне
незаменљивости,БУНТиманајдубље
уверењедајемузикавизија,позив,
мисија,страст,професија,саниоба
везакојасененапушта.
Изгледа да је уметницима,мно

гима међу њима, сасвим досади
лодабудумалтретирани,дабудуу
службибирократије,дабудужртве
сталнеслучајнеилинамернезамене
саестрадом,досадилоимједасена
њиховрачунинарачунуметности,
посебносавремене,праведоскочи
цеизбијајушале,даихвређајуне
знањемипростаклуком,даникадне
слушајуништаговореништараде,
даникаднисубилињиховапубли
каалиоњимапричајукаодазнају

очемуговоре,даихниподаштавају,
претварајуутезгарошеазаправо...
игноришу.
И...почеојеБУНТ,тачномесецда

напоштојепалапрваидеја.Почеоје
фанфарама,блиставимзвукоммла
достии снаге (извођачимомцииз
CamerataSerbicabrass).Токомосам
данатрајања,БУНТјеисписаонеко
ликоуникатнихстраницасамоодбра
немузичкеуметности.Евонеких:
Тренуцисупериорногпијанизма

ипрецизнемузичкемислиДејана
Синадиновића(Бетовеновасоната).
Крхкаистварнаснагаилепотафлау
теЉубишеЈовановића(Вивалдијев
концерт„ИлГарделино”).Драмски
понори(ВагнеровепесмеМатилде
Везендонк)КатаринеЈовановић.Је
динственоониричкоискуствоипи

јанолаутекојезаустављадахЕдина
Карамазова. Од првог до послед
њег потеза гудалом (у Хумеловој
сонатинапример),изузетностви
олистеАлександраМилошева.Сви
раојезаједносапоузданомЛеном
Генц.Последњадвојица,Карамазов
иМилошев,свиралисусвојуверзи
јуШубертовесонатеАrpeggioneса
шармомисвежиномновог.Послед
њиЦДсјајногдуаLP, који јепро
мовисаннаБунтов(н)омконцерту,
састављенјеодделаследећихкомпо
зитора:МилошаРаичковића,Ивана
Божичевића,МилимираДрашкови
ћаиМирославаСавића,Владими
раПејковићаиБожидараОбради
новићауздодатакРамбаАмадеуса.
Све смоихчулионакокако суих
представилиСоњаЛончариАндри

јаПавловићунеодољивојстрасти
свирања.РитаКинкајесвиралаЛи
стовуИгруводеувилид’Естетакода
јеизгледалодасепросторнапросто
сјајиодбојаипрелива.ДраганРадо
сављевић,врсникамернимузичар,
стаојеопетпредбеоградскупубли
ку.ВиолончелоСандреБелићраз
ливалосетопло,једро,ведро,тамно.
ЗвонкиијаснибаршунгласаАнете
Илић,свезрелијиидивнији,уВи
валдијевимаријама.
Сасвимпосебнетренуткеприреди

лисунаБУНТумлади,мадавећса
свимзрелиуметници:НемањаСтан
ковић,ДраганСредојевић.Момцииз
CamerataSerbicabrassансамбла,из
неодољивогквартетакларинетаНев
ски,ТријаАгапе,Гуитанеондуа…И
најзад, на крају фестивала, четири
савршеноразличита,непоновљива,
раскошнасопрана–КатаринаЈова
новић.АнетаИлић,ЉудмилаГрос
ПоповићиВиолетаРадаковићПан

цетовић–разгалилесуиоплемени
лепублику.
Посебантерминбиојеодвојенза

наступ„Децезадецу”,унедовољно
искоришћенојсалиАКУДЛола.Мо
ждаједецисувишеранозапојединач
ниосврт,ализагрупнипортретније:
подмладакБУНТабиојеимпресив
нодобар.
НиштанијесавршенонаБУНТу,

осимпосвећеностимузици.
Посебанпрогрампосвећенјеве

ликимсрпскимуметницима,изво
ђачима и композиторима који су
већ историја.Филмове су уступи
лителевизијеСтудиоБиРадиоте
левизијаСрбије,итакоомогућили
дапоновосретнемоДушанаРадића,
МирославаЧангаловића,Оливеру
Ђурђевић,ЉубицуМарић,Енрика

Јосифа,СтанојлаРајчића,Алексан
друИвановић…докјеоИриниАр
сикинпредстављенфилмунезави
снојпродукцијиауторкеДубравке
Стаменковић.
ПрвипутуБеоградуноћпослекон

цертапружалајеонимакојисујош
билигладнимузикеjamsessionкла
сичнемузике.
КуланаДунаву,КулаНебојша–ме

стонакомесеједанбројконцерата
БУНТаодржава,већсепоказалакао
сјајноместоза„мале”догађаје.Ула
знихол,укомесууспешноизмеша
неестетикестарогиновогиукомесе
звуцисавршеноакустичкиразливају,
погодујенесамотонскојслицинего
исензибилитетуданашњегслушаоца.
Немабине,немаразмакаизмеђуоних
штомузикуизводеионихштојеслу
шају.Имасамозаједничкогкретања
звукаиснажногуживањауњему,че
стозасићеногкаоводенапара.
Ни Етнографски музеј није кон

цертноместоуправомсмислу,али
његоватријум јестепогоданзаму
зичкедогађаје,пајеБУНТитунашао
својеместо.Посебнусценографију,на
моментенапетоконтрастну,чиниле
сулуткеустакленимвитринама,лут
кемушкеиженске,ураскошнимет
нокостимимаизсвихнашихкрајева.
Реклобиседасутедвескупине–жи
виљуди,учеснициконцертаипубли
касједнестранеифигуреуљудској
величини,алибезлица,сдругестра
немузејскогстакла–унекомчудном,
мадапарадоксалномскладу.Каодасу
једнидругимапублика,посматрачи,
учесници.Живиљудисједнестране
посматралисулуткесасвешћуопро
шлостиипролазности,аоне,лутке,
каодасуподсећаленаванвременост
инепролазност. ¶

Извођење Вивалдијевог „Ил Гар де ли на” у Етнографском музеју   Фото Милена Петровић

Посебнусценографијуконцертау
атријумуЕтнографскогмузеја,на
моментенапетоконтрастну,чиниле
сулуткеустакленимвитринама,
ураскошниметнокостимимаиз
свихнашихкрајева.Живиљудис
једнестранепосматралисулуткеса
свешћуопрошлостиипролазности,
аоне,лутке,каодасуподсећалена
ванвременостинепролазност

Ансамбл Студио 6 Квар тет сак со фо на „4Sa xess”


