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Ана Ко тев ска

Б
УНТ је апо ли ти чан, не про фи тан и осло
њен ис кљу чи во на умет нич ке вред но
сти, до бру во љу по је ди на ца и искре но 
ин те ре со ва ње пу бли ке – на гла ше но је 
у ма ни фе сту фе сти ва ла. 

Све око овог но вог фе сти ва ла крај ње је ати
пич но за на ше при ли ке али се по ка зу је де ло
твор ним за му зи ку, му зи ча ре и пу бли ку. БУНТ 
је про шле го ди не из ра стао из не при хва та ња на
мет ну тих ре стрик ци ја и ома ло ва жа ва ња ду го
го ди шњих ме ђу на род но афир ми са них фе сти
вал ских ин сти ту ци ја, пре све га Бе му са али и 
Три би не ком по зи то ра, Ни шви ла итд, као кре
а тив ни од го вор на по ни жа ва ју ће усло ве ра да 
му зич ких ства ра ла ца. 

На стао је као ва нин сти ту ци о нал ни, во лон
тер ски ре ак тив ни по крет тро чла ног кре а тив
ног ти ма ((Љу би ша Јо ва но вић, Ива на Сте фа но
вић и Пе ца По по вић) ко ји је уз по моћ ко ле га и 
при ја те ља из зе мље и ино стран ства, дру штве
них мре жа и ши ре ња ин фор ма ци ја „од уха до 
уха”, за не пу них ме сец да на ус пео да ре волт 
пре зна чи у по крет ни пра зник му зи ке, про ши
ри ре пер то ар ски ам би тус, под се ти на за бо ра
вље не срп ске ком по зи то ре и за не ма ре не мла де 
му зи ча ре, укљу чи ра њи ве и мар ги на ли зо ва не 
дру штве не гру пе, при до би је ши ри круг слу ша
ла ца, афир ми ше но ве кон церт не по сто ре... У од
су ству утвр ђе них ор га ни за ци о них струк ту ра, 
без еки па про ду це на та, ор га ни за то ра, ра чу но
во ђа и ин спи ци је на та, без бу џе та и хо но ра ра, 
та лас бес плат не вр хун ске му зи ке по пут не ког 
чу да а ла пер пе ту ум мо би ле пре тво рио је раз
ли чи те про сто ре му зи ци ра ња у уто пиј ске оа
зе ен ту зи ја зма и сре ће. То мо же са мо је дан пут, 
го во ри ло се.

Музикасенајбољебранимузиком

На кра ју пр вог БУН ТА, ми мо де це ниј ских бе
о град ских фе сти вал ских прак си,  об ја вље на су 
про грам ска упо ри шта фе сти ва ла за 2014. ко ја 
су ових да на у це ли ни ис пу ње на.

Та ко је дру ги БУНТ, одр жан од 1. до 9. но вем
бра у усло ви ма „ур гент не нео п ход но сти”, ис пу
нио сва про грам ска обе ћа ња да та про шле го ди
не и кроз 14 бес плат них ка мер них про гра ма и 
је дан до бро твор ни кон церт ко ји су по чи ња ли 
тач но у за ка за но вре ме, по ка зао да дра стич на 
ре дук ци ја свих па ра ме та ра кул тур ног жи во та 
и на ме та ње кли шеа ни су још увек уга си ли бе о
град ску ра зно вр сну, жи ву му зич ку сце ну и не
пот ку пљи ви умет нич ки ин те гри тет, да мла ди 
му зич ки та лен ти и да ље из ви ру са же љом да 
на сту па ју у но вом кон тек сту, а да ак тив на ре
цеп ци ја јед не дру га чи је пу бли ке у фор ми ра њу 
ука зу је на про ме не и на том пла ну. 

Дра го це на, мо жда ма ње ви дљи ва од ли ка ово
го ди шњег БУНТа, по ред уз бу дљи вог ин тер ге
не ра циј ског про жи ма ња, је сте утвр ђи ва ње за
јед ни штва раз ли чи тих му зич ких во ка ци ја и 
спе ци ја ли за ци ја: про фе си о на ла ца и ама те ра, 
из во ђа ча, ком по зи то ра, му зи ко ло га, пе да го га, 
по ве за них „спе ци јал ним по тре ба ма” да ин тен
зив но жи ве кроз му зи ку, чак и без на док на де. 
Ме ђу ма ло број ни ма ко ји су по др жа ли одр жи
вост ова квог на ду же ста зе уто пиј ског кон цеп
та су Ау стриј ски кул тур ни фо рум, Фран цу ски 
ин сти тут, Со циéтé Гéнéра ле, ЕУ Ин фо цен тар, 
СО КОЈ, КУБ… 

Чи ње ни ца да је под ра зу ме ва ју ћи прин цип 
жи вље ња ЗА и ОД му зи ке, ка да је реч о БУНТу 
, за са да од ло жен, ни је ути ца ла на на ста ја ње 
ау тен тич них му зич ких до жи вља ја ко ји ће ду го 
под гре ва ти ау ди тив ну ме мо ри ју.

Већ са мо отва ра ње фе сти ва ла – по све та Сте
ва ну Мо крањ цу са та ча ка гле ди шта но вих на
уч них до при но са, с јед не, и на сту па школ ског, 
од но сно ама тер ских хо ро ва, с дру ге стра не, а у 
дво ра ни Кул тур ноумет нич ког дру штва Ло ла – 
би ло је кон ци пи ра но као жи ви по глед уна пред, 
да ле ко од гло ри фи ка ци ја и ри ту ал них уз но ше
ња . Пред ста вље не су две пу бли ка ци је у из да њу 
Му зи ко ло шког дру штва Ср би је, Му зич ке Омла
ди не Бе о гра да и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА
НУ – Сте ван Ст. Мо кра њац у на пи си ма дру гих 
Ива не Пет ко вић и Ол ге Ота ше вић и Ино стра не 
тур не је са БПД Би ља не Ми ла но вић. Хор Му зич
ке шко ле Ли син ски ко ји је, под упра вом Ми ле
не Жи ва ди но вић, ме ђу пе ва че увр стио и по ла
зни ке Му зич ке ра ди о ни це за по моћ осо ба ма са 
ау ти змом, не гу је ве о ма ра фи ни ра ни, про зрач
ни звук чи је об ли ко ва ње не угро жа ва крх кост 
деч јих гла со ва. 

Са свим дру га чи ју, звуч но за си ће ну пе вач ку 
па ле ту из гра ђе ну пре све га на ду хов ној му зи ци, 

пред ста ви ло је Пан че вач ко срп скоцр кве но пе
вач ко дру штво са ди ри ген том Ве ром Ца ри ном, 
док је хор Бра ћа Ба рух под упра вом Сте ва на 
За ки ћа, су ге сти бил но пре нео оса вре ме ње ни, 
убр за ни кон цен трат  Дру ге и Осме ру ко ве ти. 
Оста ли би смо у до ме ну оче ки ва ног да на кра
ју кон цер та Да рин ка Ма тићМа ро вић ни је ова 
три во кал на сти ла усред сре ди ла на Те бе по јем и 
Њест свјат и сто ти нак пе ва ча за тре ну так по ве
за ла је дин стве ном ду хов ном суп стан цом.

Не по но вљи вост као јед на од ка рак те ри сти ка 
БУНТа на ме та ла се ско ро на сва ком кон цер ту. 

Измеђуголицањачулаиреволта

И ово га пу та, ам бле ма тич на лич ност БУНТа 
био је Љу би ша Јо ва но вић, идеј ни по кре тач фе
сти ва ла, фла у ти ста, ди ри гент, во ди тељ, члан 
здру же ног хо ра БУНТа,  ор га ни за тор, ин спи
ци јент, ре кви зи тер и вра тар ка да је би ло по
треб но... При су тан на сва ком кон цер ту са осме
хом до брог ду ха, успе вао је да свој ак ти ви зам 
у пот пу но сти одво ји од де ла Ен ри ка Јо си фа 
и Ба ха у чи је је ин тер пре та ци је ула гао це ло
куп ну умет нич ку лич ност. По себ но ће би ти 
упам ћен Че твр ти Бран ден бур шки кон церт, 
од сви ран у истом да ху са Ма ри јом Шпен глер, 

Си мо ни дом Јо ва но вић и фе сти вал ским ор ке
стром БУНТа. 

И Ве сна Стан ко вић да ва ла је основ ни тон то
ком три сјај не ве че ри ко је би мо гле би ти увр ште
не у не ку бу ду ћу ан то ло ги ју БУНТа. По ред кон
цер та по све ће ног Ба ху, у про гра му Из Ау стри је с 
љу ба вљу, ова ви о ли нист ки ња кул ти ви са не му зи
кал но сти, пер фек ци о ни стич ке тех ни ке, сти ли
стич ког и, очи глед но, пе да го шког уме ћа, пред
ста ви ла је исто ри ју беч ког вал це ра од ме ну е та, 
не мач ке игре, пре ко лен дле ра до Јо ха на Штра у
са мла ђег. Ван сва ке ба нал но сти и об ја шње ња на 
пр ву лоп ту, са ан сам блом при ја те ља и уче ни ка 
ко ји су по ка за ли и сво је ка па ци те те со ли ста (Уна 
Ста нић, Ели за бе та Ганш, Ми ха ел Кац ман, Харт
мут Пас хер, Ма ри ан Брук нер и Сте ван Јо ва но
вић) про ве ла нас је кроз исто ри ју ове нај пре ло
кал не, не ка да цен зу ри са не тра ди ци о нал не игре 
ко ја је да нас гло бал но оп ште ме сто. 

На ред ног да на чу ли смо је у Скуп шти ни гра да 
ка ко, по но во у са мо за ову при ли ку са ку пље ном 
са ста ву (Кор де ли ја Хо е фер, Пан та Ве лич ко вић, 
Сан дра Бе лић и Сло бо дан Ге рић), по сле пи то
мог де ла са вре ме ног ком по зи то ра Вол фра ма 
Ваг не ра, об ли ку је за во дљив Шу бер тов квин тет 
Па стрм ка на спе ци фи чан на чин, за чи њен еле
мен ти ма ау стриј ске тра ди ци је. 

По себ ну ан то ло гиј ску те жи ну овом кон цер ту 
обез бе ди ла је Ка та ри на Јо ва но вић из бо ром Шу
бер то вих пе са ма из два раз ли чи та пе вач ка фа ха. 
Кроз хе рој ске и дра ма тич не, по пут Про ме те ја и 
Га ни ме да и лир ске из ци клу са Па стир на ка ме
ну, моћ ним уо се ћа ва њем и са вр ше ном дик ци
јом, уз сро ђе ни пи ја ни стич ки ко мен тар Де ја на 
Си на ди но ви ћа, по ве ла је пу ну са лу Скуп шти не 
Гра да на пут ко јим се ов де све ре ђе иде. 

По себ но по га вље фе сти ва ла би ло је ре зер
ви са но за пи ја ни сте ја ких ин ди ви ду ал но сти и 
ори ги нал ног ре пер то а ра, ме ђу ко ји ма су, по ред 
Бран ке Пар лић ко ја се кре та ла не ис тра же ном 
ста зом из ме дју Са ти ја и Гла са, Ли ди ја и Са ња Би
зјак сво јим до са вр шен ства дра ма тур шки, кон
цеп ту ал но, из во ђач ки до ве де ним „аме рич ким” 
про гра мом, обез бе ди ле за вр шну ау ру БУНТу. 
У рас ко шном звуч ном са гла сју обе умет ни це 
су, без пре по зна тљи вих ма ни ра, сва ку ком по
зи ци ју – ма ло по зна та де ла Бар бе ра, Нан ка ро
уа, Бол ко ма, Рзев ског, Берн сти на – ту ма чи ле у 
дру гом кљу чу, и от кри ле не слу ће не по тен ци ја ле 
и ди мен зи је. По сле овог кон цер та, је ди ног ко
ји је одр жан у Ко лар цу, на мет нуо се још јед ном 
ути сак да не ма „не за хвал не” му зи ке ни ти не за
хвал не пу бли ке ко ја увек пре по зна је ау тен тич
ност умет ни ка и сле ди на пор ду ха.

За јед но, на зив, за мно ге, не за бо рав ног кон цер
та уче ни ка Му зич ке шко ле Ли син ски и Му зич ке 
ра ди о ни це Удру же ња за по моћ осо ба ма са ау ти
змом, би за пра во мо гао да се од но си на ово го ди
шњи фе сти вал али и на иде ју БУНТа у це ли ни. 
А за све нас са спе ци јал ним по тре ба ма, ко ји од 
му зи ке (умет но сти уоп ште) не оче ку је мо са мо 
го ли ца ње чу ла већ ре волт про тив не прав де у са да
шњо сти и бор бу за бо љу бу дућ ност, ка ко су 1933, 
та да шњим ан га жо ва ним реч ни ком, пи са ли мла
ди ком по зи то ри Љу би ца Ма рић и Во ји слав Вуч
ко вић на по врат ку са сту ди ја у Пра гу.

У Ма ни фе сту  БУНТа пи ше да је апо ли ти чан 
а да фе сти вал ско ге сло гла си: Ни је све ло ше – до
бра је му зи ка! ¶
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МузикаБијелог
дугмета
У кон церт ним то а ле та ма 
уме сто звон ца ра, пред 250 
уме сто 250 хи ља да љу ди, 
са ис кри вом не ви но шћу 
уме сто гла му ра – кон церт 
„Му зи ка Би је лог дуг ме та – 
на кон свих ових го ди на... на 
нов на чин” (БУНТ, Ху ма ни
тар ни кон церт за Да ли бор ку 
Ма ле нић, у не де љу у Зве
зда ра те а тру) пред ста вљао 
је не сва ки да шњи до жи вљај. 
Али, ако су у ову кул тур ну 
ди вер зи ју би ли упле те ни 
Пе ца По по вић, чо век ко ји је 
сми слио Хај дуч ку че сму, и 
Жељ ко Са вић, је ди ни му зи
чар ко ји Бре го ви ће ву му зи ку 
по зна је бо ље од Бре го ви ћа, 
ства ри по ста ју ја сни је. 

Пе ца, по е та срп ског рок 
но ви нар ства, ево ци рао је 
успо ме ну на пр ви на ступ 
Би је лог дуг ме та у До му син
ди ка та пре тач но 40 го ди
на, и на аку стич не ду е ле 
Ба ја ге и Ми ро сла ва Та ди ћа 
на оба ли Ду на ва, кра јем 
70их. Жељ ко је спре мао 
из во ђа че, учио их пе сма ма 
и бру шио аран жма не, баш 
као што је пре де вет го ди на 
„на у чио” Бре го ви ћа да сви
ра „Да те Бог до не во лим”.  
И за гр ме ла су че ти ри Кра
ји шни ка „то пом ћу те га ђат 

мо ја ма ла”. По том су пред 
на ма де ца из Му зич ке шко
ле „Ли син ски”: као да је 
онај бо сан ски ђа во пи сао 
„Кад за бо ра виш ју ли” баш 
за њи хо ве ан ђе о ске гла со
ве, „јер су и ан ђе ли и ђа вли, 
и нар цис и гри јех, по треб ни 
за сми јех”. 

Со ло тач ке: Је ле на Ва ну
цић „ку лер ски” свин гу је на 
кон тра ба су „Овај плес да ме 
би ра ју”, Не ша Зла та но вић 
на со ло аку ста ри ша ље 
„Ове ћу но ћи на ћи блуз” у 
не ки ка фе на Гри нич ви ли џу 
бун тов них 60их, Ива Цо јић 
атрак тив но пре лу ди ра по 

мол ским бо ја ма „Са њао/
ла  сам но ћас да те не мам”. 
Пре ко ши зо фре не хар мо ни
ке Бо ба на Би је ли ћа у „Блу зу 
за мо ју бив шу дра гу” опо ри 
глас Ба не та Ра ди ши ћа за би
ја пра во у ср це „и ево... умо
ран ста рац сам сад... ма да 
из гле дам млад”. А ви о ли
нист ки ња Ми ла Смиљ ко вић, 
у ха љи ни бо је цр ве них ру жа, 
три јум фу је у соп стве ном 
аран жма ну „Сел ме”, нај леп
ше ба ла де о од ла ску у исто
ри ји ју го сло вен ске му зи ке. 

Срп ски и аме рич ки кан
три пе чал ба ра „Ми ло ва на” 
спа ја ју се по но во у гла со ви
ма Би ље Кр стић и Би стри ка. 
Жељ ко Са вић про на ла зи 
ин диј ску но ту у поп хи ту 
„Шта има но во”, уз си тар и 
ек ста тич ну ман тру гла со ва 
са ста ва Yoga is Mu sic. Ми ро
слав Та дић ево ци ра успо ме
ну на су срет са Ја дран ком 
Сто ја ко вић, фи ли гран ски 
пре би ра ју ћи „Тај ну ве зу”.

Смер ни по клон та лен то
ва не Да ли бор ке Ма ле нић, 
ко ја је те ве че ри до би ла сво
ју фла у ту, озна чио је за хвал
ност пу бли ци и до на то ри ма, 
ме ђу ко ји ма, на рав но, је био 
и Го ран Бре го вић. Фла у та 
је, мо гли смо да се уве ри мо, 
при па ла ду ши ко ја ће уме ти 
да је ожи ви и у не ким дру
гим ме ло ди ја ма.     В.ПантићМилаСмиљковић




