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О
вогодишња22.Међународнатрибинакомпозитора
одржанајеподслоганом„Искоракунеобично”изме
ђу7.и11.новембра,усаламаДомаомладинеуБео
граду,Студија6РадиоБеоградаиухолуНароднебан
кеСрбије.Нашестконцератаизведенојеукупно50

камернихкомпозицијааутораизСрбијеипетнаестземаља,од
бившегјугословенскогпростора,прекоЕвропе,доКанаде,САД
иЈапана.Концертисууглавномбилиподељенипремаансам
блима:осимодличногквартетасаксофона„4Saxess”изСлове
није,свиралисуизврснидомаћиансамблипосвећенисавреме
нојмузици:пијанистичкидуоLP,„Градилиште”,гитаристички
„Таурус”дуо,ансамблхармоникаи„Студио6”.
ВећнеколикогодинаселекторорганизатораУдружењаком

позитораСрбијеИванБркљачићосмишљаваредовнусмотру
најновијихмузичкихостварењапреманекомтематскожанров
скомкругу.Овегодинетоје„искоракунеобично”стимштојеу
нашојсрединивеомамноготогавезаногзасавременомузичко
стваралаштво„необично”исматрасе„искораком”,пачакиса
мадомаћауметничкамузиказакојуимасвемањеразумевања
иодговарајућеинституционалнеподршке.
Билојетуи„обичности”и„необичности”,апронашлобисеи

приличнобизарности,штоинеморанужнодабуденегативна
квалификација.Овогодишњатрибинабилајекомпактна,извр
сноодсвирана,разноврснакакопогенерацијскојзаступљености
такоипоактуелнимстилскимпоетикамакомпозитораизземље
исвета,абилајеиодличнопосећенаиприхваћенаодпублике.
УБеоградусеусталиозавиданбројслушалацакојипратеовакве
манифестацијеикојиразумејуиволесавременумузику.
Освојенису„необични”просторизаизвођењеуметничкему

зике:сала„Американа”Домаомладинеи„Студио6”РадиоБе
ограда,одаклеје,попрвипутуисторијифестивала,Трећипро
грамдиректнопреносиоједанконцерт,којијетомприликом
биоиснимљензаканалРТСдигитал.
Други„искоракунеобично”билисуизвођачкиансамблико

јисучестои„диктирали”некеособинеизведенихдела,такода
трибинуовегодиненаглашенокарактеришужанровскефузије,
тојестмеђусобнекомуникације,укрштањаипрожимањаумет

ничкемузикесаџез,поп,рокифолклорнимтрадицијамаисте
реотипима.
Моглесусе,даље,уочитидвеосновнестилскелиније,обевеома

савременеиактуелнеуцеломсвету:постмодернистичкафузија,
еклектичко„позајмљивање”иугледањенавећпостојећумузику
изразнихисторијскихепохаижанрова,каоинеомодернистичка
истраживањанаплануновогсоноритетаикапацитетазвукаизву
чањакаоматеријалазаговормузике„посеби”.Обеоветрадиције
наследилисмоизпрошлогвекаињиховокреативнотрењеидаље
утиченанајновијемузичкостваралаштво,стимштоауторијед
неструјеупрвипланистичуванмузичкеконотацијецитираног/
имитираногматеријалаитрудеседамузицивратемилозвучнуи
свимаразумљивулепоту,доксеауторидругеструјетрудедабуду
поштопотоаутентичниуекспериментимаитрагањузамузичким
дијалектима,којиматектребаразвитиизражајнефинесе.Какото
обичноибива,најуспелијасустваралачкапрожимањаобеове
струјеукојимасеистиченајбољеизсвакеодњих.Усавременој
музицикаодасевишенепостављајупитањаполижанровскепро
лиферацијеразногматеријала,нититехнологијеитехникењегове

БУНТ       или самоодбрана музичке уметности
Изгледа да је уметницима, 
многима међу њима, сасвим 
досадило да буду 
малтретирани, да буду у 
служби бирократије, да буду 
жртве сталне случајне или 
намерне замене са 
естрадом, досадило им је да 
се на њихов рачун и на 
рачун уметности, посебно 
савремене, праве 
доскочице и збијају шале, да 
их вређају незнањем и 
простаклуком, да никад не 
слушају ни шта говоре ни 
шта раде

ФЕСТИВАЛ

Ивана 
Стефановић

П
рвогоктобраЉубишаЈова
новићјепрвирекао:немо
жевишеовако,морамоне
штодаурадимо,фестивал;
некодругијепослерекао:

бунт;некотрећијерекао:самоодбра
науметности;десетинесуодмахна
друштвениммрежамаразрадилереч
бунтпајенастаоакронимодБеоград
скоудружењенепослушнихталената,
апотомиБеоградскауметничкане
зависнатериторија.Затимјеизвестан
бројуметника,извођачаидругих,ре
као:долазимочимкажете,долазимо
дасвирамо,даштимујемоклавире,да
преносимоинструменте,даснимамо,
даштампамолифлете,дапреводимо
настранејезике,дадизајнирамо,да
подижемосајт,дауступамопростор...
идасветоурадимобесплатно...
Заштосутоурадилисвитиљуди,

заштосунекидошлииизиностран
ства,заштосутрошилисвојбензин,
својезнање,својауметничкаимена
ивремеза„џ”?Заштосуверовали
уфестивалБУНТкојинеманикан
целарију, ни организатора, ни ра
чун,нибуџет,којинемапиар,нема
спонзоре,маркетинг,неманишта...
осимдобревоље.
Ализатоимамноготогадругог,а

пресвегаверуууметносткојаживи

Ноте од 
којих се 
Фејсбук 
усијао 
Фестивал „Бунт” показао је да 
постоји критична маса. Бацили смо у 
празно 13 година након промена. 
Немамо времена да чекамо икс 
година да се ствари промене. 
На свим концертима се стајало. 
Очекујемо озбиљне реакције и 
министарства културе и града. 
Нећемо одустати од борбе, а у 
следећој фази раширићемо се по 
Србији – каже флаутиста Љубиша 
Јовановић

ИНИЦИЈАТИВЕ

Мирјана Сретеновић

П
рвифестивалкласичнемузикеподна
зивом„Самоодбранауметности”,уор
ганизацијиБеоградскогудружењане
послушнихталената(БУНТ)настаоје
спонтано,утренуткукадасумузича

рисхватилидасенезнапрограмБемуса,дваде
сетданапрепочеткаовогнајстаријегфестивала
уметничкемузикекоднас,иданемасредстава
зафестивалскеконцерте.Позвалинашеуметни
кеизиностранстваиколегеизрегиона,покре
нули(бездотацијадржавнихинституција)свој
фестивализапубликусвиралибесплатно.
Првичовекфестивала,флаутистаЉубишаЈо

вановићкажедасумузичариуспелидапробу
деглавниград:
–Идејаједасескренепажњаинституцијаида

секонкурсинеорганизујуусептембру,аодлуке
оконкурсимадоносеумају.Имамовишеод13.
000посетанасајту,Фејсбуксеусијао.Фестивал
јепоказаодапостојикритичнамаса,даимамо
људекојимајестало.Насвимконцертимасе
стајало.Публикеимаиочекујемоозбиљнере
акцијеиминистарствакултуреиграда.Нећемо
одустатиодборбе,ауследећојфазирашириће
мосепоСрбији–причаЉубишаЈовановић.Он
сенадајеовопрвиипоследњи„Бунт”накомсе
свирабезхонорара.
Фестивалпредстављаиреакцијунастањеу

култури,на„мрву”од0,62одстооднационал
ногбуџета,коликосегодишњеиздвајазакулту
ру,штоје,каоштоиврапцизнају,нарепуевроп
скихирегионалнихдешавања.
–Музичкакултурајезапуштена,јединакон

цертнаагенција„Југоконцерт”јеудуговима,и

годинаманеисплаћујехонораре.Непостојиус
ловзанормалнусезонусемдасесвирабесплат
но,штоцелупрофесијустављауситуацијунемо
гућностибављењамузиком.Непостојипростор
зауметникекојиовдерадеиодрастају,кажеЈо

вановић.Додаје,даједанБојанСуђићниједири
говаоБеоградскомфилхармонијом11година,а
данаКоларцуконцертможедаимаонајкојеу
стањудаплатидворану.
„Бунт” је окупиоискусне уметнике алии

млађе.
–Нашпланједаскренемопажњујавностии

дапонудимоквалитетанпрограм.Цеоживотсе
бавимомузиком.Животнамјеаскеза,немамо
празникнираспусте,вежбамосвакидан.Баци
лисмоупразно13годинанаконпромена,ажи
вотбрзопролази.Занаредних10годинанеких
однасвишенећебитинаподијуму.Немамовре
менадачекамоиксгодинадасестварипроме
не.Затонашиконцертипочињутачноуосам,
јерсматрамодасмосвевремезакашњењепо
трошили.Овојесамоодбранауметности–ка
жеЈовановић.
Нареднифестивалвећјезаказан,одређенјеи

програм–циклусБаховихБранденбуршкихкон
церата,Шубертова„Пастрмка”,вечепосвећено
ЕнрикуЈосифуиДушануРадићу,Шенбергова
Симфонијаброј2,плуспоруџбина.Извођачи
суМаријаШпенглер,НаташаВељковић,сестре
Бизјак,исвиучеснициодовегодине.
–Минудимопроменуувременуукомени

је сигурношта ће се десити следеће недеље.
РедитељизЗагребаЗоранВулетићједошаоје
на „Бунт”напозивАлександраМилошева–
гостујућегсолистеМинхенскефилхармонијеи
професорана„TrinityLabanConservatoireofMu
sicandDance”уЛондонуиМузичкеакадемијеу
Загребу,снимиојеконцерт„Децазадецу”иста
виоганаЈутјуб.Натомнаступумалимузичари
свиралисузадецусапосебнимпотребама,ито
јеједаноднајважнијихконцератафестивала,а
приказанисуифилмовиоМирославуЧангало
вићу,СтанојлуРајичићу,ЉубициМарић.
УимејлпоруцикојунамјепослаоАлександар

Милошев(виола),којиједошаоуБеоградсамо
због„Бунта”,написаоје:„Уметностјескупслу
чајностикојесеизнекогразлогаматеријализи
рајуусавршеномредуувекнадругомместу.То
седесилоина„Бунту”уБеограду.Никооднас
тамонијесуделоваобесплатно.Хранаиплата
уметникујеуправоуметност,иуверенсамда
свакаакцијаимаиреакцију.Стварјесамокада
игде...ВолимБеоград!”
ИвиолинистаДраганРадосављевићстигаоје

изБерлина,гдепредајенаобемузичкеакадеми
је,самозбог„Бунта”.Кажедасвојојземљидугује
дужнопоштовањеижелидаурадинештозасвој
град.„Дошаосамјерволимсвојуземљуинисам
заборавиоовајград,укомемиједедасаградио
кућунаВрачару1909.године.”
–Доксечовексамнепокренеинеудружиса

истомишљеницима,професионалцима,ништа
неможедасепромени.Одјек„Бунта”биоједи
ван.Товишенијепитањепара,негодуховноги
моралногопстанка.Двадесетчетиригодинежи
вимванземље,изатовременикосенијеужелео
давидиштарадимпобеломсвету.Свираосам
свегатричетирипутаовде,итеконцертеморао
самдафинансирам.ДовеосамуБеоградсвог
пријатељавиолинистуЈулијанаРахлина2001.у
„Савацентар”.Томујебиладругапосета,ака
даједолазиопрвипут,питаомеједалидаиде
уСрбију,ирекаосаммудајеСрбијипотребна
култура–причаРадосављевићикажедаћенеке
одчлановаБерлинскефилхармониједовестина
„Бунт”следећегодине... ¶

Александар Милошев

Драган Радосављевић

Љубиша Јовановић

ЛП дуо

Да ли сам соко 
ил’ хук олује
Овогодишња трибина била је компактна, 
изврсно одсвирана, разноврсна како по 
генерацијској заступљености тако и по 
актуелним стилским поетикама композитора 
из земље и света, а била је и одлично посећена 
и прихваћена од публике. У Београду се 
усталио завидан број слушалаца који прате 
овакве манифестације и који разумеју и воле 
савремену музику

22. МЕЂУНАРОДНА 
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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”


