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Изборпрограмакојијепредставио
великибројуметника,претежно
изЕвропе,утренуткуњиховог
успонакаврху,иуистовреме
понудиоеклектичнумешавину
џезстилова,биојекључуспеха
овогодишњегБеоградског
џезфестивала

ЏЕЗСКИЦЕ

Тим Ди ке сон*

П
рограмовогодишњегиздањаБеоград
скогџезфестивала(26–30.октобар)
састављен је веомамудро.Осликао
јеразноврсности еклектичностда
нашњегџеза,уместодаорганизато

риутрошеенергијунаангажовањеамеричких
звездакојимасеврлочестодесидаизневере
очекивања.
Имамосрећудабудемосавременицивеликог

бројауметника,претежноизЕвропе,утренутку
њиховогуспонакаврху.Изборпрограмакојије
представиотаквеизвођаче,иуистовремепо
нудиоеклектичнумешавинуџезстилова,био
јекључуспехаовогодишњегиздања.
ЏошуаРедманјебилонајвећеименапрогра

му,ањеговнаступуСавацентрусаРубеномРо
џерсом(бас)иГрегомХачинсоном
(бубњеви)представљаојемастерклас
уметноститрија.Сјајносупочелиса
„TheSurreywiththeFringeonТop“из
мјузиклаOkla ho ma,настављајућиу
великомстилумешавиномстандар
даиауторскихнумера.Интеракци
јамеђумузичаримабилајенанајви
шемнивоу,апосебнојезанимљиво
какосууспелидастворетакоинтим
нуатмосферуугломазномпростору
Савацентра.Вечејеотвориопроје
катRu bi conнорвешкогбасистеМат
саЕјлертсена.Представилисувеома
атмосферичанимисаонипрограм,у
комесусеизванредномсвиркомис
таклисаксофонистаТореБрунборги
гитаристаТомасДал.

Прсти који лете

УСавацентрујесвојталенатипија
нистичкувештинуприказаоиМати
јаДедић.Започеојесоло,затимимао
сјајнидуосаВасиломХаџимановим,азавршио
наступнанајвећезадовољствоутријусаЏином
Џексоном(бубњеви)иЈорисомТепеом(бас).
ПрењегачулисмоДонијаМекаслина,несум
њивоједногоддесетнајбољихсаксофонистана
светууовомтренутку.Његовраднапоследњем
БоувијевомалбумуBlac kstarнајбољепоказује
коликојевешткаоизвођачиаранжер–нијеиз
ненађујућедајенајвећиаплауздобиоуправоза
обрадунумере„Lazarus“сатогостварења.

НорвежанинМаријусНесетјеједанодмојих
омиљенихсаксофонистаданас.Његовпоноћ
никонцертусалиАмериканаДомаомладине
биојезапањујући,испуњенватренимсолоде
оницамадугогтрајања,саНесетовимпрстима
којилетепрекоинструмента.Наравно,техни
кабезсадржајаистојештоиајварбезпаприке,
алиНесетпоседујеиједноидруго.Застрашу
јућејеколикојенапредоваокаокомпозитор:
овајмладичовек(самомује32године)пише
исвирасатаквомспособношћуисигурношћу
каодајевећдеценијамаактиван.Акоовако
настави,имапотенцијалдаоставитраг јед
накономкојисузасобомоставилилегендар
ниАмериканци,попутБрекера,Шортераили
Ролинса.Прењегаслушалисмотриоданског
гитаристеЈакобаБроа,са
басистомТомасомМорга
номибубњаромЏојемБа
роном.Биојетовеомаам
бијенталансетштоје,мада
јебиолепилирски,нажа
лостуспаваопублику,учи
нившидаједандеонедо
чекапочетакМаријусовог
концерта.
Шведски пијаниста Јан

Лундгрен, вероватнонај
мање познат Србима, не
сумњивојекупиопублику
уВеликојсалиДомаомла
динесвојимомажомЈану
Јохансону. Са земљаком

МатијасомСвенсоном,иаустријскимгудач
кимквартетомизводио јеобрадешведских,
рускихимађарскихнароднихпесама–пре
познајућинекетеме,публикаихједочекала
радоснимодобравањем.
Неуобичајенозасолопијанистичкинаступ,

младиизраелскипијанистаНитајХершковиц
држаосекратких,перфектнообликованихко
мада,самалоилипотпунобезистраживања.
Пожелеосамдасезауставинаједнојтемиида

јеразвије,дамеповеденапутовањесањим.
Уместодога,вишевременасампровеоаплау
дирајућинегослушајући.
Удалекојгалаксији–заправонаспратууАме

рикани–MarcRibotandtheYoungPhiladelphi
answithStringsустартусуодувалисвакупо
мисаодаћеинаставактевечерибититихкао
мирнавода.Уприличилисупосветуфиладел
фијскомзвукуседамдесетих(TSOP,ТheStyli
stics,O’Jays,ВанМекој...),каоибендуPrime
TimeОрнетаКолмена,изистогвременаали
потпуноразличитогизраза.
Спојоркестриранедискомузикесасочним

басомсједнестране,иКолменовогдивљеги
барокногџезрокасдруге,звучипомалокао
рецепт закатастрофу, алиурукамаовихсу

перталентованихмузича
рабилојеточистозадовољ
ство.Отворилисунаступса
химномPhillyзвука „The
Hustle“, уз силни басЏа
маладина Такуме, који је
стасаваокадаиовапесма,
ибубњевеГрентаВестона,
којијевозиобендкрозви
шеструкудеконструкцију
песме. А Рибоова гитара
звучала је каода је зами
слиокакобиОрнетсвирао
саксофону„TheHustle“да
мује–некимчудом–пру
женатакваприлика.
Овојебиладивнапросла

ваједногпосебногпериода
уисторијимузике.Скинута
јепрашинасастарихкласи
каидатсасвимновисјајну
мерамапопут„LoveRoller

coaster“,„DoItAnywayYouWanna“,„FlyRobin
Fly“,каоиОрнетове„VoicePoetry“.Гудачису
билиодлични:перфектноуклопљенииникад
утопљениилинадјачанидуплимбасирањемдо
брогмомкаАлаМекдауелаилошегмомкаТа
куме.Испуњенадоплафона,Американаседр
малаурадоснојмузицииззначајногвремена
попиџезиндустрије.
ЈошдваЕвропљанаостварила суогроман

трагнафестивалу.ИталијанскипијанистаЂо

ваниГвидиињеговбендсабриљантнимсак
софонистомФранческомБеарцатијемфанта
стичносузвучали.Гвидиимамајсторскидодир,
његовекомпозицијесулепеиекстремнодобро
структурисане.Болнибисоставиојенекеупу
блициусузама.

Српски допринос

МаленифранцускисаксофонистаЕмилПари
зијенмејенајвишеизненадио–вишепутасам
гаранијевиђао,алиовојебилопрвипутдага
слушамсањеговимбендомимузиком.Право
откровење!Биојетонајзатегнутијибендсане
вероватноммеђусобномтелепатијом.Изложив
шиизванреднумузику,Паризијенјепоскакивао
посценицрпећипоследњукапемоцијаизсвог

саксофона–бриљантно!
Не смемо да занемаримо

српскидопринос.НаступДе
јанаИлијићаисаставаEyot
накомесупромовисалиму
зикусановогалбумабиоје
достојанотварањафестива
ла.Заменеимноговише,јер
сусањиманаступиладвоји
цамојихпријатељаизВелике
Британије,саксофонистаЏејк
МекмарчиитрубачПитЏаџ,
изсаставаGetTheBlessing.
Репутацијасрпскогквартета
јеууспону,исвакаконећемо
дугочекатидаихвидимокао
носиоцепрограманафести
валимаширомЕвропе.

ФиналниконцертиуАмериканибилисудо
броодабраниинештокраћидабисепредста
вилотрисастава.СањаМарковић(јединавока
листкињанафестивалу)извелајепесмесадеби
албума„Ascension“.Онајеиврснасаксофонист
кињаикомпозиторка,алињенастварнаснага
јепомениугласу–дубокомиузбудљивом,са
ономемоцијомкојачинидажелитедајеизно
ваиизноваслушате.
SpaceTigers,којепредводегитаристаВањаКе

врешанисаксофонистаГргурСавић,мешалису
идеконструисалимелодијеифрагментеудуху
оногштоданасодређујеберлинскиуметнички
стил.СрпскиshowcaseзатвориојесаставТапан,
хипнотичкимизаразниммиксомелектронике,
џеза,хаусаиимпровизације,сјајнозаокружују
ћиовогодишњеиздањефестивала.
Чулисмотоликоодличнихконцератадајете

шко,авероватнобибилоипогрешно,одабрати
најдражи.Утисаккојимененапушталичина
онокадаклинацнађекутијузаиграчкепунуно
вихстварисакојимабисепоиграо.Сатимиде
радостоткрићаисрећносазнањедапостојии
даљемногосјајнихмузичаракојичекајудабу
дуоткривени,штојеједанодкључнихциљева
свакогфестивала.

*ауторјевелшкиновинарифотограф,
дугогогодишњидописникнајреферентнијег

острвскогџезмагазина„JazzWise“.Такођедуго
сарађујесаКултурнимдодатком„Политике“,

каофотографзаколумну„Џезскице“

МУЗИКА

В
ећинапролазипоредњегакао
данепостоји.Сарукамауџе
повима и спремнимфише
цима,ончекапаровекојине
волекокице.Почетакјено

вембраионјепоследњипродавацпе
ченогкестенауовојсезони.Падасит
накиша,алињемутонесмета.Стоји
исподнадстрешнице зградекоја је
некадбилабиоскоп.Садајеништа.
Зврјипразнаичекадајепретвореу
нештоштоћедоноситипаренеком
коионаконезнаштаћесапарамаи
којеблизаквласти.Људителефони
рају,журе,отварајукишобранеине
примећујуга.
Седимнаклупипрекопутањега.

Наглависумислушалице.Слушам
GymnopédiesЕрикаСатијауизвођењу
пијанисткињеБранкеПарлић.Ње

нипрстиосећајуСатијевумелодију
бољенегопрстибилокогадругог.Та
мелодијајенештонајлепшештосам
чуоумузициодкадаслушаммузику.
Уњојчујемјесењуноћ,жутолишће
доксемрвиподципелом,упомах
ниталојкошавипроналазимспокој,
видимјастукеукојимасеуместопер
јаналазесновиионајзалуталиауто
накорзоу,когјенекадпомињаоТин
Ујевић.Чакионајпродавацкестена
делујемањеусамљено.
Док слушам Сатија и гледам тог

смрзнутогпродавца,размишљамшта
мисесвеуживотудешавалопочет
компретпоследњегмесецаугодини.
Почетком новембра зовемо то

планедасежалимонамлакеради
јаторе.Наконпетминутаснимље
немузике,паонда јошпетминута

снимљеног гласа који декламује
увекиступричу,телефонзвони.Ја
вљанамсеоператеркомекажемо
данамјерадијаторудневнојсоби
млак.Оннамузимаподаткеикаже
даћепослатиекипу.Екипанедола
зи.Узимашдодатноћебе.Сутраих
опетзовешиопетистаприча.Ка
даимашпроблем,рекламацију,ка
данекодругитребадаиспунисвој
деообавезе,овдесиувекупробле
му.Никаднедолазе.Башихбрига
затебе.Каоштосвеуовојтуњавој
земљибашбригазатебе.Истокаоза
оногпродавцакестена.Вистеневи
дљиви.Број.Једанглас.Статистичка
грешка.Утимтренуцимаменишта
несмирујекаотачаробнаСатијева
мелодијастара129година.Итада
честоосећамда јеБранкаПарлић

некокомебољеразуме
одбилокогадругог,без
обзиранатоштоонату
мелодијунијенаписала,
већјесамоизводи.
Почеткомпрошлогно

вембрајеумроЛеонард
Коен.Сећамседајеујед
ном давном интервјуу
поменуо како обожава
Gymnopédies.Ипренего
штосамтопрочитаоње
говепесмесумиимале
нештосличноштоиова
Сатијева мелодија. Те
ноћикадасамсазнаода
насјеКоензаувекнапу

стио,слушаосамњеговумузику.Ду
го.Аондасампожелеодачујемнешто
друго.ИпустиосамGymnopédies.Те
ломијебилоиспуњеноуморомијесе
њомтугом.Невероватнојекакоових
тринаестминутамогудапокренуто
ликоемоцијаучовеку.Сећамседами
јетерасабилапрекривенажутимли
шћем,адасукапикишепокушавале
даугасежарнамојојцигарети.Прсти
сумилетелипоноћномваздухудок
сампокушаваодаопонашамсвирање
БранкеПарлић.Нијемисеборавило
овдеанисамзнаоникако,нисачим,
нисаким,нигдедаодем.
Рукунасрце,нијебашсвепочет

комновембратакоспецифично.Вра
танатвомаутунедихтујудобробаш
каоиумарту.Комшијатебудионом
кретенскомпесмомбашкаоиума

ју.Онукњигукојусизапочеодачи
ташнаморунеможешданаставиш
ниуновембру.Председникземљети
јеистионајкојисе,каоиусептембру,
јошувексвађасамсасобомиспред
огледала.Акаоштоволишдаслушаш
Gymnopédiesубилокоједобагодине,
уњојуживашиовејесени.Самома
ловишенеготокомлета.
Кадапочненовембар,ваздухкоји

смрдинасмогпочнедасеосећана
снег.Сећашсекакосиволеоснегка
дасибиоклинацакакотесаданер
вира.Иондасесамовишенервираш
јерјетојошједандоказдавишениси
клинац.Но,некадједовољнодапоја
чашовумелодијуиондасваконерви
рањепрестане.
Испредоногпродавцакестенадо

шлисумомакидевојка.Купујудва
фишека.Нисамсигурандалињегов
осмехимавезесаономпословичном
љубазношћупродавцаилисераду
јештомуседанаспојавилабарнека
муштерија.Докзагрљенипарнеста
јеуулицикојусураскопалиусвр
хупредизборнекампање,продавац
стављановчаницеубраонновчаник.
Загледауњегаипоуснамавидимда
броји.Онданатрензатвориочии
одмахнеглавом.Брзосенаконтога
севратимешањукестенанаврелој
плотни,докпогледомтражипотен
цијалнемуштерије.
Менистижеонакојусамчекао.Пре

кидамGymnopédi es.Купујемјојкесте
ње.Изаједноодлазимонегде. ¶

 ФотоВикимедија

Ерик Са ти за по че так 
но вем бра
УзњеговGymnopédiesчакионајпоследњипродавац
печеногкестењауовојсезониделујемањеусамљено

ПОП-ЋОШЕ

Владимир Скочајић

Марк Рибот

Маријус Несет Емил Паризијен   ФотографијеTimDickeson

Сања Марковић

Бол ни бис и су зе у пу бли ци
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