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Никад нисам био у Италији, 
ваљда зато толико маштам 
о њој. Зак Кондон из 
америчке групе Бејрут пре 
нешто више од десетак 
година снимио је песму 
„Postcards from Italy”. 
Док слушам ту ствар са 
њиховог сјајног деби 
издања „Гулаг оркестар”, 
тај његов старомодни 
аранжман, те дуваче са 
риве, ја сам у својој Италији

ПОП ЋОШЕ

Владимир Скочајић

У 
ово до ба го ди не ка да се сви 
спре ма ју за пи во, ко ки це и 
свет ско пр вен ство у фуд ба
лу, ка да де ца ис пред шко ле 
це па ју књи ге док им тру ба чи 

сви ра ју пе сме на ко је су их на ву кли 
ро ди те љи што пи шу „не знам”, ка да 
ма ли на ри штрај ку ју јер при ви ле го
ва ни чла но ви по ро ди це не ких по ли
ти ча ра дик ти ра ју це не от ку па – и док 
се још јед но ле то спре ма да ате ри ра на 
зе мљу оси ро ма ше ног ура ни ју ма и још 
оси ро ма ше ни јег на ро да, та да обич но 
же лим да не ста нем одав де. Та да бих 
да ис тре сем из џе по ва сву ло ву ко ју 
имам, оста так да по зај мим, да сед нем 
у ау то без кро ва, на пу ним ре зер во ар 
до вр ха и одем на не ко ме сто са ле пим 
по гле дом. Во лео бих да љу ди око ме не 
при ча ју „ту то бе не”, да не знам ка ко 
се зо ве гра до на чел ник тог ма лог ме

ста по ред мо ра, да по ло ме је зик док 
ми из го ва ра ју пре зи ме и да ме баш 
бри га да ли је не де ља, сре да или пе
так. Ни кад ни сам био у Ита ли ји, ваљ
да за то то ли ко ма штам о њој. Во лео 
бих да је оби ђем уз дуж и по пре ко. А 
он да опет. 

Во лео бих да осе тим ону ти ши ну 
рим ских ули ца из фил ма Ве ли ка ле
по та. Хтео бих да упо знам ре ди те ља 
Па о ла Со рен ти на и да ми по
ка же све оне рим ске ћо шко
ве ко ји су ње му због не чег ва
жни. При ча ми се са њим о 
му зи ци и пи са њу, а пи тао бих 
га шта ми сли о сво јим ко ле
га ма ре ди те љи ма ко ји ма су 
уста пу не кри ти ке Аме ри ке, 
Хо ли ву да, Ел ви са При сли ја 
и гло ба ли зма, док ис под ми
шке др же лап топ мар ке „епл”. 
Пи тао бих га ка ко и где се на
ву као на Кро нос квар тет и да 
ли је све стан ка кву ка тар зу 
мо же да про из ве де од јав на 
шпи ца Ве ли ке ле по те у ко јој 
се чу је му зи ка овог квар те та. 
Во лео бих да осе тим Со рен
ти нов Рим, онај у ко ме ту
ри сти не пла ћа ју пет евра за 
фла шу во де и у ком пи ца ни је 
је ди на хра на. 

Тај мој ка бри о лет би сти
гао и до Си ци ли је. Та мо бих 
да срет нем Ђу зе па Тор на то
реа и да му ка жем ка ко сам у ства
ри ја То то из ње го вог фил ма Чи не
ма Па ра ди зо. Је ди но што сам ја ле та 
про во дио у ма лом гра ду у Шу ма ди ји 
уме сто на Си ци ли ји, али бо же мој – 
рол на са фил мом је рол на са фил мом, 
а де тињ ство је де тињ ство. Ре као бих 
му да сам се мно го пу та осе ћао као 

Тим Рот из ње го вог фил ма Ле ген да о 
пи ја ни сти на оке а ну. У тој бај ко ви
тој при чи, он се ро дио на бро ду и ту 
је про вео бу квал но цео жи вот. Ње го
ва но га ни кад ни је кро чи ла на коп но, 
све што зна су мо ре и кла вир. Ни ти 
сам икад био на бро ду, ни ти сам мо
ре ви ђао ван ле та, ни ти умем да сви
рам кла вир, али мно го је би ло но ћи 
то ком ко јих сам за ми шљао да на пу

стим „свој брод”. Ђу зе пе до бро зна о 
че му при чам. Пи тао бих га на ко ју 
фо ру је при во лео Ени ја Мо ри ко неа 
да пи ше му зи ку за баш сва ки ње гов 
филм и да ли је ста ри Енио за и ста та
кав ге ни је и нам ћор као што из гле да. 
И не бих из др жао да му не ка жем ка
ко ми слим да ње го ви фил мо ви чу ва ју 

дух Ме ди те ра на бо ље од свих ста рих 
све ти о ни ка у Ка ла бри ји. 

Во лео бих да срет нем Ђи на Па о ли
ја, истог оног чи ју пе сму Окус со ли је 
пре пе вао Ар сен Де дић. Њих дво ји ца 
су би ли до бри дру га ри и пи тао бих 
га ка ко је из гле да ла њи хо ва Ита ли ја 
кра јем ше зде се тих и по чет ком се дам
де се тих. Да ли су Ар сен и он де вој
ке у Тр сту му ва ли на исте фо ре или 

би сва ки пут сми сли ли но ве 
сти хо ве, од но сно ко ли ко су 
их за пра во му ва ли, а ко ли ко 
са мо се де ли у хла ду и пи ли 
ле де но пи ће са на о ча ри ма за 
сун це на ли цу... Во лео бих да 
ми при ча о Сан Ре му и Пе сми 
Евро ви зи је док су ти фе сти
ва ли још има ли сми сла, али и 
да ми пре по ру чи не ке ита ли
јан ске му зи ча ре мла ђе ге не
ра ци је за ко је ми сли да има
ју та ле нат. 

Не мо раш да бу деш у Ита
ли ји да би знао ка ко та мо не 
цве та ју ру же, ка ко су им по
ли ти ча ри пот ку пљи ви и ла
жљи ви ско ро као ови на ши, 
ка ко ТВ во ди тељ ке та ко ђе 
иду на хо до ча шће у кли ни
ке ко је се ба ве есте ти ком, 
да је кри ми нал још ор га ни
зо ва ни ји не го ов де, а поп 
зве зде пе ва ју под јед на ко бе
сми сле не пе сме као ове на

ше не срећ не гру пе ко је у на зи ву има
ју оно ин вен тив но „бенд”. Ме ђу тим, 
та мо је мо ре, та мо су још увек де ло ви 
сце но гра фи ја оних фил мо ва ко ји су 
нам ме ња ли жи во те, та мо је сун ча
них да на мно го ви ше не го ов де. Или 
бар ја са мо та ко же лим да бу де – а то 
је кључ но!

Та ко је и Зак Кон дон из аме рич ке 
гру пе Беј рут пре не што ви ше од де
се так го ди на сни мио пе сму Post cards 
from Italy, ко ја исто вре ме но го во ри о 
свим ства ри ма о ко ји ма сам пи сао у 
овом тек сту, од но сно не ма ама баш 
ни ка кве ве зе са њи ма. Ка да је на пи сао 
ту пе сму, Зак је имао са мо 19 го ди на, 
што је по да так ко ји са мо иде у при
лог те зи да го ди не не ма ју ве зе ни са 
чим. Док слу шам ту ствар са њи хо вог 
сјај ног де би из да ња Гу лаг ор ке стар, 
тај ње гов ста ро мод ни аран жман, те 
ду ва че са ри ве, ја сам у сво јој Ита ли
ји. Мој ка бри о лет ме во ди од ме ста 
до ме ста. Об и шао сам жур ке на ко ји
ма се сме шка ју Мо ни ка Ви ти и Сте
фа ни ја Сан дре ли, пио сам пла нин ски 
чај с Ан то ни ом Гра ман ти је ри јем из 
гру па Sac ri Cu o ri и Дон Ан то нио, са 
Де Си ком сам се во зио би ци клом по 
То ска ни и ни ко нам га ни је украо, а 
на Сар ди ни ји сам ве че рао све жу ри
бу са тру ба чем Па о лом Фре зу ом, ко ји 
ми је по тан ко об ја снио за што ми сли 
да је пре ле па Ал ба Па ри је ти за пра
во спон зо ру ша. Кон до но ва Post cards 
from Italy је све што ми је би ло по треб
но за то пу то ва ње. 

По ен та је у то ме да уоп ште не мо
ра да бу де Зак Кон дон, ње гов са вр ше
ни Гу лаг ор ке стар или Ита ли ја. До
вољ но је да вам се сто мак окре ће од 
ла жних обе ћа ња, за ка сне лих пла та, 
фуд бал ске ре пре зен та ци је ко ју пра
ве ме на џе ри, сва ко днев них уби ста ва 
„во на би” кри ми на ла ца, ра зних те о
ри ја за ве ра... До вољ но је да не же
ли те да бу де те ту где сте. Он да са мо 
про на ђе те ва ше скри ве но ме сто на 
пла не ти, ва шу оми ље ну му зи ку, за
тво ри те очи и оде те у три ле пе. Бар 
док тра је пе сма. ¶ 

Омот де би ал бу ма гру пе Беј рут

РазгледницаизИталије

Деби албум квартета Dragon’s Fuel 
(Предраг Окиљевић – тенор 
саксофон, Војислав Савков – тенор 
и сопран саксофон, Марко Чурчић 
– бас, Лав Ковач – бубњеви), 
прво издање које је дошло до нас, 
одише свежином и снагом, 
високо постављајући лествицу 
за остала остварења, као и жељу 
да их што пре завртимо

ЏЕЗ СКИ ЦЕ

Во ји слав Пан тић 

И
н фи ци ран му зи ком пре не го што је 
про хо дао, ком по зи тор и мул ти ин стру
мен та ли ста Лав Ко вач је већ као мла
ђи сред њо шко лац ју рио за џез мај сто
ри ја ма из Но вог Са да до Бе о гра да, да 

би се уско ро об рео у бен ду оца Бо ри са, а по том 
на сту ди ја ма уда раљ ки на Принс Кла ус кон зер
ва то ри ју му у Гро нин ге ну (Хо лан ди ја), у кла си 
Сти ва Ал тен бер га. Про фе си о нал но ис ку ство 
сти цао је у раз ли чи тим по ста ва ма са ко ле га ма 
са сту ди ја, као и у ин тер на ци о нал ном квар те ту 
Kuhn Fu, да би се по по врат ку у зе мљу фо ку си
рао на ау тор ски рад у ра зно вр сним про јек ти ма. 
Пет ал бу ма (со ло, дуо, трио, два квар те та) ових 
да на је иза шло у из да њу но ве дис ко граф ске ку
ће Horz из Но вог Са да.  

На ја вљу ју ћи мај ске про мо тив не кон цер те, 
ре пор тер но во сад ског „Днев ни ка“ на сло вио је 
текст „Па кет аран жман на но во сад ски на чин“, и 
учи нио ме за вид ним – по ре ђе ње оног што сти
же из срп ске џез Ати не са ле ген дар ним ал бу мом 
Идо ла, Шар ла и Ор га зма је сте аде кват но, по ко
лек тив ном бу ја њу та ле на та, енер ги ји и про во
ка ци ји ко ју Лав и при ја те љи ис по ља ва ју. Де би 
ал бум квар те та Dra gon’s Fuel (Пре драг Оки ље
вић – те нор сак со фон, Во ји слав Сав ков – те нор 
и со пран сак со фон, Мар ко Чур чић – бас, Лав 
Ко вач – буб ње ви), пр во из да ње ко је је до шло 
до нас, оди ше све жи ном и сна гом, ви со ко по
ста вља ју ћи ле стви цу за оста ла оства ре ња, као 
и же љу да их што пре за вр ти мо. 

Ал бум са др жи је да на ест ну ме ра у укуп ном тра
ја њу од 42 ми ну та. Све ну ме ре пот пи су ју Чур чић 
и Ко вач, осим ре кон струк ци је „Al so Sprach Za
rat hu stra“, ко ја бе срам но и ве о ма ефект но отва

ра ал бум. Дво ји ца ау то ра су у исто вре ме би ли у 
Хо лан ди ји, Во ји слав Сав ков је ду го го ди шњи ак
тер но во сад ске џез сце не ко га смо до сад че шће 
ви ђа ли у во да ма мејнстри ма (без број пу та бри
љи рао је на џем се шни ма Но во сад ског џез фе сти
ва ла), а мла ђи Пре драг Оки ље вић по пр о фе си ји 
прав ник. Сво ју му зи ку опи су ју као но во сад ску 
со нич ну ми су, па нон ске трансрит мо ве, ис ку
ства из Мек си ка, хлад ни и плам те ћи џез, Ис ток, 
За пад и пла не те, Уни вер зум, Ми кро вер зум и са
да шњи тре ну так. Ни су пре те ра ли. 

Сак со фо ни Оки ље ви ћа и Сав ко ва бли жи су 
бо ја ма зур ли и та ра го та док на мер ноувр ну
то ври ште Штра у со во „Сви та ње“, уз тут ња ње 
дис тор зи ра ног Чур чи ће вог ба са и мах ни то Ко
ва че во буб ња ње. Ве ро ват но би ова ко зву чао 
Хен дрикс да га је Кју брик ан га жо вао за увод 
„Оди се је“, но ни је ка сно да чу је мо ур лик та кве 
сло бо де ни тач но по ла ве ка ка сни је, па још у 
кре а ци ји на ших умет ни ка. 

„Er nie Sha vers“ je (не)све сна по све та Мај лсо
вом до жи вља ју дру гог бок сер ског шам пи о на, 

Џе ка Џон со на. Оста ју ћи у сен
ци Али је вих бит ни јих ме че ва, 
бој са Ер ни јем Шеј вер сом упам
ћен је у ана ли ма бок са као меч 
до ис цр пље ња, ма ра тон у ко ме 
је но ка у терШеј верс шам пи о на 
же сто ко из ле мао, ипак на кра ју 
из гу бив ши меч. Не ка ко је та ква 
и му зи ка Dra gon’s Fuel: као да је 
квар тет пу стио сни мак бор бе и 
сви рао ин спи ри шу ћи се асо ви ма 
у рин гу (ни је ли та ко Мајлс сни
мио Лифт за гу би ли ште?). Нај
пре нас до бра но из мр цва ре мо
то рич ном свир ком пре ко са мо 
два акор да, а он да ду ва чи пу сте 

фриемо ци ја ма да озву че бок се ре ко ји, ка ко се 
бор ба при ми че кра ју, гу бе стр пље ње и ма нич
но, као у клин чу, ло ве по след ње по е не пре ко
нач ног гон га. 

У слич ном ду ху је, ка сни је у про гра му, ну
ме ра „LK Sprach“, с тим што из о ста је клинч 
ду ва ча, и што Сав ков у њој сви ра со пран сак
со фон. Пр во нам фа ли, али је дру го сја јан бо
нус: ис ку сни ји му зи чар ко ри сти при ро ду ин
стру мен та да раз и гра по ви шим ре ги стри ма, 
као и да ода бра ним ска ла ма до не се за ни мљив 
укус Ис то ка.   

„Е ти опи јаш“ нео до љи во ми ри ше на чу ве
ну Кол ме но ву ком по зи ци ју „Lo nely Wo man“ 
и ве ро ват но јој бо љи опис од то га ни је по тре
бан. Отва ра је хим нич на мол ска ме ло ди ја два 
сак со фо на, нај пре из над буб њар ског ту ша, па 
пре ко ле пљи ве бас ли ни је и ста бил ног рит ма. 
За тим сак со фо ни, као не кад Ор не тов, из во де 
ту жну им про ви за ци ју, пр во нер во зно ис ки да
ни Оки ље ви ћев, па ле жер но ме ан дри ра ју ћи 
Сав ко вљев, као ди ја лог зла и до брог у је дин

ству ма те ри је. Он да Ко вач оста је сам ку ца ју ћи 
вешт несо ло по пре ла зи ма и чи не ла ма, као мост 
при та је не стра сти пре још јед ног по ја вљи ва ња 
хим нич не те ме. 

Су пер у на зи ву „Bos sa Su per no va“ тач но из
ме шта ову ком по зи ци ју из по пу лар ног ла ти но
а ме рич ког му зич ког сти ла. Рит мич ки па терн је
сте сли чан, али уме сто раз ли ве них бра зил ских 
во ка ла у ак ци ји су ве се ли па нон ски сак со фо
ни: нај пре је дан (Оки ље вић?) во зи сам пре ко 
буб ња, а он да обо ји ца за пле ту бр зин ски фри
кар не вал. 

Те му „So Ways“ (но ви по здрав Мај лсу?) кра
си при ви дан мир мо но то ног сред њег тем па. 
Увод ни так то ви озна ча ва ју још јед но сви та
ње, за тим иде те ма у чуд ном, пре ска ка ју ћем 

раз бро ју, па Сав ков по но во мај стор ски 
со ли ра на со пра ну, да би смо на по кон чу
ли и од лич ну им про ви за ци ју Чур чи ћа у 
бо ја ма Ин ди је, са мо уз по др шку Ла во вих 
тим па на. 

„Ли ман до Ва ви ло на“ је ве ли ка кул ми
на ци ја про гра ма, у рит му ре геа са бал
кан ским не пар ним ин ци ден том, тек да 
га за и ста са Ја мај ке из ме сти у Вој во ди ну. 
Чур чић и Ко вач стр пљи во во зе сво је, осло
ба ђа ју ћи Оки ље ви ћу и Сав ко ву про стор 
да се на сви ра ју ко ли ко им ду ша иште. Да 
смо у Ен гле ској с кра ја се дам де се тих, или 
да се по вам пи рио Шар ло Акро ба та, то нац 
би уба цио ма ло du ba, али ови мом ци мо
гу да на пра ве dub и без по ди за ња еха на 
мик се ти. Њи хов пут у Ва ви лон је ор ган ска 

ме ша ви на џез и ре ге са сто ја ка, вр хун ски укр
шта ју ћи рит мич ку мо но то ни ју и екс пре сив не 
им пре си је ра сви ра них сак со фо на.  

Ми ни ја ту ре „Кад ви де ла си крај“ (две вер
зи је) и „На дам се да ће све да бу де у ре ду“ пре
крат ке су да би са ме иза зва ле ја чи ути сак. Ипак 
у њи ма се сјај но огле да бу ја ње иде ја овог квар
те та: мо гли би смо да за ми сли мо и ал бум на ко
ме би нам са мо из ло жи ли раз ли чи те рит мич ке 
и ме ло диј ске ски це, као ка кву из ло жбу цр те
жа ве ли ких сли ка ра где хр пе ма лих па пи ра са 
не ко ли ко по те за олов ком ин спи ри шу гле да о
ца да ства ра свој свет на осно ву по чет них им
пул са умет ни ка. 

На кра ју ба ла де дан је са вр шен. „Per fect Day“, 
фи нал на ми ни ја ту ра, као да је иза шла из шпи це 
не ког рат ног фил ма из се дам де се тих – оно кад 
пар ти за ни мир но ше та ју по осло бо ђе ној те ри то
ри ји, из пе ра Де ди ћа, Ка ло ђе ре или не ког дру гог 
ве ли ког ма га ју жно сло вен ских ба ла да. Осмех на 
ли цу иште но во ђа во ље го ри во, опет на Штра у
са, Шеј вер са и ли ман ски џез даб. ¶ 

Новосадскасоничнамиса

Dra gon’s Fuel (Horz)   Фото лична архива


