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Музичкаекскурзија

КомпозиторАлександарСимић,
ауторпројекта,кажедајецелом
концептудаоиме„Музичкаекс

курзија”.Извишеразлога:
–Прво,клинциживезаекскурзи

ју,незаконтролнеиписменезадат
ке.Друго,знамоданапутовањуутоку
неколикоданачестонаучимовише
негокодкућезапармесеци.Такође,
сатипопроведенуокружењукојеје
новоиинспиративно,саекипоммузи
чаракојабришерампуизмеђупубли
кеисцене,можедаоставидалекосе
жантраг.

Симић планира да са својим
ансамблом„Серафими”саставииуве
жбанајзанимљивијимогућипрограм,
користећикомпозицијенакојеинај
упућенијаинајлаичкијапубликајед
накодоброреагује.Ипак,потпуному
јејаснодајепредњимизузетноозби
љанизазов:

–Свимикојисебавимомузиком,
свеснисмодасуконцертикласике
честопревишехерметичниинапор
ни,чакизаонекојијеволеипознају.
Акобисеспровелаанкетамеђуучени
цимаитражилодаједномречјуопишу
какавутисакнањихостављаозбиљна
музика,таречбинајвероватнијебила
„смор”.

Целаприча започела је, запра
во,пролетоскадајеМузичкашкола
„Станковић”славила120годинасвог
постојања.Позвалисумеданапра
виммузикузасвечаносткојусуорга
низовалиитимповодомпопрвипут
направили симфонијски оркестар
ихор.Припремалисумузику„Под
истимкровом”којусамкомпоноваоза
Уједињененације,спремалисугомилу
хорскемузикеинакрајусумезамо
лилидакомпонујемнештозахори
симфонијскиоркестар.Затуприли
кунаправиосам„Salvame”ирекао
им,неочекујућибогзнашта:„ОК,ви
вежбајте,ајаћудоћидавасвидими
помогнемколикомогу.”Међутим,кад
самдошао,звучалисукаоправипро
фесионалниансамблисхватиосамда
јештетанеуложитијошмалонапо
ра.Осамданасамрадиосањимаи
диригенткињомкојајебилаудеве
томмесецутрудноћеимислиосам
даћеме250младихљудиомрзну
ти.Јер,стварносамим„вадиомаст”.
Наравно,узгомилузезања,игреисве
гаоногштојепотребнодабиуживали
идабидалиправерезултате.Накра
ју,тирезултатисудошли,каоипри
знањауформистотинакмејлова,феј
сбукпорукаитд.Свисупитали„када
ћемопоново”.

Такојеикренуло.Клинциизшко
лесухтелидапослепоплавенапра
веконцертнаТеразијскомплатоу,па
сузамолилиМузичкуомладинудаим
тимповодомдалиценцузанаступ,да
бимеови–видевшикакоучениции
јафункционишемо–позвалиданаста
вимосарадњу.Итакосмокренулиса
идејомдасенеобраћамосамодеци
измузичкешколе,негодециуопште.
Јер,увремекадајесупстанцазаме
њенапозомилиформом,управота
идејавраћањакласичнихвредности
крозкласичнумузику,књижевност
илинештотреће,јестедруштвеноко
ристанчин.

Зашто мислиш да је баш данас 
важан повра так кла сич ним вред но
сти ма?

–Важнојеусвакомсмислу,јер
мислимдајегенералнакризавред
ностиосновноисходиштезасведру
гекризекојенас,можда,директни
јепогађају,илисмоихвишесвесни.
Чакјеиактуелнафинансијскакри

запоследицакризевредности.Наша
цивилизацијајепосталамоструозно
материјалистичка,апојмовипопут
емпатије,марљивости,одговорности
илисолидарностиподсећајунарели
квијеизнекихбившихвременаи,што
јејошгоре,постајуодликаслабих.

Започетак,мораданамбудеста
ло.Иовајпројекатпочива,пресвега,
наидејиданамјесталодоновихпоко
љења.Сталносеговоридасумлади
будућностовогасвета.Не,младису
његовасадашњостијакојеважнода
имсеобраћамо.Иначе,одлажемо
нашубудућност.Садсампомалоукрао
недавниговорБанКиМунауИндоне
зији,којијерекаоотприликеисто.У
томсмислу,заменејеМузичкаомла
динанајважнијамузичкаинституци
јауСрбији.ВажнијаиодБеоградске
филхармоније,Симфонијскогорке
страРТСаилиМинистарствакулту
ре.Стварно,уопштенеафектирам.

И шта сте се дого во ри ли?
–Договорилисмоседазадецуиз

београдскихсредњихшкола11.окто
бранаправимоједанилидваконцер
тауДомусиндиката,зависноодтога
коликоћепубликебити.Пробаћемо
данаправимопрограмкојићебити
интересантаннекомекобибиоспре
мандаплатиипетхиљададинараза
њега.Наравно,ценаћебитинеупоре
дивомања,парстотинадинара,јер
нијенамциљдазарадимоновац,већ
дадопремодосрцаимозговамладих
људи,какобиихокренулинаправу
страну.Циљнамједадобијемоздра
ве, квалитетне девојке и младиће,
којинесамодаћеслушатиквалитет
нијумузику,већћесамимтимбити
пријемчивијизадалекоквалитетни
једуховнесадржаје.Којићечитати
бољекњиге,избегавати„трешкулту
ру”ипостајатиполакоплеменитији
људи.Уданашњемвремену,главниа

честоијединиимперативзавећину
младихљудинијеучење,већзабава.
Абездуховногживотанеманидоброг
зезања.Имаовогштокрасиданашњи
цу,атојетиранијаповршности.

Шта сле ди даље?
–Редовниконцертиуорганиза

цијиМузичкеомладинетребалоби
дазапочнупочетком2015.годинеи
датрајунајмањедо2016.Десетинама
концерататребалобидапокријемои
основнешколеисредњеифакултетеу
целојСрбији.КренућемоодБеограда,
јерјелогистичкитаколакше,иакосу
концертијошвишепотребнипровин
цији,паимсејошвишерадујемо.Кон
цертеможемоправитиунекојкон
цертнојсалиилиусамимшколама,
јерморамоузетиуобзирмногочини
лаца–одевентуалногпревозадеце,
домогућностипростораилитогада
ликористимоклавириликлавинову.

Музичкаомладинаињенапред
седницаТатјанаВојновсуупрели
минарнимразговоримасаМинистар
ствомкултуредасечитавфронтјош
вишераширипутеммедија,какоби
класичнумузикунасвеначинеучи
нилиинтересантном,пријемчивом,
паизабавном.Организованаакци
јанећеподразумеватисамоконцер

те,већанимирањејавностиинасве
другемогућеначине.Утомсмислу,
мојеколегенасценићебитиибалет
скииграчи,хорови,глумциимађио
ничари.Генерално,свионикојимогу
дадигнупречкуусмислуинтересант
ностипрограмазаљудекојимождаи
немајутаковисокпрагпажње.Што
менисавршеноодговара.

На неки начин, ово је нека нова 
фаза про јек та „Сера фи ми” који већ 
годи на ма реа ли зу је те са неким од нај
бо љих мла дих музи ча ра код нас.

–Да.Испајасе,нанекиначин,са
пројектом„Нотеизсрца”одпрепар
година,кадасмобесплатнекултурне
садржајепонудилистарима,болесни
маихендикепиранимлицима.Само
јасамтадаодржаодесетинеконцера
тазадецусаДауновимсиндромом,
аутистичнудецу,људеуинвалидским
колицима,избеглице...Гомилаљуди
којиимајуозбиљнездравствене,соци

јалнеифинансијскепроблеме,поред
тихнедаћаморадасеносиисанеком
врстомизолованости,искључености
издруштвеногживота.Једанодначи
надаихукључимо,осимштоћемоим
обезбедитикровнадглавом,медицин
скуифинансијскупомоћ,јестедаих
интегришемоудоброзезање.Тако
сам,рецимо,уславуживотаоргани
зоваоРевијусексидоњегвешауста
рачкимдомовима.

Требавратитиосмехналицаљуди
изатомислимдаоваквипројектиима
јупрворазреднуполитичкуконотаци
ју,јермисмодубокоболеснодруштво.

А у каквој су тре нут но рела ци ји 
мла ди и умет нич ка музи ка?

–Акојеречопублици,већдецени
јамастатистичкаистраживањауЕвро
пиисветуговоредајеонасвестари
ја.Највећидеомладепубликечине
оникојисебаветоммузиком,анеби
моралодабудетако.Класичнамузи
кајепосадржајуквалитетнијаодсвих
осталихврстамузике,пачакиџеза,
алијепокомуникативностиипако
вањудалеко,далекоизасвихдругих
жанрова.Утомсмислу,постојеогром
недиспропорцијеизмеђуевидентног
садржајаиначинанакојисеонпре
зентујепублициитујеогромнакри
вицаљудикојисебавеовоммузиком.
Какостаријихпредставникаеснафа,
такоиовихмлађихкојисуневероват
норигиднииникаконеидуукоракс
временом.Свевремеимамонекевул
гарнеискоракетипаМелаБушакоји
јебиоменаџерВанесеМе.Онајебила
скрозуреду,алијеБушнаставиода
радисаБондквартетомидругима,где
пустематрицу,узмуполуголедевојке
којезабацујукосуисвирајунаелек
тричниминструментима,уздуцдуц
семплове.Итоје,наводно,популари
зацијакласичнемузике.Напротив,то
јеантагонизацијасањом.

Зар није сво је вр стан пара докс то 
што је кла сич на музи ка у дефан зи
ви, а мно ги роди те љи, можда више 
него икад, упи су ју децу у музич ке 
шко ле?

– Један од проблема класичне
музикејестетаснобовскаелитистич
ност,односноидејадајекласичнакул
туратековинанекихвишихдруштве
нихслојева.Таидејааутоматскианта
гонизујесвекојисебенедоживљава
јудостојнимдаобукуфракилибал
скухаљинуиодууоперу.Захваљујући
чињеницидајепроизашлаизтради
ције,изједногсистемакојисасобом
вучеитеоријуиразнедисциплине,
попутхармоније,контрапункта,сол
феђаилиинструменатакојинисутако
пријемчивикаогитараибубањ,кла
сичнамузика јеуспеладанаметне
схватањедајезауживањеуњојнео
пходнодазавршишунајмањуруку
средњумузичкушколу.Атојемузи
какаобилокојадруга.Ил’тегађа,ил’
тенегађа.

Једанбројљудиуписуједецуу
музичкушколукаоштоихдајена
француски,набалетилиудрамску
секцију,дабиихнекакогурнулиуслој
будућихлидера.Нанекиначин,то
чинимедвеђууслугукласичнојмузи
ци,јерувременуопштеглобализаци
је,оноштониједемократичноишто
немаширокфронт,осуђенојенамар
гину.Асвештојажелим,тоједане
будемнамаргини.Несамозатошто
самнарцисоидниманијак,штосваки
правиуметниктребадабуде,већзато
штоискреноверујемумисијукојуима
класичнамузика.

Оно што те при лич но издва ја од 
пре те жног дела наших ком по зи то
ра мла ђе гене ра ци је јесте схва та ње 
да, осим што тре ба да буде „вред на”, 
музи ка тре ба да буде и лепа, слу шљи
ва. Да ли упра во у несхва та њу тога 
лежи раз лог сво је вр сне регре си је кроз 
коју про ла зи умет нич ка музи ка? Јер, 
као да добар број ства ра ла ца сма тра 
да су лепе ком би на ци је тоно ва већ 
потро ше не, па се баца на истра жи ва
ње нових, које су несхва тљи ве и неин
те ре сант не уху про сеч ног слу ша о ца.

–Апсолутно.Уметничкаестетика,
пасамимтимимузичка,увекјебила
базирананаестетицилепог.Будући
дасеразвијалауокриљуцрквеили
дворакаоспонзора,онајеималаиту
декоративнуфункцију.Заштоби,ина
че,ЕстерхазитрпеоХајднадамупра
вибукуупрелепомдворуиимању,у
вртовимауобликулавиринта?Међу
тим,одБетовенанадаље,уметниксе
полакоеманциповао,дабиусавреме
нодобагласједногЏонаЛенонаили
ЏорџаКлунијапостаоважнијиодгла
самногихдржавника.

Штосетичеестетикелепогиесте
тикеружногпреломанјебиоПрви
светскират.Будућидауметностмора
битиистинита,увремекадасесве
распадалоикадајепакаопрогово
риоуобликумилионаљудскихжрта
ва,многипоштениствараоциосетили
супоривдасеодазовуружноћивре
мена.Итојетадабилонормално,јер
суетикаиестетиканеодвојивекатего
рије.Проспешфарбуназидикажеш
„Овојемојпротест!”Међутим,тоје
тадаотворилопутразноразнимбес
плоднимконцептуалистима,којинису
желелидасебакћуосвајањемзаната,
даиспоручујуразноразнеглупости.

Идоданаданашњегосталојетако.
Какобипоказаосопственуавангард
ност,политичкиидруштвениестабли
шменткојиодлучујештаћедаподржи
одлучиоједамаргину,тојестетикуи
естетикуружног,сместиумејнстрим,
алепосупрогласилизастарелими
рестаураторским.Такојефолирант
скапозаконцептазамениласупстанцу
озбиљнихзанатаиетонасовде,питају
ћисезаштосеуметност,пасамимтим
ичовечанство,налазеуједнојоднај
озбиљнијихинајдужихкризаусвојој
историји.Небој ша Буга ри но вић

Како би кла сич на музи ка поста ла при сту пач ни ја, инте ре сант ни ја и 
узбу дљи ви ја мла ђој публи ци, у орга ни за ци ји Музич ке омла ди не, 
за уче ни ке основ них и сред њих шко ла ове јесе ни и током наред не 
годи не биће одр жа на сери ја кон це ра та. У помоћ изво ђа чи ма на 
уоби ча је ним инстру мен ти ма биће позва ни бале ри не, хоро ви, глум
ци, видео бимо ви, па чак и мађи о ни ча ри. Први кон церт зака зан је 
за 11. oкт обар у Дому син ди ка та
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штвенихпромена.Какокаже,онозбогчегагауУН„гаје”јестетоштожелидарадии
даталаса,заразликуоддоброгделаполитичаракојисепревасходнотрудедане
угрозесвојекаријереипензије.
СимићјенаБалипозванкаодиректнипредставникАлијансе,аговориојеоодго
ворностиуметникаувременуопштекризевредностикојасенајдиректнијерефлек
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менаилиизазовауодржањумира.Накрајусесије,навеликомплатнуконференциј
скогцентраБалиприказанјеосамнаестоминутнифилм„Подистимкровом”,настао
помузицикојусуУНпоручилеодСимићапретригодине,поводом66годинапосто
јањаорганизације.Музикаифилмпредстављајусвојеврсномузичкопутовањеоко
света,којегледаоцеводикроз23различитемузичкедестинације,напутуодБеогра
дадометафоричкеБаркеНација,укотвљененаобалиИстРиверауЊујорку.


