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И да ље сам му зи чар 
Сим пли ре да и сви му зи ча ри 
тог бен да од у век ме под сти чу 
да на пре ду јем. Мик, фронт мен 
Сим пли ре да, ми је ствар но 
отво рио очи за џез то ком 
ду гих тур не ја и пу то ва ња 
на шим ау то бу си ма. 
ње го во зна ње и љу бав 
пре ма џе зу су не ве ро ват ни, 
ка же кла ви ја ту ри ста 
Деј вид Клеј тон

ИНТЕРВЈУ

ИванаНиколић

Д
ејвидКлејтонизСимплире
да,једаноднајталентовани
јих клавијатуриста нашег
доба,недавнојеобјавиоде
би соло албумМагнезијум.

Стицајемоколности,албумједожи
веосветскупремијерууправоуСрби
ји,наталасимаРадија202.Магнезијум
доносинежну,опуштајућуклавирску
музикуудухуџеза,понегдеузелек
тронскизвук,ау завршнојнумери
Шербет(Sherbet)појављујесеисак
софонистаСимплиредаИјанКирк
хам.Занимљивоједаје,пореддиги
талног,доступноииздањенабелом
винилу,поштосуЛПплочепоновоу
моди.Плочусаручноисписанимау
тограмомуметникаидигиталнувер
зијуМагнезијумалакомогунабавити
иљубитељимузикеизСрбије(преко
вебсајтаистраницеХерисонрекордс
изЛондона).ПрипремасеиКлејто
нова солистичка турнеја поводом
промоцијеалбума,анамеравадатом
приликомнаступаиуСрбији.Овим
поводомДејвидКлејтондаојеинтер
вјузаПолитику,аразговаралисмоио
успоменамакојегавезујузаБеоград
ињеговојсарадњисаСимплиредом,
ЏорџомМајклом,БобомМарлијем,
РобијемВилијамсом,ДепешМодом
имногимдругимпознатиммузича
римаибендовима.

Штајебилаиницијалнакапислаза
стварањеалбума„Магнезијум”?
Честобихимпровизоваоисвирао

клавирпослетонскихпробатоком
турнеја,поштоувекимамсобусакла
виромзасебе,којудодушекористи
моизараспевавањепратећихвокала
предконцерте.Почеосамдаснимам
некетакветренуткеисхватиодамеђу
тимимпровизацијамаимаврлопри
стојнихмелодијаитема.Чиммисе
указалаприликадаснимампрофеси
оналносвојеклавирскекомаде,ура
диосамимпровизацијенанекеодтих
тема.Резултатсвегатогасумелодије
утканеуМагнезијум.

Инспирацијаза„Магнезијум“би
лисувашипријатељи.Можетели
откритизанашечитаоценекеод
причакојесуваснадахнуледана
пишетемузикузаовајалбум?
Овајалбумјеинастаозахваљујући

томештосумемногипријатељиохра
бривалидаснимималбуммузикеза
клавир.Такође,честобихсеозаклавир
исвираоимпровизацијесапријатељи
ма.Слушалибииизводилимузикуу
складусатренутнимрасположењем.
Некенумересуипосвећенеодре

ђенимљудима.Пријатељимоједевој
кеСусусевенчавалиижелеосамда
имспремимпосебанпоклон,пасам
таконаписаонумеруПосвећење(De
votion)зањих!Затим,кадсуодлази
лиизЛондонанашидругипријате
љи,којиизузетноволеоношторадим
саСимплиредом,написаосамкомад
Спасење(Salvation)дапонесуусвоју
роднуМинесотууАмерици,каоуспо
менунанашедивнезаједничкетре
нуткеидружење.Потомје,нажалост,
преминулаједнанашадругарица.Да
ваосамјојдаслушанекемузичкеко
мадекадбисеосећалалошеињојсу

семногодопадалииумиривалије.Са
поносоммогудакажемдајеонаби
лаинспирацијазанасловнунумеруи
називалбумаМагнезијум.
Одувексебавимиелектронскоми

попмузиком,пасамправиоиалбуме
утимжанровима,алијезаменекла
вирскамузиканајзахтевнијазадушу
уметника.Биојеправиизазовједно
ставнопуститидамузикатечеисни
матијеутаквимтренуцима.Намер
носмооставилинаснимцимаинеке
мањегрешке,алиимамосећајдајеи
тодеомагије.

КакојевашдосадашњирадсаСим
плиредомидругимвеликимбендо
вимаимузичаримаутицаонаства
рањемузикеза„Магнезијум“?
ИдаљесаммузичарСимплиреда

исвимузичаритогбендаодувекме
подстичуданапредујем.Мик(фрот
нмен Симпли реда) ми је стварно
отвориоочизаџезтокомдугихтур
нејаипутовањанашимаутобусима.
Његовознањеиљубавпремаџезусу
невероватни.Заправо,свимузичари
избендаимајуогромнознањеора
знимжанровимамузике,такодами
никаднијенедостајалоинспираци
је.ЗамолиосамИјанаКиркхамада
укомадуШербет, једнојоднумера
Магнезијума,свирасаксофон,пошто

јесјајанмузичарипријатељ.Билами
јежељадањеговизузетандухидуша
засијајуунекомнашемзаједничком
уметничкомподухвату.

Којесунекеодвашихнајлепших
успоменастваранихтоком15го
динарадаипутовањасаСимпли
редом?
СвеуспоменесаСимплиредомсу

драгоценеинадамседаћемоства
ратијошмногоновихубудућности.
Посебно уживам у свирању за пу
бликуширом светаи сусретима са
различитим културама. Осећам се
срећнимштоизводиммузикуСим

плиредазаљудеуЈужнојАмерици,
Азији,Африциили,рецимо,Европи.
Кубајебилапосебандоживљај,по
штојенашнаступбиоувеличануче
шћемкубанскихплесачаимузичара.
Затим,тујеибесплатниконцерткоји
смоодржалиуБудимпешти.Билоје
спектакуларнонаступититамопред
250.000људи.Листајеподугачкаи
једноставносеосећампривилегова
нимштоимамприликудаизводим
музикуСимплиредаипружамљуди
мадобарпроводсвудапосвету.На
дамседаћеиМагнезијумдоносити

радостпублици,иакојеупитањуне
штомалодругачије.

ИматеизасебеисарадњусаДејви
домБоувијем,ЕлтономЏономи
многимдругиммузичкимзвездама.
Којиодтихљуди,искуставаиприја
тељставасувамнајдрагоценији?
РадсаЏорџомМајкломбиојепо

себанзамене,каоикадасамрадио
саПиномДаниелеом.Тужнојешто
онивишенисумеђунама,алисуми
далиогромнонадахнуће.Сабендо
вимаДепешмодиБомбдбејзтакође
самдоживеонекеоднајлепшихтре
нутака.Посталисмобашдобрипри
јатељитокомзаједничкоградаита
дасамупливаоиуводеелектронске
музике.Тоједругастранамојему
зичкеличностиибићеитоснимље
ноускоро!Јутутујетакођенешто
посебно.Сањимајебиловрлолако
илепорадитииинспирисалисуме
даувекидемкоракдаљеитрагамза
нечимизузетним.Сватаискуствасу
мидаласамопоуздањедаурадимсо
лоалбум.Немабенда,самојаикла
вир.Видимтокаовеликопостигну

ћепослесвиховихгодинакојесам
провеокаопратећимузичар.

БилистеуБеоградусаСимплире
домтрипутадосадаидоброупо
зналинашупрестоницу.Штавам
сенајвишедопалоуБеограду?
Београдиманештонеукротивоу

себи,опорављасеирастепослерат
нихнедаћа.Волимстрасткојупрепо
знајемутамошњимљудимаињихово
поштовањепрематрадицији.Сусрети
Симплиредасабеоградскомпубли
комсуискуствосличноБитлманији

илисебарнаматакочини,ха!Бео
градимапрелепеграђевинеисвудасе
чујемузика.Чакиумаломпородич
номресторанугдесмобили,музичари
забављајугосте.Музичкистандарди
суврловисоки.Архитектураградаје
грандиознаипровокативнаиоткрива
невероватнуисторијуиожиљкеизра
това,шточиниградјединственим.

МожемоливасочекиватиуСрби
јиускоријевреме?Хоћелибити
концератаовдеикадаихможемо
очекивати?
НадамседаћеСимплиредускоро

поновонаступитиуСрбијиакоМик
одлучидаидемонатурнеју2020.го
дине.Јаћусесигурнопотрудитидасе
појавимнанеколикосрпскихфестива
лаигдегодпубликабудежелеладана
ступим.Планирамтурнејусамузиком
Магнезијумазаследећугодину,аволео
бихиданаступамиимпровизујемса
локалниммузичаримаудухуираспо
ложењутогалбума.Започетакћето
битиклавириелектроника,алинаме
равамдаукључимиперкусијеунеком
тренуткутакођетоком2019. ¶

ЗА НО ВО ВРЕ МЕ НО ВЕ ИДЕ ЈЕ

Су срет са Бе о гра дом 
је као Битлма ни ја

ДејвидКлејтонФото Винс Баркер

Надамседаће
Симплиредускоро
поновонаступити
уСрбијиакоМик
одлучидаидемо
натурнеју2020.
Јаћусесигурно
потрудити
дасепојавим
нанеколико
српских
фестивала

Пе снич ко чу до ме ђу на ма
висавременициписалиновепесме
илипрознезаписе.Идоброједаје
тако,поготовостогаштоједанашњи
књижевниживотзаборавионанепо
средностдружења,наважностраз
менемислииутисака,аоизостанку
узајамногчитањаикоментарисања
нетребаниговорити,тогатекнема.
Кадписацостанеуанегдоти,ипресе
лисеуусменост,тотакођеможебити
знакњеговепосебности,вредности,
паиутицајањеговогдела,подусло
вомдасуоникојисугапознавалипо
нештоњеговоипрочитали.
Али,натоменетребастати.Књига

Неубитиптицудрозда,својомдухо
витоммудрошћуинепретенциозно
шћу,оштриномуоченихпарадокса,
луцидношћуупосматрањусвакодне
вице,сетнимсмехом,иронијомине
патворенимочајањем,односноначи
номнакојисењенписацодазиваона
свачудасвета(„какоједивотносвена
небеси”–говорионуједномсвомпо
зномстиху),упозораванасдасудбина
песникаипоезијенезависисамоод
њенеинституционалневерификаци
је(штонетребаоспорити),него,пре
свега,однепоновљивостипесничког
дара,однивоањеговеостварености
и,напослеткуинапочетку,одместа
којетајдарсвојомунутарњомснагом,
неподложномрационализацији,за
узимаупамћењукултуре.Паакоје
БраниславПетровић јединојсвојој
књизизадецудаонасловДавидиш
чуда,књигаНеубитиптицудрозда,
свакимсвојимредом,враћајућинас
песмама исписаним истом руком,
убедљивосведочидајепесничкочу
добиломеђунама.
Идаје,глечуда,идаљету,одмах

пореднас.Самогатребавидети.Ни
јетешко.Бацитепоглед.Акосмосе
разумели. ¶

Хро ни чар ка Ве ли ке јабуке
свега,позориштеибојиште.Тамо,не
свестанинепримећен,свакичовекје
песник,ратник,плесач,усвојојневи
нојумешностикојупројектујепротив
превирањанаулици,услициљудске
егзистенције.Циљовогкраткогфил
маједаухватитуслику.“

Иредитељка
имонтажерка

Овофилмскоостварењеванредног
квалитетаукомејеЛевитованесамо
редитељкавећисниматељкаимонта
жерка,поновојеоткривенотек1997.
годинеуоквиру10.Документе.Оно
хватадухиндустријскогкапитализма
усвојсвојојбруталностииживотна
улицикојисеприлагођаватимнемо
гућимусловима.Каонекокосеувек
осећаоблискимсафилмскомумет
ношћу,ХеленЛевитјесарађивала,у
различитимфункцијаманавеликом
бројуфилмова.Поредпоменутогкла
сикакојијеснимилазаједносаЏеј
мсомАгијемиЏенисЛоб,стајалаје
изакамерефилмова„TheQuietOne“
(1948)СиднијаМејерсазакојијеи
сценарио,и„Дивљеоко“(1960)Ме
јерсаиБенаМедоуа,абилаје,између
осталог,имонтажерка„Годинесви
ње“(1968)ЕмиладеАнтонија.
ХеленЛевитјесамоједномнапу

стилаЊујорк(1941)зарадпутовања
уМексико,гдеје–серијомфотогра
фија–успеладаповучеизвеснупа
ралелуизмеђусвогродногградаизе
мљекојајује,коликофасцинирала,
толикоиплашила.
Одпедесетих,уметницапочињеда

користифилмубојикаоједнаодпр
вихизбранше.Добилајеретроспек
тивууњујоршкојМоми(1974).Сем
импресивногбројафотографијако
једатирајуизтогдоба,уАлбертини
постојиислајдшоукојиурелативно
угодномтактупоказујеињенедру
герадове.
РетроспективафотографијаХелен

Левиттраједо27.јануараивелика
јепрепорука.

 МаринаД.Рихтер


