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натеонупесму„Тачноуподне”,
предлажемједнодружењетачно
уподне.

–Значи,долазитеуБеоград?
–Да,следећенедеље–потврђу

јеЈованАдамов.
У прат њи ста ри је ћер ке Та ма ре Ада мов 

Пе ти је вић по се тио је на шу ре дак ци ју. Тог 
фе бру ар ског да на у Бе о гра ду се оку пи ла 
дру жи на „Му зич ког то бо га на”. Мно ге 
зна не пе сме Јо ва на Ада мо ва до жи ве ле су 
из во ђе ње у по пу лар ној деч јој еми си ји, а 
ста ри ја ћер ка од ра сла уз „То бо ган” и так
ми чи ла се у ње му.

Јо ван Ада мов је ин же њер ма шин ства, 
али за ши ро ку јав ност је пре све га ком по
зи тор, ди ри гент, аран жер, му зич ки про ду
цент. Ди ри го вао је мно гим фе сти вал ским 
ор ке стри ма.

По бед нич ки низ успе ха за по чео је на 
Опа ти ји 1964. пе смом „Не ка то не бу де у 
про ле ће”. Три го ди не ка сни је, по но во на 
Опа ти ји, три јум фо вао је с пе смом „Ма ло 
ре чи тре ба кад се во ли”. Ни зао је успе хе 
на фе сти ва ли ма у Бе о гра ду, Спли ту, Са
ра је ву, За гре бу... све ту. Ба шти ни ви ше од 
1.500 соп стве них ком по зи ци ја, од ко јих 
су мно ге об ја вље не. За ства ра лач ки рад 
до био је број на при зна ња. Цео рад ни век 
ра дио је у РТ Вој во ди на, од 1961. до 2000. 
Ша љи во ка же, „би ле су то три фир ме, а 
увек иста кан це ла ри ја”. Ви ше од 20 го ди
на био је ди ри гент и аран жер „Биг бен да” 
РТ Но ви Сад. Да нас је члан Управ ног од
бо ра РТ Вој во ди на.

Ћер ка Та ма ра је ди ри гент, во ди три хо ра 
и два ор ке стра (Све ти Сте фан Де чан ски, 
Хор и сим фо ниј ски ор ке стар „Ор фе лин” и 
Хор и сим фо ниј ски ор ке стар му зич ке шко
ле „Иси дор Ба јић”), део је мно гих ме ђу на
род них про је ка та. Ста са ла је у озбиљ ног 
му зи ча ра, по но сни отац ве ли да је нот ни 
збор ник „Срп ски Бо жић”, с ње ним пот пи
сом, је дин стве но де ло на 300 стра ни ца с 
бо жић ним пе сма вр сних срп ских ком по
зи то ра ин спи ри са них бо га тим фол кло ром 
и му зич ком тра ди ци јом.

– Има ин ди ци ја да се об но ви „Му зич ки 
то бо ган” – на ста вља сво је ка зи ва ње ма е

стро Јо ван Ада мов. – И то ме ра ду је! Ова 
му зич ка аван ту ра тра ја ла је ду гих 20 го
ди на, а за то вре ме мно ге ге не ра ци је су 
од ра сле уз на ше не дељ но по под не. Сви 
ми ко ји смо ра ди ли на „То бо га ну”, то смо 
чи ни ли са за до вољ ством и са мно го са ве
сти. Јед ном го ди шње зна ње су од ме ра ва ли 
и пе сни ци „из чи тан ке”: Љу би во је Ршу
мо вић, Пе ро Зу бац, До бри ца Ерић, Дра
ган Лу кић, Ми ка Ан тић, Ми ро слав На
ста си је вић... Еми си ја је об но вље на 2007. 
и 2008. Са да је по но во за ин те ре со ва на РТ 
Вој во ди на. Не во ља је то што не ма ве ли
ког те ле ви зиј ског сту ди ја, нео п ход ног за 
гла мур. Сни ма ње је пла ни ра но у апри лу. 
Ви де ће мо... 

Иза ле ђа по ви си ли це

Вре дан, ра дан, пун ела на, Јо ван Ада мов 
с по но сом ка же да је про грам РТ Вој во ди
на знат но уна пре ђен.

Про ти ви се ли цен цним про гра ми ма, 
во лео би да гле да о ци до би ју се ри ју еми

си ја о там бу ра ши ма. За ње га је там бу ра 
но ви по крет. Оку пио је нај бо ље там бу ра
ше. Умет нич ки је ди рек тор Свет ске там
бу ра шке асо ци ја ци је, а Јо ван Пеј чић њен 
осни вач. У Де ро ња ма, се лу с нај ви ше му
зи ча ра по ста нов ни ку, ор га ни зо ва ли су 
„Там бу ри ца фест”, ко ји је у ме ђу вре ме ну 

пре ра стао у асо ци ја ци ју и пре се лио се у 
Но ви Сад. 

Има ли сна ге за све то?
– Као да имам та стер у ру ка ма – ша љи во 

ве ли и кроз смех до да је: – Ка да су ме „про
из ве ли”, за бо ра ви ли су да угра де „стоп”. 

Зво ни му мо бил ни те ле фон, он се из
ви ња ва и од го ва ра на по зив: „Ју но пот
ки ва но...”

– Ба ка Ју ли шка би ла је Ма ђа ри ца. У на
шој ку ћи се го во ри и ма ђар ски – об ја шња
ва Та ма ра.

У ва зду ху се осе ћа мно го љу ба ви, оне 
по ро дич не. 

– Отац вас је „за ра зио” му зи ком?
– Ни шта ни је би ло на си лу! – без окле

ва ња уз вра ћа она.
Док отац раз го ва ра, пре при ча ва нам 

ша љи ву до сет ку му зи ча ра ко ји су сви ра
ли за „То бо ган”. Њен отац је на ли цу ме ста 
ис пи си вао но те, му зи ча ру су то зна ли па 
су вре ба ли да, док је раз го ва рао с Ми њом 
Су бо том, до пи шу по ви си ли це. 

– Ни ка да им ни је за ме рао. Све је би ла 
игра.

Рас пи ту је мо се ка ко је ма е стро по чео да 
ра ди у ТВ Но ви Сад...

– Чи тао сам да у све ту чо век про ме ни 
нај ма ње де сет за ни ма ња и рад них ме ста. 
За по чео сам ка ри је ру у Ра дио Но вом Са ду. 
Ра дио сам и сту ди рао ма шин ство. Сви рао 
сам бас у „Биг бен ду”, за ме нио ко ле гу ко ји 
је оти шао у вој ску. Ка да се вра тио, по зва ли 
су ме у ма ли про фе си о нал ни са став и упо
сли ли као му зич ког про ду цен та. Зна те ли 
да сам ја му зич ки про ду цент с ре ше њем 
број је дан? У то вре ме још ни је би ло му
зич ке про дук ци је. А ја ни сам имао ни ку
че та, ни ма че та, Ра дио ми је био дру ги дом. 
Ро дом сам из Чо ке. Мој га зда био је строг. 
Да се не би тро ши ла стру ја, за бра нио је да 
се укљу чу је дру ги бој лер. Сре ћом, има ли 
смо ку па ти ло у Ра ди ју и мо гао сам да се 
ту ши рам. Ма, све га је та мо би ло. Уве де
но је та да на гра ђи ва ње, до би је те осам де
сет по сто за га ран то ва не пла те, а два де сет 
по сто ва ри ја би лу. Али то не зна чи да ће те 
би ти срећ ни до бит ник. Све је ишло у за
јед нич ку кор пу. 

Свестрани
маестро

Као да имам та стер у ру ка ма – ка же Јо ван Ада мов, 
ком по зи тор, ди ри гент, аран жер, му зич ки про ду цент 
и ин же њер ма шин ства... – Ка да су ме „про из ве ли”, 

за бо ра ви ли су да угра де „стоп”. Свој низ успе ха 
за по чео је на Опа ти ји 1964. пе смом „Не ка то 

не бу де у про ле ће”

– Ка ко сте про ла зи ли?
– То ли ко до бро да сам мо гао да по ку пим 

це лу кор пу. За то су од лу чи ли да по ве ћа ју 
на град ни фонд за још два де сет од сто, и то 
сам пре ба ци вао. Увре ђе ни му зич ки уред
ни ци за тра жи ли су да бу дем од стра њен 
из ре дак ци је. Слу чај је ре шен та ко што је 
осно ва на ре дак ци ја му зич ке про дук ци је у 
ко јој сам био пр ви му зич ки про ду цент. 

– Мно го сте ра ди ли за де цу: „Му зич ки 
то бо ган”, „Фа зо ни и фо ре”, „Зма је ве деч
је игре”...? 

– У вре ме ка да сам по чи њао да пи шем 
деч ју му зи ку, у Бе о гра ду се ти ме ба вио Ми
о драг Илић Бе ли. Ро ди ле су ми се ћер ке, 
по шле у вр тић и по жа ле ми се вас пи та чи
це. „Не ма мо ни шта но во. Не ће де ца да слу
ша ју ’Ђи ха, ђи ха, че ти ри но ге...’” „Шта год 

да до не се те од сти хо ва, ком по но ва ћу”, ре
као сам. Оне су ми отво ри ле очи, деч ја му
зи ка ни је са мо за бав на, већ мо ра да под у
ча ва. Ка да на пи ше те стих „пе чен ке стен 
сти же, сти гла је је сен”, уз та кву асо ци ја ци
ју деч ја ма шта мо же сва шта. У том до бу сам 
мно го му зи ке на пи сао за деч је пе сме. 

– Мно гих се не се ћа – твр ди ње го ва ћер
ка – чу ва ју се у би бли о те ка ма, шко ла ма, 

Са Мињом Суботом у „Му зич ком то бо гану”

Пре по ру чу је се ри ју 
„Ве ра и за ве ра”

Наш са го вор ник по ру чу је да не 
про пу сти мо но ву драм ску се ри ју 
„Ве ра и за ве ра”, ко ја је сво је вр сни 
омаж ве ли ком вој во ђан ском пи
сцу Алек сан дру Ти шми. Еми то ва ће 
се од мар та. Сни ма на је у ау тен
тич ном ам би јен ту. Бо рис Ко вач је 
на пи сао му зи ку. Јо ван Ада мов не 
во ли ли цен це, ви ше је за до ма ћи 
про из вод, до ма ћу па мет, до ма ћу 
књи жев ност, на ше глум це, но во
сад ске, бе о град ске...
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разниминституцијама.Писаојеимузику
зафилмове,позоришнекомаде,заслетске
вежбеигимнастичаре.СупругаНаташа
билајегимнастичарка„Партизана”.При
сећаседасуглавниуредницибилидечји
књижевници.Завремелегендарногуред
никаМирославаНастасијевићанастала
јелуткарскасерија„Луткомендија”.На
стасијевићјесМињомСуботомпокренуо
„Музичкитобоган”.
–Многотогасамрадиоуживоту!Удру

жењекомпозитораВојводинејеоштампа
лостомојихпесама,ауприпремисујош
двекњиге,саистотолико.

Ве чи ти мла дић

Усвојимседамдесетимгодинамакори
стикомпјутерскипрограмзаизрадунота.
–Пуносамнотапобацао.Свеоношто

самсматраозанимљивијимпохраниосам
укомпјутер.ПисаосамзаЗдравкаЧоли
ћа,НедуУкраден,ОливераДрагојевић,
БисеруиСенкуВелетанлић,НадуКне
жевић,ГабиНовак,ЉиљануПетровић,
КемалаМонтена,„Корни”групу,„Рибљу
чорбу”...Вишенезнамкакосамприво
леоовеврснесолистенапривременирад
удечјојмузици.ПГПРТБиздаојецрну
лонгплејплочукојајераритет.Пуносе
радило.Ујутроданебудимсвоједруштво,
крећемнапут,отворимфиокуиподпр
стимаизбројимдвечарапе.Утокудана
осетимдасусесрозале.Погледам:једна
сива,другабраон.
–УспехестепочелиданижетеодОпа

тије?
–Не–исправља–одОмладинскогфе

стивалауСуботици,гдесамнаступиокао
младикомпозитор.Саулицесенијемо
глостићидоОпатијскогфестивала.Он
јебиорезервисанзазвезде.Храбросам
слаокомпозицијенаОмладинскифести
вал.ОсноваогајеиводиочикаЈошкаКо
вач,отацКорнелијаКовача.ЧикаЈошка
једириговао,јаупочеткусвираобасуор
кестру.Е,тусамдобиопрвунаграду,уСу
ботицијекаријерузапочелаплејадаизво
ђачаизбившеЈугославије.Шестгодина
самбиоуметничкидиректорфестивала.
ПременејетобиоАлександарКораћ.
Бескрајнодобарчовек,сјајанкомпози
тор.ЈасамнаставиотамогдејеАлексан
дарКораћстао.Тојевремепроцвата,за
блисталисунапозорнициЈосипаЛисац,
„Парниваљак”,„Лебисо”,НедаУкраден
јебиламладасолисткињагрупе„Камен
накамен”.Постојемногекњигенаписа
неуновијевреме,енциклопедије,ализа
чудонигдесемузичкипродуцентинепо
мињу.Каодасупевачисаминастали.И
„Битлси”небипосталитоштојесудаих
нисуподржалипродуценти.„Лебисол”
и„Парниваљак”супрвулопгплејкусни
милиуНовомСаду.
Сматрадајетоштосуписалиновинари

утицалодабудепримљенањеговапесму
„Некатонебудеупролеће”нафестива
лууОпатији.ПесмујепевалајеЉиљана
Петровић.
Запесму„Малоречитребакадсеволи”,

којујеотпевалаГабиНовак,добиојепр
вунаградупубликеи–тросед.Врломује
драгапобедаспесмом„Хеј,војници,ва

здухопловци”нафестивалуармијскихпе
самауБеограду.
–Далисусенотелаконизаленапа

пиру?
–Наравно.Коликоваматребадаизго

ворите,заистотовремејазапишем.Да
сукрознашукућупролазилибанкари,са
дабих,вероватно,имаоприватнубанку.
СарађиваобихсРокфелерима,Ротшил
дима...

Ма ми на ма ков ња ча

КућапородицеАдамовјеодувекотво
реназамузичаре.МамаЈулишкајебила
сјајнакуварица,Помишљењубројних
пријатеља–прваксветазапилећипа
прикаш.ДраганЛаковићјегинуозаЈули
шкиниммаковњачамасасувимгрожђем.
ОливерДрагојевићјебиоњиховредовни
гост,сарађивалисуу„Жељотеци”и„То
богану”.
–Мојиродитељисубилизапослениу

винарији„Чока”.ОтацСветозарбиојеба
чвар,амамајерадиланапроизводњии
неговањувина.ДоксмосвиралипоВојво
дини,јавимсемамаЈулишкидадолазимо
навечеруиудесетувечедочекалабинас
настолужутасупасдугачкимрезанцима,
шницласасосом,компот.УВојводиника
данекодођеукућунеможедаодеадага
нистепослужили.
Испричаојекакосеборипротивствара

лачкекризе.Обрађуједрвоигвожђе,ку

ваодличанпекмезодвишањаитрешања,
правидомаћекобасице,закојеиманајбо
љирецепт.
–Каднештоодтоганаправим,уђему

студиоикаодамесецдананисамписао.
Кодаранжманајебитнодаиматедобар
уводидобарзавршетак,осталојестварза
ната.Тамарисамнаправиокухињскина
мештај.Некадасемногопутовало.Моји
коферисубилитешки,пуниразногалата.
НајвишесамихдонеоизНемачке.АуАу
стријисамкуповаокобасицесатроугла
стимичетвртастимпресеком.Нисубиле
изблизанашим,алисубилеатракција.Би
ласутолепавремена...
ДругућеркуМаринунисмоупознали.

Сазналисмодајеврстананиматоридаје
окренутасавременојмузици,пишемју
зиклеиимасвојуАкадемијузазабавуи
уметност,којујеотвориласакумомОљом
Инић. Љи ља на Пе тро вић
� ФОТИГРАФИЈЕ�ИЗ�ЛИЧНЕ�АРХИВЕ

Са Љиљаном Петровић

Породица Адамов

Ре цепт за до ма ће 
ко ба си це

Узе ти де сет ки ло гра ма свињ ског 
ме са (нај бо ље од плећ ке јер она 
има до вољ но ма сно ће) и круп но 
са мле ти (нај бо љи је од нос осам 
ки ло гра ма ме са и два ки ло гра ма 
чи сте твр де ма сно ће). До да ти 20 
до 25 де ка гра ма со ли, 15 де ка
гра ма слат ке але ве па при ке, пет 
до шест де ка гра ма би бе ра, се дам 
де ка гра ма бе лог лу ка, до ма ћег – 
мле ве ног (ни ка ко у пра ху), љу те 
мле ве не па при ке по уку су и је дан 
де ка грам ки ма.
Мле ве но ме со с до дат ком за чи на 
до бро уме си ти пре пу ње ња у при
род но цре во. Да би се лак ше ме
си ло, на 10 ки ло гра ма мле ве ног 
ме са си па ти око три де ци ли тра 
мла ке во де. Го то ве ко ба си це оста
ви ти на хлад ном 24 са та да се осу
ше пре ди мље ња.
На по ме на: ку пи ти ма ло ви ше цре
ва, јер по не кад пук ну при пу ње њу. 
Ра чу на се 800 гра ма ме са на ме
тар цре ва.
Све же ди мље не и ба ре не ко ба
си це са све же рен да ним ре ном, 
до ма ћи хлеб и хла дан шпри цер... 
Што оста не, ока чи ти на хлад но, с 
ма ло про ма је, да се што пре про
су ши, па оштар нож у ру ке... Све 
што се бр зо не по тро ши, ста ви ти 
у за мр зи вач да не де хи дри ра и 
стврд не се.






