
32. БЕОГРАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ 
26- 30. октобар 2016. 

 
Среда, 26.10.  
Дом омладине Београда // Велика сала 
19:30  
Влада Маричић квартет, специјални гост Брајан Линч (Србија/САД) /  
Vlada Maričić Quartet featuring Brian Lynch (Serbia/USA) 
21:00  
Алфредо Родригес трио (Куба/САД/Бразил) /  
Аlfredo Rodriguez Trio (Cuba/USA/Brazil)  
 
Дом омладине Београда // Американа  
23:00  
Тинеке Постма квартет (Холандија) / Tineke Postma Quartet (Netherlands)   
Суна Гунлаугс трио (Исланд) / Sunna Gunnlaugs Trio (Iceland)  
 
 
Четвртак, 27.10.  
Сава Центар 
19:30 
Авишај Коен трио (Израел) / Avishai Cohen Trio (Israel)  
21.00 
Антонио Серано квинтет Flame&Co (Шпанија) /  
Antonio Serrano Quintet Flame&Co (Spain) 
 
Дом омладине Београда // Американа  
23:00  
Весна Писаровић: „The Great Yugoslav Songbook“ (Хрватска/САД/Немачка/Италија) /  
Vesna Pisarović: „The Great Yugoslav Songbook“ (Croatia/USA/Germany/Italy)  
 
Давид Хелбок трио (Аустрија) / David Helbock Trio (Austria)  
 
Петак, 28.10. 
Сава Центар 
19:30 
Џек Диџонет трио представља Равија Колтрејна и Мета Герисона (САД) /  
Jack DeJohnette Trio featuring Ravi Coltrane and Matt Garrison (USA) 
 
21:00 
Азиза: Дејв Холанд/Крис Потер/Лајонел Луеке/Ерик Харланд (САД) /  
Aziza: Dave Holland/Chris Potter/Lionel Loueke/Eric Harland (USA) 
 
Дом омладине Београда // Американа  
23:00  
Торд Густавсен квартет (Норвешка) / Tord Gustavsen Quartet (Norway) 
All Included (Шведска/Норвешка) / All Included (Sweden/Norway)  
 
 
Субота, 29.10.  
Дом омладине Београда // Велика сала 
19:30 
Венсан Перани: „Living Being“ (Француска) /  
Vincent Peirani: „Living Being“ (France) 
 
21.00 
Ђанлука Петрела Cosmic Renaissance (Италија) /  
Gianluca Petrella Cosmic Renaissance (Italy) 
 
Дом омладине Београда // Американа  
23:00 
Роб Мазурек и Sao Paulo Underground (САД/Бразил) /  
Rob Mazurek & Sao Paulo Underground (USA/Brazil) 
 
Horse Orchestra (Данска/Шведска/Норвешка/Исланд) /  
Horse Orchestra (Denmark/Sweden/Norway/Iceland) 



 
 
Недеља, 30.10.  
Дом омладине Београда // Велика сала 
19:30  
Orchestra Jazz de Matosinhos and João Paulo Esteves Da Silva: „Bela Senão Sem“ (Португал) / Orchestra Jazz de 
Matosinhos and João Paulo Esteves Da Silva: „Bela Senão Sem“ (Portugal) 
 
21:00 
Дитер Илг: „Mein Beethoven“ (Немачка) / Dieter Ilg: „Mein Beethoven“ (Germany) 
 
Дом омладине Београда // Американа  
23:00  
Силард Мезеи септет (Србија/Мађарска) / Szilárd Mezei Septet (Serbia/Hungary) 
Шчиме трио + 1 (Србија) / Schime Trio + One (Serbia) 
Конзилијум (Србија) / Konzilijum (Serbia) 
 

 
О УЧЕСНИЦИМА 32. БЕОГРАДСКОГ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛА 
 
26.10.  
 
Влада Маричић квартет, специјални гост Брајан Линч (Србија/САД) 
По традицији, фестивал сваке године представља по једну оригиналну домаћу продукцију, са неким од 
најзначајнијих аутора из Србије. Овог пута, у фокусу је Влада Маричић, који је недавно заокружио три деценије 
професионалне каријере. Овај пијаниста и композитор остварује мешања џеза, балканске, ромске и кубанске 
традиције, представљајући амалгам сличних, а различитих сензибилитета. Специјални гост на концерту је славни 
амерички трубач Брајан Линч, добитник Гремија за најбољи латин-џез албум 2007. године. 
 
Алфредо Родригес трио (Kубa/САД/Бразил) 
Очаравши Квинсија Џонса у финалу такмичења младих пијаниста на фестивалу у Монтреу (2006), кубански 
пијаниста Алфредо Родригес (1985) убрзо је добио понуду каква се не одбија – да дође у Сједињене Државе и 
започне сарадњу са славним продуцентом. После успешних дебија на водећим светским фестивалима под Џонсовим 
патронатом, потписао је уговор са кућом Mack Avenue, за коју је досад објавио три албума. У домену џез клавира, 
Алфредо је велики следбеник виртуозног израза Чуча Валдеса и Мишела Камила.   
 
Тинеке Постма квартет (Холандија)  
Откад се почетком 2000-их обрела у саставу Sisters In Jazz, формираном од најталентованијих младих девојака у џезу 
из разних крајева света, саксофонисткиња Тинеке Постма ишла је сталним путем успеха. Сарађивала је са Грегом 
Осбијем и Есперанцом Сполдинг, учествовала на албуму Тери Лин Керингтон који је овенчан Гремијем, па и 
засвирала са највећим узором Вејном Шортером. Коначно је прошле године стигло и најпрестижније признање – Boy 
Edgar Prize, за холандског џез музичара године. 
 
Суна Гунлаугс трио (Исланд) 
Исландска пијанисткиња Суна Гунлаугс пронашла је почетну инспирацију у музици Била Еванса и Кита Џерета, 
односно Бобоа Стенсона и Јона Балкеа, спајајући љубав према Америци и Скандинавији у оригиналну лирску 
музику изван граница. После запажене каријере у САД и Канади (главни сарадници: Тони Малаби, Дру Грис и Охад 
Талмор), вратила се на Исланд, настављајући са објављивањем изванредених албума. Међу најпризнатијим 
уметницима у својој земљи, Гунлаугс је и уметнички директор џез фестивала у Рејкјавику.    
 
27.10.  
 
Авишај Коен трио (Израел) 
Једна од највећих звезда данашњег џеза, контрабасиста Авишај Коен на неки начин је откриће Београдског џез 
фестивала, на коме је наступао још 2007. године. Одушевљавајући публику еклектичним савременим џез приступом 
са примесама јеврејске музичке традиције, харизматични контрабасиста се наметнуо као глобални предводник 
генерације данашњих џез аутора. На свом другом београдском концерту представља двојицу нових изузетних 
талената са израелске сцене, пијанисту Омрија Мора и перкусионисту Итамара Доарија. 
 
Антонио Серано Flame&Co (Шпанија)  
Антонио Серано, ученик славног Лерија Адлера, данас је један од највиртуознијих светских свирача хроматске усне 
хармонике са интересовањима у различитим музичким световима, од класике, преко џеза, блуза, танга и фламенка, 
до филмске музике (дела Педра Алмодовара). Као члан последње поставе легендарног Пака де Лусије, постао је и 



пионир увођења усне хармонике у фламенко, а тај аспект његовог рада представља и у Београду, у квартету 
адекватног назива – Flame&Co. 
 
Весна Писаровић: „The Great Yugoslav Songbook“ (Хрватска/САД/Немачка/Италија) 
После дуге каријере у поп водама, певачица Весна Писаровић шокирала је музички свет када је крајем 2000-их 
одлучила да се потпуно окрене џезу. Нови пројекат обухвата истраживање наслеђа популарне музике у СФРЈ из 50-
их и 60-их. У новим тумачењима, популарни репертоар – биг бенд баладе, евровизијске песме, шансоне, твист и рани 
рок – деконструисан је вештим захватима интернационалног састава, у коме посебно место заузима амерички 
контрабасиста Грег Коен (контрабас, САД), блиски сарадник Џона Зорна.  
 
Давид Хелбок трио (Аустрија) 
Пијаниста и композитор Давид Хелбок је један од водећих аустријских музичара млађе генерације. Двоструки је 
победник најпрестижнијег европског пијанистичког конкурса у Монтреу (2007, 2010), где је добио и награду 
публике. Осим ауторског програма, реализовао је и изузетно успешно џез читање Принсовог музичког опуса. 
Непосредно пред фестивал излази му нови, шести албум, као премијерно остварење за једног од најпрестижнијих 
европских издавача, немачки ACT Music & Vision.   
 
28.10. 
 
Џек Диџонет трио представља Равија Колтрејна и Мета Гарисона (САД) 
Најславнији џез бубњар данашњице, Џек Диџонет остварио је импресивну каријеру као лидер и сајдмен, сарађујући 
са бројним великанима џеза, од Чарлса Лојда, преко Мајлса Дејвиса, Сонија Ролинса, Хербија Хенкока, Џоа 
Хендерсона и Мајкла Брекера, до Кита Џерета. Бивајући једном у прилици да засвира и са Џоном Колтрејном, са 
данашњим сарадницима евоцира успомену на легендарног саксофонисту и личног узора. Рави је, наиме, Колтрејнов 
син, а Мет је син Колтрејновог контрабасисте Џимија Герисона.  
 
Азиза: Дејв Холанд/Крис Потер/Лионел Луеке/Ерик Харланд (САД) 
All-star квартет Aзиза удружује четири великана савременог џеза. Најстарији, контрабасиста Дејв Холанд живи је 
актер џез-рок револуције, а касније предводник састава којима је критика додељивала највиша признања. Крис Потер 
у колекцији има низ награда за најбољег тенор саксофонисту на свету. Осим соло пројеката, Ерик Харланд је блиски 
сарадник Чарлса Лојда и Џошуе Редмана. Коначно, Лионел Луеке се сматра највећим гитарским талентом нове 
генерације представљајући занимљива соло остварења.   
 
Торд Густавсен квартет (Норвешка) 
Пијаниста и композитор Торд Густавсен удружује меланхолију севера Европе, скандинавску духовну традицију и 
ECM-овску уметничку филозофију у музику величанствене лепоте. После трилогије трио албума у састав је убацио 
искусног саксофонисту Тореа Брунборга, додајући битан, светлији валер музици. Квартет истражује, интегрише и 
служи „светом тројству“ емоционалног интензитета, елеганције и медитативног музичког дисања, трасирајући нове 
путеве џез уметности у 21. веку.  
 
All Included (Шведска/Норвешка) 
Квинтет All Included, шведског саксофонисте Мартина Кихена, повезује стилске екстреме у програму „Satan in Plain 
Clothes“: традиционални џез, са блуз хармонијом и колективним импровизацијама, и индивидуалну ослобођену 
свирку у маниру Орнета Колмена, са врлудањима изван конвенционалних лествица и честим променама темпа. Над 
импулсима фанкија, свинга или исеченог ритма, са Кихеном се врело надигравају норвешки трубач Томас Јохансон и 
шведски тромбониста Матс Олеклинт.  

 
 
29.10. 
 
Венсан Перани: „Living Being“ (Француска)  
Хармоникаш Венсан Перани је водеће име француског џеза данас. После дуге каријере сајдмена у саставима 
искусних музичара, први соло албум објавио је тек пре три године. Француска Џез академија му је одмах доделила 
награду за музичара године, а прошле године добио је још три велика признања: две немачке награде ECHO 
(ансамбл и инструменталиста године), као и најзначајније досад – Les Victoires du Jazz, за џез музичара године у 
Француској. „Living Being“ је његов нови, фјужн пројекат.  
 
Ђанлука Петрела Cosmic Renaissance (Италија)  
После незаборавног наступа у квинтету трубача Енрика Раве, и интимног сета са пијанистом Ђованијем Гвидијем, 
тромбониста Ђанлука Петрела коначно нам представља соло пројекат, квинтет Cosmic Renaissance. Поред бројних 
награда италијанске џез заједнице у разним категоријама, Петрела је и први италијански лауреат награде часописа 



Down Beat (као тромбониста у успону) а носилац је и награде „Paul Acket“, коју ротердамски North Sea Jazz Festival 
додељује најперспективнијим младим музичарима.  
 
Роб Мазурек и Sao Paulo Underground (САД/Бразил)  
Трио Sao Paulo Underground води корнетиста и композитор Роб Мазурек, један од најкреативнијих америчких 
савремених уметника – од средине 90-их објавио је преко 50 албума као лидер различитих ансамбала, од тога 20-ак 
само у последњих пет година. Почетком 2000-их живео је у Бразилу, где је покренуо састав Sao Paulo Underground, 
представљајући мешавину бразилске традиције, електроакустике и савременог џеза, у друштву бразилских музичара, 
Мауриција Такаре и Гиљерма Гранада.  
 
Horse Orchestra (Данска/Шведска/Норвешка/Исланд) 
Окупљајући музичаре из четири скандинавске земље, овај септет најбоље представља укупност „северњачког 
погледа на џез“. У музици удружују елементе из разних периода историје џеза, од класичне традиције Њу Орлеанса 
и Чикага до фри-џеза шездесетих, са европском класиком и савременим експерименталним структурама, обликујући 
оригинални, постмодеран, веома духовит израз. За деби албум „Living the Dream“ добили су две награде данске џез 
заједнице, за најбоље „специјално издање“ и „најбољи нови састав“.  
 
30.10. 
 
Orchestra Jazz de Matosinhos and João Paulo Esteves Da Silva:  
„Bela Senão Sem“ (Португал) 
Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) основан је 1999. године у северном Португалу. Циљ састава је промоција 
стварања, истраживања и едукације у домену џеза. Имајући улогу водећег националног џез оркестра са претежно 
младим члановима, OJM преставља дела португалских аутора и сарађује са врхунским светским џез уметницима, 
међу којима су Марија Шнајдер, Карла Блеј, Курт Розенвинкл, Ли Кониц... Оркестар у Београду предводи пијаниста 
и композитор Жоао Пауло Естевес да Силва, са програмом „Bela Senão Sem“.  
 
Дитер Илг: „Mein Beethoven“ (Немачка) 
Kонтрабасиста Дитер Илг стекао је посебну пажњу издањима за минхенски ACT Music & Vision, најпре објављујући 
албуме инспирисане делима Вагнера и Вердија, а потом и албум „Mein Beethoven“, који ће представити на 
фестивалу. Задржавајући мелодичност Бетовеновог дела и додајући му ритмичку разноврсност, слободу и 
интеракцију карактеристичну за џез ансамбле, Илг успева да нађе прави баланс између два музичка света. Међу 
бројним признањима, три пута је добио и награду ECHO JAZZ, за најбољег немачког контрабасисту.   
 
 
Силард Мезеи септет (Србија/Мађарска)  
Са тридесетак објављених албума (углавном за иностране издаваче!) и преко 200 композиција, Силард Мезеи један је 
од најпродуктивнијих уметника у Србији данас. Свира виолу, виолину, контрабас, и разне фолклорне инструменте. 
Бави се новом импровизованом музиком и џезом, са посебним занимањем за спреге импровизације и композиције, 
инспиришући се и народном традицијом. Стални је сарадник кореографа Јожефа Нађа. Албум септета прошле 
године је издао пољски Not Two Records. 
 
Шчиме Трио + 1 (Србија)   
Лука Игњатовић (1986) завршио је МШ „Станковић“ и потом студирао на џез одсеку Конзерваторијума у 
Амстердаму, где је стекао диплому мастера музике. Био је хонорарни члан Биг бенда РТС, као и једини српски 
музичар у European Saxophone Ensemble, са којим је наступао у бројним европским земљама. Данас је професор џез 
саксофона на Одсеку за џез и популарну музику ФМУ у Београду. У формату трија представља ауторску музику, 
која ће се ове године наћи на његовом првом албуму.  
 
Конзилијум (Србија) 
Музика састава Конзилијум настаје као спој индивидуалних квалитета његових чланова, као и разних праваца којима 
владају. Кроз призму џез израза, уз посебна надахнућа српском, македонском и афричком традицијом, састав 
функционише на високом интерактивном нивоу. Аутор већине нумера је гитариста Бранко Тријић. Осам година од 
првенца, на коме је изложио музику из времена студија у Амстердаму, Тријић је проширио састав и припремио 
други албум, који ће представити на фестивалу.  
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