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Орфеј: Која су тренутна дешавања
на пољу физике и који су ти планови
за будућност?
Немања: Због школе нисам у могу-
ћности да детаљно пратим деша-
вања – једино преко Интернета. Што
се тиче планова за будућност, свака-
ко ћу остати на пољу физике, мада се
тренутно двоумим између физике и
електротехнике. Због тренутног ста-
ња у овој земљи није толико велика
потреба за научницима, али се на-
дам да ће се стање поправити. Tу сам
оптимистичан. Сматрам да ће тај
факултет (физика) бити свакако ко-
ристан и зато ћу се највјероватније
одлучити за њега.

Орфеј: Да ли си планирао отићи на
школовање у иностранство ако на-
ши факултети не задовоље твоје
потребе?
Немања: Па размишљао сам доста о
томе. Ето, једна такмичарка која је са
мном била у БиХ тиму се пријавила
на Оксфорд и примљена је уз сти-
пендију. Рок је био до петнаестог
октобра, а ја сам то касно сазнао и за
тако кратко вријеме нисам успио
скупити све потребне папире.

Размишљао сам о студирању у
Бечу, али ми се не иде јер не знам ње-
мачки језик. Пошто је у Бањалуци
физика јако слаба, највјероватније
ћу отићи у Београд. Доста сам оба-

вијештен о том факултету и упознао
сам неке професоре. Тај факултет је
доста добро опремљен и физика је
баш „јака“, тако да сматрам да није
потребно да идем у иностранство,
јер ти факултети су можда звучнији,
али не и квалитетнији.

Можда, кад завршим студирање,
одем на неке постдипломске студије,
јер велики број студената из
Београда иде на постдипломске
студије у иностранство. Разлог томе
је и то што тај факултет даје јако до-
бре основе, тако ће он највјеро-
ватније бити мој избор.

OPTIMIZAM U MUZICI,
2. DIO

Уданима док ово пишем, док
на медијима траје рекламна
кампања за свјетски мега-

спектакл звани „Оскар популар-
ности“ ком ће присуствовати вели-
ки број гимназијалаца, осјећам се
некако чудно, можда чак беспо-
моћно, јер управо истим тим ги-
мназијалцима пишем текст о тамо
неким бендовима који предста-
вљају музику дијаметрално супро-
тну од оне која ће на поменутом
спектаклу бити извођена. Но
добро, окренимо причу на љепшу
страну...

У претпрошлом броју Орфеја
(број 5) изашао је први дио овог
чланка назван „Оптимизам у му-
зици“. Он није био тако назван само
због моје констатације изнесене у
том тексту да „вријеме културне
деградације полако, али сигурно,
пролази“, већ и због тога што сам
се сјетио како сам прије двије го-
дине у једном рок часопису читао
жалопојке новинара који се са
носталгијом сјећао времена када
је у његовој средњој школи егзи-
стирало мноштво бендова. Тада је
и у нашој гимназији стање било
поражавајуће, али зар тај исти но-
винар не би био пријатно изне-
нађен кад би видио шта се код нас
дешава!?!
У само стотој генерацији постоје

четири групе! Вјерујем и надам се

да их има бар још неколико... Треба
напоменути да две од те четири
групе, Post Scriptum и Систем
одбране, ових дана активно раде и
наступају. У фебруару и почетком
марта, одржали су два одлично по-
сјећена самостална концерта, оба у
Кицу. Такође, Post Scriptum, као и
Crossroads, у априлу ће наступати на
годишњем тродневном фестивалу
„Култура звука“, на којем учествују
сви значајнији бендови града
Бањалуке.

Овај пут представићу вам два
бенда која су настала у отприлике
исто вријеме (неколико дана горе-
-доле), али им је то, изгледа, и једина
заједничка особина.

NECK OVERLOAD
Бенд је основан 14.01.2003. и до

сада одржао два наступа, оба у
Гимназији, на посљедње двије ги-
мназијске забаве, први са Cros-
sroadsima а други са Системом
одбране.

Поставу чине Небојша Глишић
(вокал), Дражен Баришић (ел.
гитара и пратећи вокал), Горјан
Петковић (ел. гитара) и Ђорђе Пра-
вуљац (бубњеви).

Разнолика музичка интересо-
вања чланова бенда утицала су на то
да им репертоар буде жанровски
прилично неуједначен, тако да сви-
рају Нирвану, Металику, Foo Fighters,
Партибрејкерсе, Red Hot Chili Pep-
pers, Him i joш неке бендове, али све
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