
april 2004.

то одсвирају на један уједначен
начин, упаковано у неку хард рок и
метал матрицу. Па су тако чак и пје-
сму Бијелог дугмета „Кад бих био
бијело дугме“, успјели да прераде на
себи својствен начин, тако да личи
више на неки метал него рокенрол,
како је свира Дугме. Посједују још
три своје пјесме, писане на енгле-
ском и српском језику.

Тренутно, највећи проблем бенду
представља недостатак бас гитари-
сте, па овим путем обавјештавају све
који би евентуално имали жељу да
свирају бас у овом бенду да се јаве на
„аудицију“ Небојши Глишићу.

Најављују да ће на прољеће, када
буду имали десетак завршених пје-
сама, како сами кажу, „напра-
вити свирку за мало шири
круг публике.

СИСТЕМ ОДБРАНЕ
Група је оформљена у

јануару 2003. године. Без озби-
љнијих планова, и како то већ
обично бива, вјежбало се и
свирало „за душу“ све до но-
вембра, када су отпочеле при-
преме за први концерт, одржан
почетком децембра у Удру-
жењу независних стваралаца
Гето, заједно са бендом Cross-
roads. Од тада се убрзано ради
на усавршавању и прошири-
вању репертоара. Сљедећи на-
ступ је на гимназијској журци,
31. јануара, гдје смо, као и Neck
Overload, имали ту несрећу да
свирамо на, за концерте, непри-

лагођеном, и још уз то, лоше нашти-
мованом разгаласу, због чега је ква-
литет звука био јако лош. А група
Crossroads, која је такође требало да
свира, чак је због тога отказала на-
ступ! Но, то нас није обесхрабрило,
те бенд пуном паром ради и даље.

Трећу свирку бенд је одржао 5.
марта у препуном КИЦ-у, овај пут
самостално. Сљедеће на реду је про-
ширивање репертоара и вјежбање за
даљње свирке, које ће, надам се,
постати све учесталије.

Звук бенда се ослања понајвише
на акустичну гитару, која му даје ри-
тмичан и лаган филинг, и на специ-
фичне вокалне дионице, често изво-
ђене у виду дуета (мушки и женски

глас заједно). Електри-
чна гитара је задужена
за соло дионице и „по-
јачавање звука“ дисто-
рзијом у тврђим дије-
ловима пјесама.

Поставу бенда чине:
Сања Дангубић (вокал
и флаута), Милан Лати-
новић (акустична гита-
ра и вокал), Борис Бањац
(електрична гитара),
Драган Михајловић (бас)
и Срђан Трбић, тј. ја
(бубњеви).

Репертоар трену-
тно чини петнаестак
домаћих и страних рок
стандарда попут Sweet
Home Alabama (Lynard
Skynard), Knocin On
Heavens Door (Боб Ди-

лан), Зомби (The Crenberries), Wic-
ked Game (Cris Isac), Him, Ironic
(Alanis Morisette) и три ауторске пје-
сме, писане на српском језику.

Назив „Систем одбране“ потекао
је из времена бомбардовања Ирака,
када су такве ријечи веома често мо-
гле чути на медијима, а попримио је
сасвим друго значење. Наиме, у
вријеме кад је бенд настајао нас не-
колико је одржавало једном седми-
чно пробе, недјељом, то је био наш
начин „пражњења“, нешто у чему
смо сви уживали, али уједно и наш
„систем одбране“ од управо онаквих
који наступају на спектаклу, на по-
четку текста поменутом, и њима
сличних.

17

С
И

С
С

И
С

Т
Е

М
Т

Е
М

ОО
Д

Б
Р

Д
Б

Р
А

Н
Е

А
Н

Е
– – 

Г
Е

Т
Г

Е
Т

ОО

Срђан Трбић, IV6
m

u
z

i
k

a

СИССИС ТЕМТЕМ ООДБРДБРАНЕАНЕ – – ГИМНАГИМНА ЗИЗИ јј АА




