
Музикаана кашић

...��

	 wana	(we	are	not	angels)

ЗБРОДИ – ритам гитара и вокал,
ЈОВА – бас,
МОКЕ – соло гитара,
КОПУЗ – бубањ,
ТЕША (ГЛАВА) – менаџер.

ОРФЕЈ: Када сте основали бенд?
ЗБРОДИ: Е, овако... Ту се подразу-
мијева и како смо основали бенд. 
Бенд је основан 6. фебруара ове 
године. Основан је сасвим случајно. 
Нашли смо се (данашња постава 
бенда) и свирали, да би једног 
дана наишао наш менаџер. Он је 
видио да имамо жицу за то, па нам 
је обезбиједио опрему и рекао: 

„Момци, почните спремати албум”.
 ОРФЕЈ: Колико чланова броји 
ваш бенд?
ЈОВА: Па, за сада броји четири 
члана.
 ОРФЕЈ: Да ли свирате своје пје-
сме или обраде ?
ТЕША: Ја, као менаџер не свирам 
ништа. А они ... Е, сад, ја, као орга-
низатор на њиховим турнејама уче-
ствујем у избору нумера које ће они
свирати. И за сада, у овој нашој крат-
кој каријери, обрадили смо око три-
десетак страних пјесама, рок 70-их, 
80-их. А имамо планове за снимање 
албума, на чему увелико раде наш 
басиста Јова и гитариста Моцоња.

 ОРФЕЈ: Који су ваши музички 
узори?
МОКЕ: Па, има их много. Нпр. Doors, 
Guns’n’Roses... 
 ОРФЕЈ: Гдје сте одржали посље-
дњу свирку и какви су утисци ?
ТЕША: Турнеја по РС, која још 
увијек траје, одвела нас је до бања-
лучког локала „БОБ”. Већ два пута 
смо свирали тамо и газда је одуше-
вљен. Каже да му је посао порастао 
за 200%. Планирамо још неке 
турнеје и већ за неке двије године 
планирамо разговоре са људима 
из иностранства  — да већ једном 
постанемо интернационални бенд. 
На нашој последњој свирци, у „БОБ-

-у” скупило се око 200-300 људи. 
Сједили су чак и испред јер није било 
мјеста, а брзо је нестало и алкохола.
 ОРФЕЈ: Колико сте задовољни 
вашим досадашњим радом ?
МОКЕ: Колико смо задовољни? Па, 
постава се много пута мијењала.
Промијенили смо неколико бубњара, 
неколико пута смо понављали исти 
репертоар, али смо задовољни ра-
дом и коначно треба да радимо неке 
наше ствари и тако.
 ОРФЕЈ: У каквим условима ра-
дите? Гдје имате пробе?
ЗБРОДИ: Наш менаџер Теша, када 
је видио да имамо потенцијала, 

обезбиједио је простор на перифе-
рији града. То је једна „вила”, ту ра-
димо на стварању нашег албума и 
имамо одличне услове јер је наш ме-
наџер добро финансијски поткован.
ТЕША: Простор гдје радимо зове се 

„Студио код Рокија”.
 ОРФЕЈ: Има ли још људи који 
учествују у раду, поред чланова 
бенда?
ЗБРОДИ: Имамо Родија, он нам 
уноси и износи инструменте на тур-
нејама, имамо Рокија. Значи, то је 
власник куће у којој имамо пробе, 
а најважнија особа је наш менаџер 
Тешић, без кога би овај посао био 
потпуно (не)замислив. 
ТЕША: Ја сам по природи скроман 
човјек, али много сам учинио за овај 
бенд и мислим да без мене не би 
било оволиког успјеха.
 ОРФЕЈ: Колико вам се допадају 
остали бањалучки бендови ?
ЗБРОДИ: Од осталих бендова, има 
још један бенд из Гимназије, који 
се такође пробија. Они ће свирати 
на фестивалу 29. новембра. Они су 
један од феноменалних бендова, а за 
остале немамо коментара.
 ОРФЕЈ: И на крају, колико је 
Гимназија утицала на оснивање 
бенда?
МОКЕ: Није утицала.

Гимназија је из генерације 
у генерацију изводила 
разне умјетнике, тако 
да ни у музици то није 
изостало. Један такав 
бенд је и  WANA, који се 
тренутно успјешно 
пробија. Да видимо шта 
су чланови бенда рекли о 
свом досадашњем раду и о 
плановима за будућност.
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