
glas trešnjevke | proljeće / ljeto | str. 24

NIKŠA BRATOŠ

Glazba je oduvijek 
bila moj izbor
Skladatelj, aranžer, glazbeni producent i višestruki dobitnik Porina 
svojim se  talentom upisao u hrvatsko glazbeno naslijeđe

Tekst: Zorana Ćetković  
Foto: Brian Rašić, Dario Njavro

POZNATI IZ 
SUSJEDSTVA

GT:  Živite na Trešnjevci. Koliko je ovaj kvart živopisan 
i inspirativan za vaše umjetničko djelovanje?
 — Živim s obitelji tu već 28 godina i nemam se namjeru 

seliti. To dovoljno govori. Sve što trebam i što mi čini 
svakodnevni život blizu mi je. Kvart, mnogi dragi ljudi, 
jezero Jarun, sportsko-rekreativni sadržaji...

GT:  Vaše male trešnjevačke navike?
 — Dva meni posebno draga kafića su Jazz caffe i Ale-

gria. Ugodni objekti u kojima je sve dobro. Kava, usluga, 
osoblje, ekipa... Redovna mi je tjedna opuštajuća navika 
krug oko jezera ili po nasipu, osim kad vrijeme pokvari 
planove. Također, volim lijepi šumoviti dio Jaruna, ali i 
park Mladost gdje igram tenis otkad sam došao u Zagreb. 
Jezero Jarun i sve oko jezera, od biciklističke staze do 
šetnje kroz šumu, trim-staze, kućica za roštilj... dok su 
sinovi bili mali obožavali smo bacati kamenčiće u jezero. 
Gledati labudove.

GT:  Završili ste Fakultet elektrotehnike u Sarajevu. 
Što je presudilo u korist glazbe?
 — Glazba je oduvijek bila moj izbor. Kako sam bio dobar 

u školi, pogotovo u matematici i fizici, otac je inzistirao 

Ovog smo se proljeća dru-
žili s Nikšom Bratošem, 
jednim od najpoznatijih i 
najvažnijih imena hrvat-

ske glazbene scene. Skladatelj, aranžer, 
glazbeni producent, višestruki dobit-
nik Porina, koji se svojim talentom upi-
sao u hrvatsko glazbeno naslijeđe i čiji 
je rad ostavio pozitivan trag na živote 
mnogih i privatno i profesionalno. 
Sudjelovao je na stotinama albuma, 
surađivao s gotovo svim velikim glaz-
benim imenima, stvarao glazbu za fil-
move, kazališne predstave, poznate 
emisije i festivale, u dobrotvorne svrhe 
i toliko toga još što ne stane u nekoliko 
kartica teksta... 

Otkrio je našoj redakciji svoje male 
trešnjevačke gušte.
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na nekom „konkretnom“ fakultetu. Upisao sam 
i završio elektrotehniku. Donio doma diplomu 
i otišao za glazbom.

GT:  Vaš umjetnički uzor?
 — Neki sjajni ljudi koji su posao glazbenog 

producenta, kao potpuno novu profesiju, doveli 
do jako visokog nivoa, rekao bih do savršen-
stva. I koji su pomicali granice u svom području. 
Od ljudi iz svijeta svakako Quincy Jones i Alan 
Parsons, a od ljudi iz bivše Jugoslavije Korne-
lije Kovač, Stipica Kalogjera, Željko Brodarić...

GT:  Kako biste definirali pojam „talent“?
 — Talent je nešto za što nismo ni krivi ni 

zaslužni. Sudbina nas je pomilovala po glavi 
i dala nam mogućnost, predispozicije, ljubav 
da se nečim bavimo. Time smo dobili bolju 
startnu poziciju u životu za nešto. Netko je 
visok i spretan pa je talent za košarku. Netko 
ima dobar sluh i lijep glas pa je talent za 
glazbu i pjevanje. A onda je na nama da tu 
startnu poziciju, taj talent iskoristimo... ili ne 
iskoristimo.

GT:  U čemu se, po vašem mišljenju, krije 
tajna uspjeha afirmiranih umjetnika?
 — Iza svega su uvijek talent, rad i upornost. 

Ali i iskrenost u onom što se radi. Da bi ljudi 
voljeli nečiju glazbu, prije svega ju treba voljeti 
onaj koji ju stvara. Dalje samo ovisi o tome 
koliki krug glazbenih istomišljenika taj umjet-
nik ima, koliko ljudi voli takvu glazbu.

GT:  Jesu li talent i rad dovoljni za uspjeh 
ili je potrebno imati i „ono nešto“?
 — Ovisi kojim se dijelom naše profesije bavite. 

Ako želite biti glazbenik instrumentalist, 
dovoljni su talent, rad i malo sreće. No, ako 
želite biti istaknuti solist, pogotovo pjevač, tad 
postoje još neke stvari koje se trebaju poklopiti 
u istoj osobi. Čim postoji vizualiziran lik osobe 
koja ljudima priča neku svoju priču, pjeva neke 
svoje pjesme, taj lik treba biti takav da ga ljudi 
žele vidjeti opet, da mu vjeruju, da pjesme koje 
pjeva idu uz njegov lik, njegov stav i ponašanje.

GT:  Smatrate li da je glazba kruh sa sedam kora?
 — Svaki posao može biti kruh sa sedam kora. 

Smatram da je glazba ipak više poziv nego 
posao i da se u glazbeničkom poslu može uži-
vati. Naravno da je do dobrog rezultata put 
dugačak i naporan, ali kad napravite nešto 
dobro, to vas toliko veseli da zaboravite na 
trud. Uz to uvijek ide i jedan broj uzaludnih 

pokušaja, neshvaćenih projekata, umjetničkog 
neslaganja sa suradnicima i okolinom. To sve 
zaista može frustrirati i dodavati kore na kruh, 
ali treba biti uporan i raditi. Ne predavati se...

GT:  Može li se inspiracija s vremenom potrošiti?
 — Naravno, čovjek se može zasititi, umoriti. 

Inspiracija je bunar koji treba s vremena na 
vrijeme i napuniti. Sad, hoće li kiša pasti s 
neba ili ćemo u sušnom periodu pozvati u 
pomoć kamion i dostavu vode...(smijeh) Tako 
umjetnicima nekad inspiracija dođe sama, u 
trenucima usamljenosti, preispitivanja sebe, a 
nekad budu inspirirani baš radovima drugih 
umjetnika.

GT:  Kako ocjenjujete i predviđate Rokov 
plasman na Eurosongu?
 — Roko je odličan pjevač tako da procjenjujem 

da će nastup biti dobar, a plasman ovisi o puno 
stvari koje se sad teško mogu predvidjeti. Za 
primjer, uvijek je bitan i redoslijed izvođenja. 
Ako pjevate baladu, a neposredno prije vas su 
upravo otpjevane tri balade za redom, odmah 
su vam šanse slabije. Ako je prije vas bio netko 
s izuzetno atraktivnim scenskim nastupom, ili 
koreografijom, ljudi ostanu pod tim dojmom još 
do pola vaše pjesme. Tako da postoje i neki 
faktori na koje ne možemo utjecati. Roku i 
njegovu timu želim sreću i dobar nastup.

GT:  Što biste poručili mladima koji 
tek kreću u glazbene vode?
 — Glazba je prekrasan poziv. Ne posao, nego 

poziv. Nešto čime se možeš baviti cijeli život, 
u tome uživati i od toga živjeti. Tako da je 
talent za glazbu na neki način životni blago-
slov. Samo neka ostanu svoji, neka rade ono 
što ih u glazbi veseli, s vremenom i iskustvom, 
uz trud i upornost doći će dobri rezultati.


