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Л Е  Т О  П И С  С У Р  Ф О  В А  Њ А

Де цем бар
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Не за о би ла зно ме сто за по што ва о це де ла и ли ка Ле о нар да Кое
на сва ка ко је ње го ва зва нич на ин тер нет пре зен та ци ја. Ма да на 
пр ви по глед де лу је као сва ка дру га ин тер нет пре зен та ци ја, убр зо 
се осе ти ка ко по се ду је пре по зна тљив „шмек” оно га чи је име но си. 
Естет ски не на пад на, ви зу ел но при јат на, ова стра ни ца је из вор 
свих мо гу ћих ак ту ел них ин фор ма ци ја ко је се ти чу Ко е на: но во сти, 
оба ве ште ња о кон цер ти ма, вир ту ел на про дав ни ца у ко јој је мо гу ће 
ку пи ти сва Ко е но ва му зич ка из да ња, као и 12 об ја вље них књи га 
и цр те же овог све стра ног умет ни ка, ре цент ни при ка зи из углед них 
му зич ких ча со пи са, ви део и фо то га ле ри је.
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Пра ва „fan pa ge” пре зен та ци ја, осно ва на још пре 20 го ди на, 
ко ја је руд ник свих ин фор ма ци ја ко је се ти чу дис ко гра фи је, фил
мо гра фи је, ана ли за ал бу ма и њи хо вих омо та, об ја вље них и нео бја
вље них Ко е но вих пе са ма. Ово је и ме сто ко лек ци о на ра ко ји про да ју 
и раз ме њу ју Ко е но ве пло че, не ке ста ре го то во 50 го ди на, ко ли ко 
тра је ка ри је ра овог ка над ског ма е стра. 
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Во де ћи се ре чи ма Ле о нар да Ко е на из го во ре ним на кон цер ту 
у Франк фур ту дав не 1972. го ди не – „ако ме са мо слу ша те ка ко 
пе вам, а не слу ша те шта го во рим – чу ће те са мо лаж” – тво р ци ове 
стра ни це су се по ду хва ти ли да на јед ном ме сту са бе ру све што је 
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Ко ен ика да го во рио о сво јим пе сма ма: ка да и ка ко су на ста ле, где 
је на ла зио ин спи ра ци ју за по је ди не од њих, кон крет не жи вот не при
ли ке у ко ји ма су на ста ја ле. Тру дом обо жа ва ла ца ов де су са ку пље ни 
де ло ви мно го број них ин тер вјуа да ва них ши ром све та то ком ка ри
је ре, бе ле шке, по не ка off из ја ва... Украт ко – Ко ен њим са мим. 

При ре дио
Бо јан ТО МИЋ




