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У Торонту, 24.новембра у Исабел Бадер театру гостује група „Легенде“, чију музику слушају многе генерације.
Тим поводом разговарамо са Лазаром Марином, оснивачем и чланом групе „Легенде“.
Славите 25-ти јубилеј. Како се осећате?
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Ове године група „Легенде“ радно прославља 25.годишњицу многобројним концертима по земљи и
иностранству. 1988.године група је издала свој први албум и до сада је светлост дана угледало укупно
19 издања-албума.
Осећај је изванредан, да нам је неко те давне 1998.године рекао да ћемо у каријери објавити толико
музичких албума, да ћемо одржати до сада око 1600 концерата, а од тога до сада напунити 50 пута
дворану центра Сава, која је српски „Мedison Square Garden“, могуће је да не бисмо поверовали да је
тако нешто могуће.
Међутим, кажу: „Човек снује а Бог одређује.“ Захвални смо и нашој публици која нас је све ове године
подржавала, јер није лако трајати када дођете у позицију да будете у врху и када постоји велико
интересовање за ваш рад. У нама борави осећај дивне испуњености, јер је наш рад запажен од
најширег аудиторијума и на један аутохтон начин група „Легенде“ је обезбедила запажено место међу
великанима музичког стварања у Србији.
Који је Ваш кључ успеха за овај дуги низ година стварања и опстајања на музичкој сцени?
Кључ успеха је квалитет песама и њихова интерпретација. Музику и текстове у групи пише наш песник
и композитор Зоран Дашић, а наш певач Иван Милинковић их својом интерпретацијом толико
приближава људима да их поштоваоци групе доживљавају као сопствене животне приче у великој
мери. Наравно, читав тај „музички“ процес је подржан музичком подршком осталих чланова групе:
Желимира Васића, Пере Крзнанића, Предрага Стојковића и Лазара Марина.
Оно што такође треба поменути као кључ за дуго трајање је међусобни однос чланова групе који је
пун међусобног уважавања и оно што је кључно у том међусобном односу је наметнута потреба да
свако на план рада групе изнесе оно што је најлепше у људском и уметничком бићу сваког члана
групе. У једној реченици: трудимо се да се у групи не дешава ништа што би било страно Богу и човеку,
већ да све што долази, долази богоугодно, са разлогом и полако.
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Да ли постоји још неки сан о коме сте маштали, а нисте остварили? Шта би још „Легенде“
могле да ураде?
Остварили смо велики део наших снова јер смо веома успешна и поштована група од стране најширег
аудиторијума. Постоје још неке жеље, јер никад не треба досањати сан, увек мора да постоји
одређени ниво жеље и воље да се створи и потврди нешто ново као квалитет и уметнички израз који
оплемењује и вас и публику.
Желимо концертно да освојимо још неке меридијане, да више концертирамо у Русији, Европи, САД,
Канади, а од држава бивше Југославије, на ред је дошла Хрватска и припреме за те концерте су у току.
Како се осећате пред долазак у Канаду?
Ово је четрври пут да долазимо у Канаду и веома нам је драго што ћемо се видети са великим бројем
пријатеља које смо стекли у Канади током претходних долазака. Централно осећање је осећање
велике жеље за стицањем нових пријатеља, а то осећање је у суштини љубав према ближњима где је
музика разлог окупљања и да би се на крају дошло до пријатељства, размена емоција и дубоког
међусобног поштовања, а то су најлепши процеси у људском роду.
Издали сте 19 албума и ове године изашла је ваша „Трилогија“ са одабраних 59 песама. Можете
ли нам нешто рећи о репертоару који ће бити на концерту?
Репертоар на нашем концерту се састоји од 70% песама чији је аутор наш Зоран Дашић јер су
„Легенде“ и постале то што јесу захваљујући тим песмама, а обзиром да себе сматрамо и чуварима
традиције на репертоару ће се наћи и наше обраде изворних Српских песама, а можда и нека песма
од нових аутора чији је квалитет завидан и неспоран. Увек се трудимо да нашу публику доведемо до
екстазе где размена емоција постаје веома рафинирана и видљива, а за то је, поред нас највише
задужен Иван Милинковић, а он то својим гласом веома добро обавља.
Порука за публику у Канади
Долазимо са великом љубављу у срцу за нашу публику у Канади спремну да је поделимо, јер знамо да
ћемо такође бити изложени љубави публике према нама, а то је интеракција која вам пружа велико
задовољство и све нас заједно испуњава осећајем смисла. Свети Владика Николај Велимировић је
рекао: „Какву и колику љубав према пријатељима један човек нуди, такве и толике пријатеље ће и
заслужити!“
Долазимо са великом љубављу и жељом да у Канади заслужимо пријатеље, јер ако нисмо за друге, ко
ће за нас бити? Без нечега што би могло имати карактер фразе – воле Вас „Легенде.“
Ивана Ђорђевић

