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Поента глуме је у истраживању, 

Бифе Атељеа 212, простор мали и занимљив, у 
једном делу је шанк и око њега барске столице, 

у другом удобне фотеље.  На прозорима цвеће, а на 
зидовима много фотографија са представа и много 
познатих лица, Тања Бошковић, Миша Јанкетић, 
Петар Краљ... Атмосфера је опуштена, глумци 
долазе, поразговарају са колегама, а затим одлазе на 
сцену у неком другом лику. Вечерас је на репертоару 
представа Егзибиционисти, Исидора Минић играће 
Дороти. Неколико сати пре изласка на сцену, седа на 
столицу, наручује лимунаду, пали цигарету и почиње 
да говори о себи, о детињству, балету, глуми....

Запамтили смо је по улози Милене у Шотрином 
филму Лајање на звезде или по улози Ане у серији 
Казнени простор. Играла је и у филмовима Потера 
за срећ(к)ом, Пљачка Трећег рајха, али ипак највише 

глуми на позоришној сцени. Стални је члан Атељеа 
212 од 2000. године. Радила је и у Народном 
позоришту у Београду, Црногорском народном 
позоришту, Звездара театру и позоришту Бошко 
Буха. Иако има мање искуства пред камером воли и 
тај део посла. Каже да је дивно када се добије и таква 
улога, али од тога не очекује ништа специјално. „Рад 
на филму је посебно и занимљиво искуство, али 
код нас то постаје само хоби. Волим и то, али не као 
позориште“. За улоге се не припрема дуго. Покушава 
да утоне у судбину човека којег тумачи било да 
је он пиљар или бизнисмен. Приватно воли да 
посматра људе, али не због улога. „Уочавам себе како 
смишљам приче у глави, то је вероватно нека врста 
деформације“, признаје Исидора. Улоге не одбија и не 
прави разлику између комедије и трагедије. „Битно 
је да ме емотивно ради, смех или сузе, није важно“.

Стерија за мајку и ћерку 
Добила је многе награде за свој рад. Посебно јој 

је драго што је у екипи добитника награде „Зоран 
Радмиловић“. Стеријина награда за улогу Електре 
такође има посебну вредност. Исидорина мајка Неда 
Спасојевић, глумица која је умрла на врхунцу своје 
каријере, добила је ову награду за исту улогу двадесет 
година раније. Улога Електре била јој је најдража и 
најтежа јер се њена мама по тој улози прославила. 
Када јој је Неда умрла имала је само осам година и 
то је тешко прихватила. Данас је срећна што је она 
остала упамћена по својим улогама и што понекад 
може да је види на телевизији.

Одрасла је на Новом Београду у стану у којем је 
после мамине смрти остала са татом. Родитељи, 
академски сликар Бранимир Минић и мама глумица, 
водили су је са собом на посао када није имао ко да 
је чува. Код тате у атељеу јој је било досадно, али 
је у позоришту упознала нешто фантастично. То 
није била глума. Глумци су јој били незанимљиви 

ИНТЕРВЈУ

„Битно је да ме емотивно ради, смех или сузе – није важно“

доживљају 
и повратној информацији
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и глуму је презирала из дна душе. Био је то балет. 
Док је мама глумила Исидора је време проводила у 
балетској сали. „Балет је био ближи бајкама. Било је 
фантастично гледати те дивне девојке, та грациозна 
тела и прелепе костиме“, узбуђено говори Исидора. 
Мама ју је уписала на балет, али убрзо је од тога 
одустала. „Балет је моја велика љубав. Не знам да ли 
сам имала неког дара или не, али сам била очарана. 
И даље га волим, али вероватно је добро што сам 
престала тиме да се бавим“. У нашој земљи где према 
Исидориним речима постоји једно и по позориште 
и публике која се може избројати на прсте , то је 
најнеизвесније занимање и зато се није покајала што 
је од њега одустала. 

Исидора потиче из славне глумачке лозе 
Спасојевића, мама и деда били су изванредни 
глумци. Иако као мала није била одушевљена тиме, 
глума је била њен сасвим логичан избор. Када је 
била средњошколка помислила је како је вероватно 
наследила тај глумачки дар. Почела је да размишља 
о глуми и тада је схватила суштину. Поента је у 
истраживању, доживљају и повратној информацији“, 
описује Исидора свој посао са осмехом на лицу. 
Након треће године Гимназије полагала је пријемни 
на ФДУ. Срећом положила је из првог пута. Да није, 
више не би ни покушавала. То би за њу био доказ да 
није то то, да није довољно добра и отишла би даље.

Са Ненадом Јездићем, Катарином Жутић, Аном 
Софреновић и осталим колегама из славне класе 
професора Бајчетића, Исидора је проводила 
студентске дане. Волела је факултет, професоре и 
колеге. Радо се сећа тог периода и задовољно са 
осмехом оживљава драге успомене. „ Факултет и 
позориште су два различита света, на факултету 
радите шта вам се зада, окружени сте колегама и 
бирате пријатеље са којима радите, све околности 

су савршене“. Затим са озбиљнијим изразом лица 
наставља „Тек у позоришту сусретнете се са правим 
животом. Као и у било којој фирми, тако и овде, неко 
вас воли неко не, неко има живаца неко не. Дођем на 
пробу, кажу ми да је отказана, па онда одлажемо и 
играмо представу у 12 ноћу. Некада ми није дан и не 
ради ми се, али морам се снаћи и показати најбоље 
што умем“. Са колегама са академије наставила је да 
се дружи и овде у Атељеу 212.

„Баштованство је моја јога“
Иако београдско дете одрасло у граду Исидора 

воли природу и желела је да има место где ће моћи 
да побегне и ужива у баштованству. Пре две године 
успела је то себи да оствари. Близу Београда има 
воћњак у којем гаји воће и сади цвеће. У очима јој 
се види да у баштованству проналази радост. То је 
њена јога. У свом стану на Црвеном крсту, где живи 
сама, има велику терасу коју красе зевалице, пркос и 
петуније. „Баш сам пре неки дан сређивала саксије, 
заливала их и окопавала, сада чекам да нешто 
изникне“, прича Исидора.

Приватно Исидора није захтевна особа, воли да 
говори о својој професији, али не и о приватном 
животу. Популарност сматра нужним злом. Не воли 
када је људи препознају на улици јер тада мора да 
пази шта носи, шта говори, како се понаша, за њу је 
све то превише заморно. Волела би да може да буде 
потпуно анонимна успешна глумица. „Не волим да 
говорим шта ми се десило, шта сам скувала, да ли 
сам заљубљена или те, то је бесмислено. Волим да се 
појавим негде када имам шта да кажем“ закључује 
Исидора.

За мање од сат времена изаћи ће на сцену. Данас у 
једној, а сутра у потпуно другачијој улози. 

Милица ОРОС
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Када је реч о ратној дипломатији треба знати 
да се за њу везује скуп дипломатских односа 
у доба рата, али и мира. Цитат кинеског 

државника Чуа Енлаја који каже да је „дипломатија 
наставак рата другим средствима“, поткрепљује ову 
чињеницу. Рат је неизоставан део људске историје. 
Да није било ратова вероватно не би дошло ни до 
великих научних открића, културних преображаја 
или друштвених превирања која су условила и 
развитак дипломатије. Иако живимо у добу у којем 
се разни спорови решавају мирним путем, реалност 
је далеко од истине. Сви знамо да велике силе  
попут САД-а, Русије, Уједињеног краљевства, Кине, 
Француске и других, звецкају својим технолошки 
најнапреднијим оружјем на свету и кроз сејање 
страха заговарају мир у свету. Не желим говорити о 
ратној дипломатији као посебној грани дипломатије, 
већ указати на то како се она временом није мењала 
и на које начине се усложњавала. 

Ратна дипломатија је везана за рат на политичком, 
верском, културном и идеолошком пољу. Као и све 
у животу, она се не гради од данас за сутра. Велике 
светске империје су настале на далекосежним и 
суровим третманима над њиховим непријатељима. 

О дипломатији 
ПОЛИТИКА

Уметност ратовања је уметност уништавања људи 
и култура, док је политика уметност заваравања. 
У тој корелацији ратна дипломатија се чини 
готово неизоставном у политичким процесима и 
интеграцијама на дуже стазе. Само велики и јаки 
могли су кроз историју да уједињују народе. За 
пример узмимо Наполеона. Он је био одговоран 
за слом Светог римског царства, након чега ће 
разједињене немачке државице путем стварања 
Немачке конфедерације кренути ка даљем 
уједињењу и стварању хомогене државе. Искрено 
говорећи, то није био његов циљ. Такође је засађивао 
клице либералних мисли у земље кроз које је његово 
царско жезло пролазило, правећи од Француске 
језгро политичких и социјалних дешавања. 
Хитлерова ратна дипломатија се ослањала на два 
плана: на унутрашњем плану се ослањала на морал 
народа који је подизао његов министар пропаганде 
Паул Јозеф Гебелс, и на спољашњем, путем оружаног 
принуђивања околних земаља на понизност. Резултат 
се може видети данас када Немачка политички и 
економски води главну реч на тлу Средње и Западне 
Европе, али и шире. Немачка је изгубила Други 
светски рат можда војно и политички, али је била 

кроз векове  — 

ратна дипломатија
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економски потпомогнута, што је део политичког 
рата сервираног од стране других сила Немачкој, 
из страха од другог, у том тренутку, опаснијег 
непријатеља. Делује мало збуњујуће. Зато треба 
много читати и бити опрезан на сваком кораку.

Данас нико не може оспорити то да, на 
пример, америчко „утеривање“ дипломатије у 
„недемократске“, „диктаторске“ или „аутократске“ 
земље није део њихове светске дипломатије. Колико 
се само ствари дневно прочита у новинама и преко 
интернета или чисто начује преко вести о локалним 
сукобима и ратовима у Азији, Африци, Америци. 
Да нису сами ти народи криви? Нису. Ратови се 
воде око нафте, руда, воде, дијаманата. Воде се из 
националистичких, религијских и других убеђења. 
Воде их велике корпорације, богати људи који воде 
велике државе, јер више не долази као питање 
национално осећање, него капитал који треба 
утрошити и поново створити преко крви оних који 
су у рату платили главом. 

Једна мисао ми не да мира. „Јесу ли мртви пали 
узалуд? Ако свет треба да остане онакав какав јесте 
– онда јесу.“, рекао је Жан Пол Сартр. Међутим, ако 
се вратимо на почетну мисао да без рата није било 
напретка ни узбудљивих детаља из историје, можда 
бисмо могли рећи да је рат покретач живота и 
људских дешавања. Али због њега су многи платили 
цену.

Српска историја Балканских ратова је светао 
пример како један народ може војно добити други, 
али на политичком и економском изгубити чак 
и више од онога што је имао. Кроз читав 19. век, 
ратна дипломатија балканских народа се састојала 
из стварања савеза, материјалних помоћи, али и 

културног зближавања народа својој матичној 
територији. Реч је о Македонији на коју су полагале 
право и Србија и Бугарска и Грчка. Резултат тога 
је била немогућност повезивања тих држава у 
један чврст савез и оформљивање фронта против 
заједничког непријатеља, Османске царевине. Део 
ратне дипломатије се сачињавао из стратегијског 
бирања партнера у набавци муниције, јер рецимо 
куповином топова из Француске, Србија се 
приближавала силама Антанте, што је реметило 
равнотежу снага на Балкану. Али и та колебања нису 
само балканских размера. Она утичу и на политику 
великих европских дворова. Неки би рекли да 
Србија није могла да се другачије понаша, али не 
ослањајмо се на претпоставке. Док год је велика 
сила у малим рукама чак и онај најјачи ће посустати. 
Добар пример за то је Први балкански рат. Србија 
је за то платила великим ратним жртвама, али не 
због лошег рата, већ ратне дипломатије. Уочи Другог 
балканског рата, генералу Живојину Мишићу, 
генералу Степи Степановићу и многим другима, 
било је јасно да мир траје само док се војска не 
наоружа до последњег метка. Кријући се иза слатких 
речи и двосмисленх одлагања преговора, Бугари 
су напали Србију, мислећи како ће их Бечки двор 
подржати у рату. На њихову жалост, ратна срећа је 
била на страни Срба. Исто важи и за Први светски 
рат. Србија је била на ивици издаје од стране Велике 
Британије и Италије како не би могла да ослобододи 
све словенске територије, окупира Бугарску, а од себе 
сачини компактну целину. Али плашећи се претњи 
србски краљ је одустао од таквих намера и својом 
новооснованом краљевином заменио Аустроугарско 
царство. Некад пут ратне дипломатије може бити 
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другачији од првобитног плана, али њен крај свакако 
учинковитији. Непуних тридесет година након 
уједињења Срба, Хрвата и Словенаца у заједничку 
државу, србски народ је и економски и културни и 
политички поново изашао као губитник. Историју 
пишу победници каже она стара изрека.

Дакле, за вођење ратне дипломатије треба бити 
свестран. Бити спреман за рат најбоље је средство да 
се очува мир, како у својој земљи тако и у односу на 
друге. Но, данас рат изискује економско потчињава-
ње слабијих у односу на јаче, културно растројавање 

малих народа и демонстрирање моћи путем војних 
парада и нуклеарних проба не би ли свет схватио 
да твоја држава није парче колача који се може тек 
тако прогутати. Сваки сладак залогај има своју цену. 
Залогај уме бити и горак. У сваком случају, треба 
увек бити на опрезу и стајати постојано. Или, како 
би то најбоље закључио наш нобеловац Иво Андрић, 
„Рат, и најдуже, само потресе питања због којих се 
заратило, а њихово рјешење оставља временима 
која наступају послије склапања мира“.

ДРУШТВО ГСП- 

Сезона горења је почела. Не мислим на 
продају апарата беле технике, већ на три 
аутобуса саобраћајног погона Космај 

која су до темеља изгорела у року од три дана пред 
првомајске и ускршње празнике. Да Ђаво не мирује, 
показује још 7 мањих пожара на возилима истог 
погона, али су пожари на време локализовани, будући 
да су се догодила на окретницама. А лето још увек 
није ни календарски почело. Ни месец дана након 
поменутих догађаја још увек се не зна шта су узроци 
пожара, као ни ко ће и  да ли ће неко одговарати. 
Систем пословања Градског саобраћајног предузећа  
је боље лечити него спречити. Будући да је за време  
празника на снази био недељни ред вожње, већина 
возила је била повучена из саобраћаја како би се 
одрадили прегледи и на њима спречили да не дође до 
хаварије. Притом је набављена већа количина делова, 
јер претходних неколико месеци нису набављани. 
Податак да је скоро 50% возила погона Космај 
било пред запаљењем је више него забрињавајући. 
Може се поставити питање, шта раде механичари, 
електричари, а понајвише директори за плате које 
примају? И поново, ко ће за ово запаљена возила 
одговарати? Пошто је ГСП на државним јаслама и 
дотира се из градског буџета, ови случајеви ће се 
заташкати, а аутобуси ће се и даље палити и горети. 

Шта је главни проблем ГСП-а? 
У последњих пет година (2008-2013), купљено је 

свега 67 аутобуса- 57 зглобних и 10 соло( кратких) 
аутобуса на гас, који више стоје у гаражи него што 
су на улицама, будући да ни у једном погону нема 
точионица гаса. Свака уређена држава прво изгради 
пумпу, па тек онда купује аутобусе, а ми обрнуто. 

Најављеном куповином 200 нових зглобних аутобуса 
марке Соларис проблем старости возног парка, који 
је близу 10 година, биће донекле решен. Али не у 
потпуности. Набавка соло возила најављена је за крај 
2014. године, а дотле погон Космај неће имати шта 
да шаље на своје поласке, јер он поседује само соло 
возила. Ипак није све црно. Обновљен је тролејбуски 
возни парк, а купљено је и 30 нових трамваја који за 
сада саобраћају само на 3 линије: 7, 12 (која је морала 
да измени своју трасу, јер Шпанац не може преко 
славије?!) и 13. На осталим линијама ће прорадити 
тек када се инфраструктура буде средила.

Осим старости возила, проблем је и одржавање. 
Делови се ретко набављају, у малим количинама, 
тако да се све своди на пребацивање са једног возила 
на друго. Ту се и јавља хроничан мањак запослених 
у одржавању, као и возача, док се процењује да у 
канцеларијама постоји 2000 људи вишка. 

Проблем је и наплата карата, будући да из 
месеца у месец опада. Ако изузмемо огромну стопу 
незапослености, разлог зашто се карте не купују јесте 
висока цена за стандард грађана и лоша услуга коју 
добијају. Када би цена била нижа, аутобуси тачни, 
када би зими грејали, а лети хладили ( не обрнуто), 
ретко ко би се шверцовао. А и ГСП остаје без 8,53 % 
од продаје карата, пошто толико узима БУС ПЛУС 
који је од фебруара 2012.  преузео систем наплате 
карата, а Дирекција за јавни превоз праћење возила. 

Једини спас за ГСП јесте приватизација. Или да се 
коначно доведе неко ко је стручан да обавља посао 
директора предузећа онако како треба. 

Градско Сагорело Предузеће

Милан КРСТИНИЋ
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КУЛТУРАПобеда над фашизмом

Дан победе над фашизмом 
прослављен је 9. маја широм 
Европе. Тог дана 1945. годи-

не, капитулацијом Немачке коначно 
је окончан један од најкрвавијих 
сукоба у људској историји - Други 
светски рат. Са више од 75 милиона 
изгубљених живота, страховитим  
успоном најмрачнијх идеологија 
нацизма и фашизма и коришћењем 
нуклеарних бомби, овај рат је остао 
тамна мрља у прошлости света који 
после тога никада више није био 
исти. Човечанству је у аманет остала 
велика опомена и сећање на каква 
је све зверства способан. Сећања на 
све злочине и пустоши које је донео 
фашизам треба изнова обнављати – 
да се не заборави и да се не понови!

Многи уметници, како високе, а 
тако и популарне културе бавили 
су се темом фашизма и борбе 
против фашизма. Многе песме 
покрета отпора, који су ницали у 
читавој Европи за време немачке 
окупације, инспирисале су и 
савремене музичаре да их обраде 
и поново оживе тај дух племените 
борбе против тоталитаристичких 
идеја. Тако је 2012. године издата 
компилација ,,Заједничка борба“, 
која је окупила музичаре са простора 
бивше Југославије који заступају 
јасне антифашистичке ставове. 
На компилацији су се нашли, 
између осталих, Куд Идијоти, Дарко Рундек, Athe-
ist rap... Куд Идијоти су обрадили чувену песму 
италијанских партизана „Bella ciao“, коју су пре њих 
обрађивали и Гоблини и Ману Чао. Дарко Рундек 
је на себи својствен начин оживео песму бораца за 
шпанску републику „Ay Carmela“. Својевремено је 
бенд Болеро, на свом култном албуму ,,О Јесењи-
ну“, обрадио партизанску песму ,,Коњух планином“. 
Ту песму отпевао је и Џони Штулић, али једна друга 
његова обрада имала је много више успеха – а то је 
песма француског покрета отпора ,,La Complaite du 
Partisan ”. Са овом дивном песмом свет је упознао 
велики Леонард Коен, у чијој је изведби она потпуно 
очувала тај свој дух безграничне племенитости, 
храбрости и пркоса. Не зна се чија је верзија боља 

– Коенова или Штулићева, који ју је превео на 
маестралан, сасвим другачији начин, завршивши 
је стиховима Бранка Миљковића - ,,драга слобода, 
да л’ ће знати да пева (као што су сужњи певали  
о њој)?” То је песми дало једну сасвим другачију 
димензију.

Ови уметници тиме су одали свој скроман омаж 
великим херојима који су спремно и непоколебљиво 
устали када су препознали зло, и који су своје 
животе храбро жртвовали како би ми данас живели 
у слободном свету. У данашња времена, када изнова 
ничу неофашистички покрети, а имена улица и 
тргова се журно мењају,  овакве мале почасти од 
изузетног су значаја за генерације које долазе.

Божица ЛУКОВИЋ
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КУЛТУРА

Рембрант ван Ријн унајмљен је од стране 
амстердамске милиције да наслика њихов 

портрет. Ова слика, касније названа, „Ноћна стража“ 
изложена је у штабу милиције истог момента када је 
завршена. Међутим,  она не представља пуки приказ 
амстердамске чете. Речено је да се на слици крију 
многе тајне и питања на која до сада није одговорено 
на задовољавајући начин. Док се то не деси, слику 
посматрамо из једног посебног угла -  као оптужницу. 

Капетан Пирс Хаселберг је мртав, а холандски 
капетан Бенинг-Кок и његов поручник Вилем ван 
Ројтенберг преузели су команду над амстердамским 
мускетарима. За централну фигуру у убиству 
Хаселберга, официри од угледа Јонкинг, Бенинг-
Кок и Клемент, оптужили су његовог поручника 
Егремонта.

Првобитно је требало да дође до смене капетана 
Хаселберга и поручника Егремонта који би отишли 
у Утрехт. Међутим, нестрпљиви завереници су 
морали брзо да делају, на шта су их охрабрила два 
рођака капетана Бенинг-Кока , Флорис и Клемент. 
Одлучили су се за брзу и насилну акцију. Убиство је 

прикривено као несрећа на војној вежби.
Сви официри и већи део људи из најужег круга 

чете на различите начине били су умешани у заверу. 
Ипак, иза свега је била породица Бенинг-Кок. 

Капетан Бенинг-Кок се на слици налази у првом 
плану заједно са поручником Ројтенбергом. Он је 
човек у црном. Да ли је Рембрант желео нешто да 
поручи тиме што га је насликао потпуно одевеног у 
црно? У то време, такав начин одевања могао би се 
протумачити као сатанистички. 

Наилазимо на још један необичан детаљ. Читавом 
сликом доминира гест капетана Бенинг-Кока. 
Пружена рука усмерена ка публици. Има ли тај 
гест још неки значај осим позива његовој чети да 
приступи? Ова рука потпуно одудара од црног 
одела. Можда то није Бенинг-Кокова рука, можда је 
Хаселбергова. Можда је то подсећање на човека који 
је раније био на том положају. Да ли то Рембрант 
покушава да на нешто подсети? Напослетку, гест је 
направљен левом руком, а на латинском се лево каже 
„синистер“ што значи злокобно.  Само мртви људи 
нуде леву руку да би се руковали.

Убијен је Пирс Хаселберг, командант тринаесте чете амстердамске 
милиције. Ко га је убио, и зашто? Слика је кључ велике завере и убиства. Она 
је оптужница , али не у писаној форми како је уобичајено, већ у облику слике, 
која, заправо, представља Рембрантово упирање прстом на кривца.

Слика говори више од речи
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Такође, можемо приметити да Вилем ван Ројенберг 
на слици држи оружије. То је у суштини копље које 
се тада није налазило у употреби на бојишту, већ је 
његова улога била искључиво церемонијална. Био 
је то антиквитет без праве сврхе. Да ли је Рембрант 
наговестио да је Вилем, човек купљене титуле, у 
својој егзибиционистичкој униформи, 
особа без праве сврхе и значаја?

Јонгкинга, познатог као Стрелац, 
Рембрант убацује поред завереника 
Бенинг-Кока и Ројтенберга. Њих 
тројица на слици чине савршени 
троугао резервисан за кривце. 
Међутим, шта значи гест са руком 
који је направио Јонгкинг? Једини 
гест на слици који показује да је било 
ко чуо, или приметио кобни хитац 
мускете. Управо та рука је извршила 
злодело. Пола секунде раније она је 
усмерила тане кроз цев мускете. Шта 
нам је то описано? Два завереника, 
Бенинг-Кок и Ројтенберг, наместили 
су сцену за наводну несрећу на 
вежби, док је Јонгкинг, у одсуству 
поручника Егремонта, био одговоран 
за отварање ватре. Он је усмерио цев 
новајлије Хорација Ејкена на капетана 
Хаселберга, којег је тане погодило у 
око.

Од 34 лика на слици , Јакоб де Рој 
је једна од две особе која гледа право 
у нас. Друга особа је Рембрант лично. 
Рембрант заузима место у последњем 
реду. Једнако је удаљен од центра драме 
на слици колико смо удаљени и ми 
који слику гледамо са предње стране. 
Својим марионетама управља са краја 
позорнице ,а ако ми заиста имамо 
улогу сведока, или чак и пороте , онда 
је пред нама Рембрантова оптужница, 
коју он потписује као сведок читаве 
драме. Да ли Де Рој који гледа у нас 
покушава нешто да нам каже? Он је 
дигао узбуну, он је започео путовање и читаву драму. 
Све почиње обичним погледом. Његове очи гледају 
у наше да би виделе и биле виђене, што је и била 
Рембрантова намера. Де Ројево лице је једним делом 
окренуто ка руци Рембоута Кемпа, а Кемп прстом 
упире на заверенике и тако открива заплет. Де Рој је 
наш главни сведок. 

Ево још једног интересантног детаља. Рембратнова 
слика милиције је унакажена и исечена. Слика је јавно 
изложена оног момента када је завршена у штабу у 
Кловеринсу. Међутим, слика бива премештена 1715. 
године у градску већницу на тргу Дам. Прича се да 

је место на коме је требала да буде изложена било 
премало. Морали су да је сместе између двоја врата и, 
иако нису планирали да је униште, слика је скраћена. 
Метар и по слике исечено је са леве стране. Исецањем 
овог дела, центар гравијације слике је померен с лева 
на десно уклонивши трагове који су указивали на 

кривце. На том исеченом делу били су приказани 
Бенинг-Кокови рођаци Флоренс и Клемент. Ипак, 
један од главних ралога одсецања баш овог дела била 
је намера породице Бенинг-Кок да се дистанцира 
од злочина и од Флоренса и Клемента. Управо њих 
двојица су били иницијатори читаве драме и насиља 
у овој завери. То није одговарало породици да се 
сазна. Они су на неки начин морали да нестану, 
па су једноставно исечени са слике. Нестали су са 
одсеченим платном које никада није нађено.

Извор: Content�lm international - Rembrandt’s 
J’accuse Марта ЛУТОВАЦ
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МУЗИКА Две стране Нирване 
Сијетл мирише на...
Сијетл... Град кише, бродоградилишта и гранџ 

музике. На улазу у град поносно стоји табла 
на којој великим словима пише: ,,Come as you are!’’, 
у знак сећања на младића који је овај град уписао 
на рокенрол мапу света. Курт Кобејн је рођен 1967. 
године, у насељу надомак Сијетла, у породици 
која није баш најбоље функционисала. Социјална 
потлаченост у којој се његова породица, растрзана 
унутрашњим сукобима, 
борила за егзистенцију, 
заувек је оставила трага 
на Кобејнову личност и 
понашање. Међутим, у 
свом бенду, Нирвани, успео 
је да своје емоције – бол, 
депресију, комплекс ниже 
вредности – преточи у 
музику са којом ће се многи 
млади идентификовати и 
која ће променити начин 
на који људи посматрају 
рок музику. Једна од 
важнијих фигура у његовом 
животу био је басиста 
Нирване, Крист Новоселић. 
Пореклом Хрват, у Америку 
се доселио у раном 
детињству, што може да 
објасни зашто су он и Кобејн 
имали сличан спектар 
примарних осећања. 
Новоселић је са музичке 
стране био врло битна 
личност, јер је мелодичним бас линијама успевао 
да створи контраст у Нирваниним песмама, што ће 
постати један од препознатљивих карактеристика 
бенда. Споре и интригантне строфе наспрам бучних 
и енергичних рефрена. Такође, битан чинилац овог 
гранџ феномена (који је Мадону, Мајкла Џексона, 
Марају Кери и остале поп извођаче уклонио 
са Билбордове листе најпродаванијих албума) 
неизоставно је био  и Дејв Грол. Иако ће многи рећи да 
је његов неспутани ентузијазам и инвентиван начин 
свирања бубњева једна од одлика бенда, истина 
можда лежи на другој страни. Концепт ,,орангутани 

преузимају зоолошки врт“ свирања заиста нема 
шта да тражи у једном гранџ бенду, поготово ако 
се има на уму да су бубњари гранџа махом прави 
виртуози на овом инструменту. Хеви метал приступ 
није нешто чиме би Нирвана требало да се поноси. 
Албум Nevermind донео је толико тога новог у рок 
музику. Прво, извео је из гаражи и подрума онај део 
тинејџ фанова музике који су о себи размишљали 

у вишем интелектуалном 
кључу, али су такође остали 
и бенд који може да свира 
најпосећеније концерте. 
Оно што овај аблум чини 
ремек делом је чињеница да 
је помирио разлике између 
попа, као најприступачније 
музике и гранџа, као 
музике меланхоличних, 
ниподаштаваних тинејџера. 
Хитови попут Lithium, 
Come as you are, In Bloom, 
могли су се чути и на 
кућним журкама исто 
толико често као и на 
андерграунд свиркама. 
Међутим, хит сингл са овог 
албума, Smells like Teen 
Spirit, обухватио је саму 
суштину гранџа, Нирване 
и Кобејнове личности 
дарујући самом Кобејну 
епитет гранџ-човека, 

поредећи га са Бајроном 
у свету романтизма. Стихови у којима описује 
своје друштвено порекло, неправду којоје је целог 
живота изложен и деградирајуће друштво Америке, 
на успутан начин се ушетају у подсвест, али са 
призвуком спонтаности и необавештености, као 
да ни сами себе не схватају озбиљно. Гитарски 
риф, права је експлозија прекусионистичког звука 
Фендера прикљученог на дисторзију. Звук подсећа 
на оду бендовима Пиксис, АЦДЦ и Битлсима, 
бендовима које је Кобејн као дечак највише слушао. 
Соло који долази после другог рефрена копија је 
вокалне мелодије строфе, што је додатна тачка 
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виђења музике као колажне уметности. Колико 
и комерцијални успех и радијски хит, ова песма 
вредност показује чак и данас, више од двадесет 
година након објављивања. То је она врста песме коју 
стално откривају нови и враћају јој се стари фанови. 
Начин на који је Нирвана раскрстила са досадним 
и много пута прежаљеним глам роком и металом 
са краја осамдесетих година, као и начин на који је 
обликовала поимање и свирање рока у деведесетим, 
може се мерити само са највећим револуцијама 
у уметности. Утицај који је Нирвана имала на 
комплетан брит-поп жанр, њу-метал и популарну 
музику генерално гледано, и данас се примећује 
и осећа, што је само још један доказ генијалности 
тројке која је чинила састав Нирвана.

Сијетл! Кишни град на северозападу Америке који 
је чини се донео револуцију у музици на самом измаку 
миленијума. Створена је урбана герила дугокосих 
момака чија су музичка остварења натерале милионе 
да преко ноћи пусте косе и обуку своје заборављене 
кариране кошуље. Наравно у сваком житу је морало 
да буде кукоља па се осим бендова Pearl Jam, Mother 
love bone,  Soundgarden, Alice in Chains нашао бенд 
попут Нирване. Појавио се пропали домар из средње 
школе, који је својим осредњим стилом свирања 
започео пут до врха. Први албум није био толико јак, 
али је, сад  већ култни, други албум Nevermind преко 
ноћи (24. септембра)  у орбиту лансирао квази-
ванвременски хит Smells like teen spirit. У бенду су 
се налазиле три (злобници би рекли очајне) фигуре, 
свака оставивши свој печат на задату тему. Музика је 
била брза, често френетична, а младима је такав вид 
хибридног крајње франкеншстајнског панка чија 
је основа била у сечењу песама од Рixiеs-a и крађи 
вокалних колажа Едија Ведера и Криса Корнела. 
Кобејн је својим гласом, изгледом и гестикулацијом 
често подсећао на наркомана у трансу, а не на месију 
како су га тих дана многи називали. Басиста групе 
Новоселић (опет би неки злобници рекли „наше 
горе лист“) се у пар тренутака чинио као сјајан стуб 
бенда и често је био једина особа која је могла да 
одвуче Кобејна од преласка у кич и падања у вртлог 
сопствених страхова и демона. Међутим, сигурно 
му на част не служи једна од чувених легенди која 
каже да се на старом омоту албума налазио натпис 
„forbidden for dogs and serbs“ што би у буквалном 
преводу значило „забрањено за псе и србе“ (не бих се 
много бавио нацистичком конотацијом... Ипак смо 
студенти ФПН-а). Последњи, али не и мање битан 
лик у великој тројци је био Дејв Грол. Гролов музички 
преображај је лако уочљив, на самом почетку бенда 
смо га виђали као распојасаног хаџију за бубњевима, 
док је пред сам крај Нирване показивао сталоженост 
и трезвеност за тим бубњевима. Могуће да је та 
промена настала услед његовог брзог одвикавања 

од алкохола, ко ће га знати, али тој причи иде у 
прилог и то да је Кобејн све мање био задовољан 
Гроловим радом као и честим негодовањем поводом 
Кобејнових све чешће меланхоличнијих текстова.

 Албум је од почетка до краја у најмању руку 
украден јер, како сам већ напоменуо, Pixiеs су 
послужили као добар материјал за прављење 
колаж-албума. Постоје и неке песме које одражавају 
ауторски дух тројке, али су остале у сенци песама 
које су многи критичари видели као нумере дубљег 
значења, а Кобејна као, боже опрости, новог  Ничеа. 
Можда се дубље значење може наћи, али само ако 
се типски тражи, што би значили да бих могао у 
својој чаши пива да нађем једнако ако не и више 
дубљег значења и смисла него ли у тим песмама. 
Кортни Лав, супруга блаженопочившег и фронтмен 
бенда Хоул, је често наводила да је текстове махом 
набацивао и стварао од случајних реченица које је 
чуо. Немојте се претерано ухватити за тај аргумент с 
обзиром да Лавова тих дана није била баш у „стрејт“ 
стању. Велика нумера са албума сигурно је „Smells 
like teen spirit“ коју су многи критичари дизали 
у небеса док су се други (имам ту слободу да их 
назовем бољима) хватали за главе. Наиме песма је, 
у време када цвета гранџ покрет,  била недовољно 
текстуално озбиљна и смислена, музика украдена 
(опет од јадних Pixiеs-a) док су вокалне деонице 
биле наснимаване преко 15 пута јер су његове 
способности биле много мање од потребних. За крај, 
нема много ствари да се дода. Недовољан квалитет 
бенда, али интересантна порука и армија младих 
су створили блокаду за друге бендове који су се 
појављивали тих година, пре свега RHCP са Blood 
Sugar Sex Magic, Pearl Jam са Vitalogy i Sonic Youth са 
албумом Goo, и нису оставили довољно простора за 
неке друге (опет зли језици, квалитетније) песме које 
су могле да буду исти толики, ако не и већи хито-
ви.                                                                                                                                                    

Филип КОСТАДИНОВИЋ 
Иван РАДИСАВЉЕВИЋ и
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Музичка дешавања 

Британска група Whitesnake наступаће у Београду на Калемегдану 14. јуна у оквиру своје 
светске турнеје „Year of the Snake”. Како најављују биће то турнеја са највећим хитовима. „Is this 
love”, “Here I go again”, “Still of the nigt” као и многи други.
Групу је 1978. године основао Дејвид Ковердејл након што је напустио групу „Deep Purple”. 

До сада су објавили 11 студијских албума, а ово је турнеја је у част навршавања 35 година 
каријере. 

Група Green day наступиће 27. маја на 
Калемегдану са почетком у 18 часова. 
Као предгрупа биће и група Хладно пиво 
која је проглашена за најпопуларнију рок 
групу у протеклој години. Новосадски 
панк-рокери Атеист реп и скопски 
култни ска панк бенд Суперхикс 
отвориће овај спектакл. Green day 
наступа у оквиру турнеје Calling. Група 
долази из Калифорније и основана је 
1987. Никада није наступала на Балкану 
и овај наступ ће бити једини у региону 
како је за сада објављено. У оквиру 

турнеје 
група 
промовише 
троструки 
албум 
„Uno, Dos, 
Tre“.

Дуго очекивани концерт београдке групе 
Бајага и Инструктори одржаће се 22. јуна 
на Калеменгдану. Концерт је организован 
поводом новог албума „Даљина дим и 
прашина“. Како фронтмен групе Момчило 
каже, Калемегданом ће се чути и познате 
нумере попут Плавог сафира, 442 до 
Београда, Кад ходаш, Тишина али и неке давно 
заборављене песме, ући ће у репертоар. Биће 
и неколико изненађења, а након Београда 
следи и турнеја по осталим градовима Србије. 

Дејана ВУКАДИНОВИЋ

у Београду

МУЗИКА



15

ПУТОПИС

Санкт Петербург
Град који надмашује своје европске узоре

У свитање новог дана неиспаван сам седео и 
гледао кроз стакло аутобуса. Старе четинарске 

шуме окупирале су мој поглед који је несвесно 
пратио сваки покрет дрвећа на руском ветру. То 
нису биле шуме на које сам навикао путујући по 
лепој и брдовитој Србији. Оне су неумољиво давале 
до знања да то није природа онако „питома“ како 
ми се чини док путујем брдима Шумадије, долином 
Мораве или врлетима Голије. Ова природа је била 
тајновита, кaо пећина која се пред малим дететом 
онако тамна и застрашујућа, испречила. У својим 
густим четинарима она је крила звукове бура 
прохујалих времена. На таквом месту су се некада 
давно страшни Тевтонци сурово обрачунавали са 
паганима и руским оклопницима који су по снегу и 
леду бранили своју отаџбину. Овде је Петар Велики 
са својом војском крчио пут ка победи у борби 
против Швеђана. Овде су Немци посустали када 
су се упорно, пак узалудно, обрушили на царски 

град Санкт Петербург, тадашњи Лењинград. Пут се 
настављао кроз голе шуме листопадног дрвећа које 
су одавале утисак туге и самоће. Бацивши поглед 
несвесно на другу страну видео сам руско село, мало, 
сиромашно, окружено водом са свих страна. Ко да је 
неко намерно одлучио да га гради на мочварном тлу, 
негде у недођији где због ниских температура може 
само поларни медвед да живи. На тренутак умор ме 
ухвати. Склопих очи.

Сан је велико чудо који се јавља онда када се 
човек најмање нада. Од људских жеља сан направи 
чудне слике. Испред себе сам видео Петербург, град 
који надмашује своје европске узоре. Град о каквом 
може само да се сања, са велелепним црквама са 
златним куполама, кичастим зградама и помпезним 
палатама, са уређеним и великим трговима који 
славе победоносну прошлост земље у којој, сунце 
малтене никада не залази. У мојој глави ројиле су се 
слике мрачних шума и магловитог сунца чији зраци 
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су једва стизали до мог промрзлог тела. Видео сам 
сељаке који на једвите јаде преживљавају и боре 
се са свим животним непогодама, људе просте и 
утучене, али и град који сија у надомешћује све такве 
контрасте. Питао сам се шта да очекујем. Нисам 
хтео да поверујем у све те приче о Петербургу да 
се касније не бих разочарао. Иначе, шта нам вреде 
приче док ми сами не учествујемо у њима.

Кад се сунце беше попело високо мој аутобус је 
већ стигао у Петербург. Изласком из аутобуса хтео 
сам прво да видим свет око себе. Људи су били не 
претерано ужурбани, неуредни и чинило се, иако 
изгледају сиромашно, да својим ходом одају утисак 

да тачно знају шта желе да ураде и куда су се  упутили. 
Сурови ветар ледио је кости у телу. Његова хладноћа 
ми је пунила очи сузама и није ми дозвољавао да 
својим замућеним видом још мало обликујем први 
утисак о овом граду. Нажалост, морао сам да се 
одморим и припремим за вечерашњу скитњу по 
граду са својим колегама. Боже мој, нисам дошао да 
се излежавам. Па ја сам на екскурзији! Већ предвече 
био сам ван хотела.

Дан у Петербургу има једну чудну особину, а то 
је да ноћ почиње тек мало пре 11 сати. Измученог 
стомака и болних ногу кренуо сам са двоје колега 
да истражујем улице, тргове, зграде музеја, цркве. 
Плашећи се да ми нешто не промакне, грозничавим 
прстима хватао сам лепе кадрове својим апаратом, 
како се за сваки случај не би изгубио у граду 
разгледајући га. Неки човек ме је мрко погледао. 
Није му било јасно што то тако ужурбано чиним. 
Разјапљених чељусти њему је у уста ушао песак који 
је ветар беше подигао са прљавог тротоара. Логично, 
човек се закашљао, али скапирах да и он и ја делимо 
исти осећај у устима. Сунце је полако залазило 
на хоризонту. У тренутку кад сам хтео да сликам 
цркву Светог тројства одједном сам осетио једва 
осетно паљење ноћних светиљки које обасјаваху 
само трачак асфалта око себе. То ме зачуди и у мени 
направи збрку. Ако је то велики и сјајан град о коме 
људи толико причају, зашто је онда толико прашњав 
и мрачан. Чека ли ме неки олош на другом углу 
улице да ме испретура од батина само зато што сам 
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туриста? Шуњарајући се Петербуршким улицама, 
прелазећи беспрестано разнолике мостиће, животне 
вене овог града, заборавио сам да је напољу већ 
поноћ. У сусрет хладној ноћи и јаком ветру што 
дува дуж реке Неве, одједном видех неку грађевину 
у даљини. Цркву, по свему судећи. И био сам у праву. 
На пет стотина метара од мене стајала је црква са 
својим златним куполама дозивајући ме умиљатим 
гласом да јој приђем и уверим се у њену лепоту која 
је бивала све већа што сам јој више прилазио. Из уста 
мојих колега и мене текли су разни коментари. „Јао 
што је лепа! Није лепа, предивна је! Невероватно! 
Нестварно изгледа“. Крочивши на острво на коме се 
налазила црква зинух од изненађења. То није била 
црква. То је био споменик људске историје, богатства 
и моћи. Дуго времена ми је требало да се отрезним. 
Продрмавши ме рукама, колеге су ме вратиле у 
стварност и рекле „То је црква Христовог ускрснућа! 
Црква на проливеној (Христовој) крви “.  Тада сам 
схватио зашто сам дошао у Петербург. Упркос 
млаком првом утиску о граду који буквално једе 
све недобродошло у њему, сада ме је својим здањем 
освојио. Куполе ватреног облика, зеленкасто-белих 
боја и златних украса, и монументална архитектура 
саме цркве, урезали су ми се у памћење истог 
трена. Питао сам се шта ће уследити наредних дана. 
Учинило ми се да Петербург неће бити лако освојен 
од стране моје знатижељне природе.

Следећег јутра био сам спреман да посветим 
своје време Царском селу, направљено жељом и 
богатством руске царице Катарине I. Одвојена 
од града царска палата личила је на оне из бајки. 
Злато са свих страна, мермерне статуе и каријатиде, 
зелени паркови. Све што ум може да замисли. 
Међутим, унутрашњост је засенила сву спољашњу 
лепоту. Кичаст намештај од пуног дрвета, посуђе од 
најфинијег порцулана, на зидовима слике најбољих 
сликара 18. столећа. А злата беше свугде и на претек, 
љубоморно чувано под танким стаклом и будним 
оком чувара. Тумарајући из собе у собу почело је 
да ми бива досадно од толико злата, кад одједном 
наиђох на собу ћилибара. Површине 55 метара 
квадратних по њеним зидовима и плафонима било је 
6 тона уметнутог ћилибара чији су најмањи комади 
били величине кокошијег јајета. Не знам какав је 
утисак оставила ова соба на људе који су је видели 
пре мене, али моје очи нису могле да виде ништа 
лепше. Даља шетња по дворцу за мене је била чиста 
формалност.

Наредна два дана провео сам разгледајући град, 
посећујући музеје, тврђаву Светог Петра и Павла, 
цркву Светог Исака, главне тргове, споменик 
посвећен браниоцима града током Другог светског 
рата, тријумфалну капију цара Александра I и на 
крају Ермитаж, музеј о коме сам чуо небројено 
прича. Као бивша зимска палата Ермитаж није 

сасвим случајно претворен у музеј. Својом белом 
бојом, са препознатљивом колонадом стубова и 
зеленкастом бојом својих сводова, осваја пажњу 
на тренутак. Његова унутрашњост је  омамљујућа. 
На сваком кораку сам наилазио на нешто 
посебно што га је ваистину чинило јединственим. 
Култура Далеког Истока, затим Египта и старе 
предцивилизацијске Европе, слике ренесансних 
уметника, староримске скулптуре, цео један спрат 
посвећен западноевропским сликарима 19. и 20. 
века, почевши од Анрија Матиса, преко Клода 
Монеа и Ван Гога до Пикаса. Иако у мојим очима 
не беше лепши од Лувра у Паризу, Ермитаж је 
заиста био занимљив на свој начин. Опчиниле цу 
ме вазе и ручно прављено посуђе од фајанса, једне 
врсте керамичког материјала који је прекривен 
оловно-цинчаном белом глазуром која је погодна за 
осликавање. Можда за неупућене овај тренутак није 
бог зна какав, али вреди видети.

Након ових факултативних посета, дошло је 
време да још мало упознам град и на крају се са њим 
поздравим. Град се посећује душом, а Петербург 
је успео да ме купи на један проницљив начин. У 
богатијим земљама може се наићи на најразличитије 
модне куће, куповне центре и испоставе америчких 
корпорација брзе хране, али у овом граду нисам 
видео ништа у тој мери што је могло да ме „навуче“ да 
бацим поглед на нешто што се и у Србији може наћи. 
Градски центар је центар за богате и виши средњи 
слој, а остатак града нуди само најосновније и ништа 
више. Сви натписи су на ћирилици, па чак и страни, 
који понегде стоје уз назив написан на енглеском 
језику. Култура која држи до себе. Град који држи 
до своје историје. Место у којем сам приметио да не 
постоји одвојеност између царског и бољшевичког, 
монархијског и комунистичког. Све је стопљено у 
једну целину, али опет са приметним контрастом. 
Док град велича своју историју и богатство 
васколике Русије, народ има да се брине како се 
треба прехранити и обући. Цена коју свака велика 
држава мора платити. Свака на свој начин. Међутим, 
разноврсни клубови, културне манифестације и 
богатство које почива у младој градској историји 
сазданој на моћи руских владара, опет су учинили 
да се у мени поново роди осећај немоћи да се упозна 
цео град за тако мало времена. 

Четвртог дана морао сам да наставим пут у другом 
правцу. Из Петербурга ми се није одлазило. Најзад, 
он је остао непобеђен. Можда је ипак требало да 
поново склопим очи и пробудим се у седишту мог 
аутобуса међу педесетак колега који су чаврљали без 
престанка. Можда је све ово био само леп сан.

Милан МАРЈАНОВИЋ
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Прљава мадридска шљака

Филип ЛУКИЋ

СПОРТ

Новак Ђоковић изгубио је на почетку тениског 
мастерса у Мадриду. Пих... као да је битна 

ствар. Тренутак слабости, пад концетрације, лош 
дан, полетност противника и ето ти пораза. Право 
ниоткуда. Нема везе. Мора и он некад да изгуби. 
Прво критика јавности због слабе игре, затим 
забринутост за националног хероја, а онда поново 
хвалоспеви. Од тениске звезде до пропалог играча за 
само неколико дана. Ништа ново. Навикао је Ноле 
на овакве српске медијске вратоломије. Какав народ, 
такви медији.

Осим пораза Новака Ђоковића, много пажње 
поклања се и дивљачком понашању мадридске 
публике. Разлог је јасан – доминација Ђоковића у 
дуелима са Надалом. Исфрустрирани Новаковим 
успесима Шпанци су решили да примитивизмом 
и некултуром са турнира отерају најбољег играча 
света. Уместо аплауза, Ђоковић је дочекан концертом 
звиждука. Чему то, драга тениска публико? Зашто 
ниске провокације? Новак није успео да остане 
миран и хулиганима је упутио неколико ружних 
речи. Јасно је да за такво понашање нема оправдања 
јер то није стил једног шампиона!

Срамотна атмосфера изазвала је опречне 

реакције шпанске, али и светске јавности. Новакови 
поштоваоци сматрају да публика у Мадриду не 
заслужује овај турнир јер је таквим понашањем 
показала да још увек није сазрела као тениска нација. 
Неки иду толико далеко да траже од челника турнира 
да организацију и место у календару препусте земљи 
која је том изазову дорасла. Друга страна тврди да је 
Новакова глума за Оскара, а да његова неискреност 
прераста у безобразлук. Појединци чак наводе да је 
врхунски играч, али нула од човека. 

 У региону је Новакова реакција дочекана са 
много негодовања, а најоштрији били су коментари 
хрватских медија. Index.hr је пао најниже јер је још 
једном доказао да не пропушта прилику да блати 
и говори гадости о Новаку Ђоковићу. Објективни 
новинар је својим срамотним коментаром и 
увредљивим насловом успео да поруши све етичке 
принципе озбиљног новинарства. Колега, жалосно! 
Боље би било да пишете о недоличном понашању 
хрватских тенисера. Верујте ми, постоји много више 
материјала. Присетите се само псовки Иванишевића 
на конференцијама за штампу и летећих конзерви 
младог Веића. Заиста, величанствено!                                                                       

Комшије, да ли је то љубомора? Завист? Вапај? 
Сећате ли се какав је осећај имати првог играча 
света? Упс, заборавио сам. Иванишевић је био 
други, Чилић девети, а Карловић четрнаести. 
Болно истините бројке! Надајте се, можда дође 
и тај дан. Ништа лично.
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