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Април у Београду 

Март је остао иза нас. Овај март ћемо дуго памтити, биће то 
„онај март 2016. када нас је напустио Драган Николић“, човек 
у реду највећих легенди Београда који нас је учио отмености 
и стилу, узор многим генерацијама и понос Црвеног крста. 
О Драгану Николићу ћете читати у будућим издањима 
Београдских новина, јер је он оличење духа Београда којем 
тежимо.

Април је пред нама, а сваки април у Београду је догађај по себи. 
Буђење раног пролећа у Београду је нешто посебно. Доживети 
Београд значи провести време и осетити атмосферу града на 
прегршт различитих места. Отићи зором на Каленић пијацу, 
па низ Његошеву до Цветног трга на јутарњу кафу, наставити 
даље на Таш на лимунаду, вратити се гужви на Теразијама, а 
та априлска гужва чак и не смета, било би чудно да је нема...

Београђани су у Београду често т уристи. Београд је 
тешко познавати, он је ризница неистраженог. Одлазак на 
Калемегдан је туризам, а иако се све константно мења, свака 
промена се мора приметити. Неке ствари, чак и „безначајне“, 
када нестану морају бити примећене. А мени често пажњу 
привуку најбаналнији примери попут билборда и реклама, па 
ми тако гледајући са Калемегдана једноставно недостаје она 
огромна „Самсунг“ реклама са новобеоградске стране. Сетих 
се и изненађења кад су на Дому синдиката променили стару 
ћириличну рекламу „Војвођанске банке“, а запитах се од кад 
ли стоји „Раденска“ код Сава Центра, „Кока Кола“ у Булевару 
Михајла Пупина, рекламе на Теразијама...

Чудан је овај Београд, кад му одузмете и најружније оно почне 
да вам недостаје. Чудни су људи Београђани, неће ни што су 
хтели. 

Уживајте у априлу.
Уредник

 „Маратонци трче почасни круг”

Легендарни југословенски филм „Маратонци трче почасни 
круг” и данас је један од најпознатијих култних филмова 
који не пада у заборав. Оно што доприноси сећању на 1982. 
годину када је филм сниман, јесу куће у којима се дешавају 
сцене чувене комедије. Познате кућe и даље постоје у 
престоници, без естетских промена још од тог времена.

Ако се прескоче скоро четири деценије од времена када 
се снимао култни филм, данас на Косанчићевом венцу 
и на Кошутњаку, призор враћа у период осамдесетих 
година. Кућа у којој живе Топаловићи из филма, налази 
се на углу Задарске и Сребреничке улице. Она и даље 
постоји, у центру града, само без модерних елемената 
који су главни на свим околним грађевинама. Оно што 
чини ову кућу неуклопљивом у окружење јесте оронула, 
немалтерисана фасада, зелена, дрвена ограда опасана 
око куће, стари, непромењени прозори и кров који се једва 
држи. Без икаквих улагања, од када је направљена, и даље 
постоји као да у њој живи Пантелија Топаловић. На питање 
због чега је у оваквом стању и зашто се не побрину око ње, 
власница се неколико пута изјаснила у медијима, рекавши 
да се не сме дирати њена имовина.

Слично стање је са кућом Билија Питона из Маратонаца која 
се налази на Кошутњаку.

Велика кућа, са прозорима на којима су напукла стакла, 
мала врата и жута фасада која је довољно упадљива и 
препознатљива за све који су имали прилике да прођу 
путем Kошутњака.

Београдске новине - часопис за урБану културу
Издавач: Центар за друштвена истраживања
Директор: Стефан Сурлић
Гл. и одг. уредник: Деспот Ковачевић
Редакција: Анђела Савић, Лена Бурсаћ, Филип Веселиновић, Марко Ђорђевић, Сандра Петровић, Маша Ђорђевић, Миа 
Бјелогрлић, Ана Шешлија, Николина Бобар
Лектура и коректура: Антонела Бијелић
Маркетинг: Марко Ђорђевић, Оља Левић, Стефан Вучићевић
Дизајн: Стеван Шормаз 
Штампа: GRAFIČAR D.O.O.
Тираж: 7000

CIP - Каталогизација у публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд

316.72

   Београдске новине : часопис за урбану културу / главни и одговорни уредник Деспот Ковачевић.  
- 2016, бр. 1 (јан.)-  . - Београд : Центар за друштвена истраживања, 2016-  (Београд : Grafičar doo). - 19 cm 

Месечно.
ISSN 2466-3700 = Београдске новине (2016) 
COBISS.SR-ID 220797964

Извор: Инстаграм

Извор: Инстаграм

Маркетинг и оглаШаваЊе:
marketing@beogradskenovine.rs
065/390-00-13
redakcija@beogradskenovine.rs
064/470-30-72

уводна реч  2 

зип Бгд – Маратонци трче почасни круг  3

велиМир Бата Живојиновић 4

Маратонци руШе зидове 10

славко гак – Ми сМо спортска нација 14

цветни трг – празнина је догађај  16

Београђанке и предузетниШтво – оне Могу све  19

Милутин Фолић – Београд иМа светлу Будућност  22

како се стварао нови Београд  24

лазар Шећеровић – кад су дискотеке Биле сензација  26

Београд на прстиМа 28

аутославија- тријуМФ је у детаљиМа  30

дани Београда 2016 32

еду-култ  33

кућни љуБиМци популарнији од „селФија” у онлајн свету  34

наШе позориШте  35

Бистро Бар, Војводе Степе 198

уводна
реч



БРОЈ 3 | aприл 2016. | једном МЕСЕЧНО

4 5У БЕОГРАДУ САМ НАУЧИО
НАЈВАЖНИЈЕ ЖИВОТНЕ ИСТИНЕ

ИН
ТЕ

РЈ
ВУ

Велики југословенски глумац и последњи „Београдски победник“, Велимир Бата 
Живојиновић присећа се за Београдске новине својих почетака, стваралаштва, 
али и даје суд стања у коме се налази наша филмска индустрија. Глумац који 
је играо у више од 280 филмова и серија, велики успех остварио је филмом 
„Валтер брани Сарајево“, где тумачењем главног лика „Валтера“ у Кини 
постаје некрунисани амбасадор Србије. „Битка на Неретви“, „Три“, „Козара“, 
„Поглед у зјеницу сунца“ „У раљама живота“, „Скупљачи перја“, „Мост“, 
„Сутјетска“, „Балкан Експрес“ само су неки од филмова који остају уписани у 
архив југословенске филмске историје.

Веома млади дошли сте у Београд, где живите и данас. 
Која Вас сећања везују за тај период и чиме Вас је овај 
град придобио?

Мој деда велимир је након првог светског рата 
постао службеник у Министарству пољопривреде и 
у Београд је преселио целу породицу. Моје тетке су 
одрасле на копитаревој градини. Мој отац драгољуб 
је као младић био телохранитељ николи пашићу и 
тако је добио надимак Баја, по нашем великом 
државнику. ја сам се родио у возу код јагодине, 
где је отац касније радио као судски извршитељ, 
иако ми у свим крштеним књигама пише да ми је 
родно место кораћица. дакле, у Београду сам од 
своје шесте године и могу да кажем да је то мој 
град у којем сам одрастао, васпитао се и научио све 
најважније животне истине, баш као и кораћица, 
која је гнездо једног значајног крила породице 
Живојиновић. Београд је тада био потпуно 
другачији, што је и нормално, али мој први утисак 
је да га је увек красила та безрезервна отвореност 
и гостопримљивост за све оне који су пожелели да 
се у њему настане. то је једна племенита особина 
његових грађана која се већ генерацијама преноси 
с колена на колено и драго ми је да мој град никада 
није постао фобичан, без обзира на спорадичне 
испаде у скоријој прошлости.

На почетку каријере радили сте као статиста. Ко је 
препознао Ваш таленат за глуму?

са непуних 14 година моје друштво и ја смо 
посматрали позоришну пробу коју је изводила 
прва српска позоришна и филмска редитељка, 
легендарна соја јовановић у Балканској улици, 
у просторијама чувеног „крсманца” („академско 
позориште Бранко крсмановић”). онако необуздане 
и неозбиљне позвала нас је кроз прозор да их не 
прекидамо добацивањима, него да уђемо и да 
се придружимо глумцима. више да им не бисмо 
сметали, него што смо им заиста били потребни. 
тако смо буквално кроз прозор, упали у чаробан 
свет позоришта и глуме. она је пресудно утицала да 
следеће године уместо гимназије упишем средњу 
глумачку школу, и то у нишу. од тог часа је мој 
животни пут био одређен.

У младости сте се бавили различитим пословима, били сте 
молер, милиционер. Који је моменат био пресудан да Ваш 
животни позив постане глума?

Била су другачија времена. рад се ценио и то је 
био део домаћег васпитања. Била је срамота не 
радити. период о коме говорите се збио након 
завршетка средње глумачке школе, када су ме, 
већ, по други пут одбили на пријемном испиту на 
позоришној академији. заправо тада су примили 
моју најстарију сестру наду која ми је давала 
„шлагворт” читајући делове припремљеног текста. 
Међутим, њу глума није интересовала. знао сам да 
ћу и следеће године поново да конкуришем, али 
сам радио све те послове које сте набројали, не бих 
ли преживео ту годину.

На Позоришну академију примљени сте из трећег покушаја. 
Шта је, по Вашем мишљењу, тада пресудило?

упорност и вера у себе и своју амбицију. као што 
данас често чујете од успешних спортиста кад 
говоре о визуелизацији својих успеха, мислим 
да смо то, сви ми који смо остварили своје снове, 
заправо, тада и радили. само што тада није био 
дефинисан тај термин.

Глумац сте који је одиграо највише филмских улога у 
југословенској кинематографији. Која улога је за Вас била 
најкомплекснија?

немогуће је говорити о само једној улози. изузетно 
је незахвално свести 60 година каријере на 
тумачење само једног лика. различити периоди у 
нашој кинематографији, сарадња са редитељима 
различитих сензибилитета, различити ликови 
које сам тумачио диктирали су потпуно другачији 
приступ, од улоге до улоге. за успешну сарадњу 
поверење је било кључ сваког успеха. ако кажете 
од комплекснијих улога, ако баш морам, навео бих 
лик арсена у филму столета јанковића „трен”, у 
којем сам пролазио кроз цео живот главног јунака, 
затим лик морнара у Булајићевом „поглед у зјеницу 
сунца”, који је пре свега физички био захтеван јер 
сам морао да ослабим преко 20 кг да бих тумачио 
лик тифусара, потом лик Марка лабудана у анте 
Бабајиној „Брези”, где сам спремајући се да глумим 
на специфичном кајкавском дијалекту провео 
три месеца у једном селу у загорју, затим лик 
руског крчмара лајбуш јадловкера код немачког 
редитеља Бернар викија у филму „лажна мера” 
где сам глумио на немачком језику... Било је доста 
тога... тешко је свега сетити се и све набројати, а 
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не огрешити се о велике талентоване редитеље са 
којима сам радио.

Кроз каријеру нисте одбијали редитеље и тумачили сте 
различите улоге. Који је разлог томе?

поштовање према својој професији, према свом 
еснафу. Филм је као и позориште, колективна 
уметност. у име свих тих људи који се окупе око 
једног пројекта, ко бих ја то био, када бих им рекао 
да то не ваља? Мада, то никад нисам ни помислио. 
Магија филма је управо у томе што до краја не 
знате какав ће бити коначан производ. успех или 
не. тако је и дан-данас. сетите се само да је један 
од најбољих филмова свих времена, „казабланка”, 
снимљен без завршеног сценарија. замислите да су 
Хемфри Богарт или ингрид Бергман рекли Михаљ 
кертесу тј. Мајкл кертизу (како гласи његово 
американизовано име) да им се не свиђа пројекат 
и да неће да учествују. па свет би остао ускраћен 
за једно ремек-дело. али, такви смо ми глумци, 
посебна сорта. овај посао се ради пре свега срцем.

Филмови „Три“, „Скупљачи перја“ и „Битка“, у којима сте 
играли главне улоге, били су три пута заредом номиновани 
за „Оскара“. Како гледате на то искуство?

тада је југословенски филм у свету био значајна 
уметничка ставка. темеље за такав пиједестал 
су поставили храбри, маштовити синематографи, 
углавном из србије. стваљали су главу у торбу и 
снимали такозване филмове „црног таласа” који су 
директно кореспондирали са француским „новим 
таласом” („nouvelle vague”). Без „црног таласа” 
наша кинематографија не би имала кредибилитет 
да се такмичи са било којом другом у свету. то се, 
уосталом, учи на историји филма... Могу да кажем 
да смо се ми тада осећали потпуно равноправно са 
колегама из целог света, о чему сведоче и бројне 
успешне међународне каријере наших глумаца... 
постоји једна дивна фотографија са фестивала у 
кану, на којој редитељ саша петровић објашњава 
као малом ђачићу неке филмске „цаке”, и то ником 

другом до касније великој холивудској звезди Џину 
Хекману. наша реч се тада пажљиво слушала.

„Валтер брани Сарајево“ је филм који је можда и обележио 
Вашу дугогодишњу каријеру. Како објашњавате вечну 
популарност овог филма?

то је добар филм, пун напетости и акције (иако траје 
дуже од два сата), занатски урађен без грешке, на 
коме су радили врхунски писци, укључујући и тада 
млађаног Мому капора. редитељ Хајрудин „Шиба” 
крвавац је непревазиђени мајстор у том жанру и 
као и обично у животу удружила се на једном месту 
изузетна позитивна енергија целе филмске екипе 
и феноменалних глумаца. док смо га снимали, ни 
у сну нисмо могли да замислимо да ће баш тај 
филм обележити једну епоху односа између наших 
земаља и кине. али у томе је лепота уметности, 
нарочито филмске.

Једном приликом изјавили сте да би Војин Ћетковић био 
најдостојнија замена у тумачењу лика Валтера. Због чега?

са војином сам дуго и често радио. добро 
га познајем. он је комплетан глумац. има ту 
стаситост, мушку лепоту која краси праве хероје, 
талентован је и филмичан. Што би наши људи 
рекли „воли га камера”, а филмски теоретичари да 
поседује фотогеније. то је тачно оно што би, по мом 
мишљењу, требало да поседује глумац у тумачењу 
валтера. наравно на данашњи, модеран начин.

Филм „Битка на Неретви“ снимали сте осамнаест месеци. 
Колико сте морали да се одричите зарад успеха?

највише је трпела породица. тада се десила она 
чувена сцена када ме је петогодишња ћерка јелена 
дочекала на вратима речима: „Мама, дошао је чика 
Бата”... Међутим, будимо реални, није овај наш 

филмски позив једини који захтева таква одрицања. 
то је био државни пројекат, директно наручен од 
стране тита, који је он помно надгледао и за који се 
интересовао. погледајте само која екипа светских 
глумаца ту игра ! па, пабло пикасо је урадио плакат 
за тај филм. тек по други, и последњи пут у животу. 
претходно је то учинио само још за свог пријатеља 
Буњуела. а за нас је урадио бесплатно. заправо, 
вељко Булајић му је послао један сандук титовог 
белог вина.

Волите ресторан „Беванда“. Можете ли да нам откријете 
неке од најдражих момената које сте тамо провели?

имао сам ту срећу да је пре двадесетак година 
преко пута моје зграде отворен један од најбољих 
рибљих рес торана. он има неку умирујућу 
атмосферу и дивне људе који ту раде. у њима 
сам стекао пријатеље када сам већ престао да се 
надам да је могуће у овој фази живота стицати 
нова пријатељства... сматрам да се у србији и даље 
значајан део јавног живота одржава у кафанама, па 
је у толико значајније што сам имао прилику да део 
свог јавног живота не водим предалеко од куће. 
Мислим да је то и мојој супрузи лули одговарало 
(смех). 

Шта је оно занимљиво што Вам се у каријери догодило, а 
нећете никада заборавити?

Фантастична сарадња и пријатељства са људима 
из целе бивше југославије оплеменила су ме и 
одредила за цео живот. драго ми је што су до данас 
углавном сва сачувана и заокружена на најлепши 
начин. ту привилегију нема пуно професија. та 
дружења, те размене идеја, заједничка стварања, 
била су као из бајке. толико је било лепо, да је 
ваљда зато и непоновљиво.

Каква је судбина српске кинематографије у садашњој 
атмосфери?

уколико се реши начин финансирања, блистава! 
уколико не, катастрофална! а то би могло да 
има исте такве последице на цело друштво, 
без претеривања... ствари, заправо и нису тако 
компликоване као што изгледају. питање је да 
ли неко из врха државе препознаје интерес за 
афирмисање српског филма. наиме, Британци су 
још пре петнаестак година донели закон којим се 
неколико процената од државне лутрије директно 
издваја за британски филм. и ви то можете да Филм земљаци 1963

Прва посета Кини 1974
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видите на шпици сваког њиховог филма. за то, 
је потребно по хитном поступку донети један 
кратак и читак закон којим се то детерминише 
и овај проблем би заувек био решен. „Хлеба и 
игара”, зар није то већ једном речено? (опет смех)

Који је српски филм, новијег датума, оставио највећи 
утисак на Вас и због чега?

„устаничка улица”, Мирослава терзића, који 
је заправо идеја и продуцентска реализација 
гордана кичића. гледао сам га тек недавно и 
одмах сам преко инстаграма честитао гордану... 
зашто? па зато што овај храбар филм обрађује 
једну тему од које су сви бежали. ту се суочавамо 
са свим оним проблемима који су се годинама 
сакривали испод тепиха, као и свим оним 
нерашчишћеним стварима које су нас на крају 
прогутале у последње две и по деценије. уместо 
да смо се сами обрачунали са собом, дозволили 
смо да у име свих нас неки људи раде одређене 
ствари без нашег питања... режија је одлична, а 
глумци су једноставно божанствени на челу са 
радетом Шербеџијом, уликс Фехмијуом, горданом 
кичићем, пером Божовићем и осталима. то је 
доказ да се и код нас могу правити технички и 
продукционо сјајни филмови. за теме, идеје и 
глумце, никад није ни било проблема.

У Кини сте стекли велику популарност због улоге 
Валтера. Откуд толика љубав Кинеза према Вама, да 
Вам је чак понуђено и њихово држављанство?

то је један необјашњив однос који се успоставио 
између нас, али који је брижљиво негован свих 
ових деценија. срели смо се када је њима било 
тешко, а ево трајемо заједно до данас, када 
нама не иде баш најбоље. у међувремену је 
протекао читав један живот... сигуран сам да 
је међусобно поштовање и искрено уважавање 
било најважније у одржавању тих односа. 
они се преносе на већ неколико генерација са 
несмањеном љубављу и симпатијама. неизмерно 
сам захвалан кинеској публици и кинеском 
народу што су у нама, у југославији, и у србији, 
препознали праве пријатеље и што су нам 
пружили прилику да се наши филмови приказују 
све ове године у њиховој великој земљи.

У промотивном видеу, реченицом „Ја сам Бата 
Живојиновић, а сви ме знате као Валтера, добродошли 
у мој Београд“ позвали сте кинеске туристе да посете 

српску престоницу. Шта је то што бисте им у Вашем 
Београду прво препоручили да обиђу?

галерију фресака на самом почетку и пре свега. 
ту је сажета она духовна вертикала неопходна за 
правилно разумевање нашег националног бића. 
добродошлицу бих им пожелео мудрим речима 
николе пашића: „срби јесу мали народ, али већег 
између Беча и цариграда немамо”... затим их позвао 
у шетњу калемегданском тврђавом са које се пружа 
јединствен поглед и коју турци нису случајно 
назвали „брегом за размишљање”... Београд има 
прегршт ресторана који су на светском нивоу, што 
је предуслов сваке добре туристичке понуде. у 
летњим месецима бих им препоручио купање на 
дивним плажама аде циганлије, а за ноћни живот 
би им већ препустио да сами одлуче. такву понуду 
нема ниједан град у европи... као што сте видели у 

споту, има доста места и за коцкање, што је такође 
својствено нашим пријатељским народима.

 Недавно сте на отварању 44. ФЕСТ-а добили награду 
„Београдски победник“ за велики допринос филмској 
индустрији. Колико Вам такво признање даје снагу да 
наставите да побеђујете?

то ми је свакако једно од најдражих признања 
јер је додељено „за изузетан допринос филмској 
уметности”, и то од једне међународне изузетно 
кредибилне културне институције каква је Фест... 
као што знамо, најтеже је бити признат у свом 
„селу”. а када вам се ипак деси таква почаст, онда 
остајете без речи и препуни неисказивих емоција. 
Мени и мојој породици то не представља само 
награду, већ прави беочуг у времену.

             Марко Ђорђевић

Битка на Неретви - Пабло Пикасо Фото: Емил Цонкић
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руше зидове
Под слоганом „Зауставите рат – трчите светом” први 

пут у светској историји одржан је маратон у условима 
ратног стања. Због бомбардовања, није било свечаних 

церемонија и програма. У Београд су, без позива дошли тркачи 
из седам земаља па је одржана маратонска трка у којој је 39 
маратонаца сложно претрчало целу стазу за 3:17:00, ушавши 
заједно у циљ високо подигнутих руку. Био је то први и једини 
маратон у ком су сви учесници били победници

„Атлетику сам тренирао у средњој школи. Повредио сам колено 
и нисам трчао тринаест година, све до 2010. У августу те године, 
поново почињем да тренирам и видим да ми је повреда колена 
прошла. У наредне две сезоне трчао сам полумаратоне.

Након две године тренинга усудио сам се да истрчим свој 
први маратон. И не само то, већ сам се пријавио за државно 
првенство у маратону које је одржано у Новом Саду 2012. 
године. Успео сам да истрчим свој први маратон и постанем 
првак Србије у тој дисциплини. Желео сам да проверим себе, 
да видим од каквог сам материјала створен. Маратон је велики 
изазов за све који се усуде да га истрче”. 

Ову причу прича сада већ троструки првак Србије и 
прошлогодишњи државни првак Београдског маратона, Иван 
Мишкељин. Он је прошле године трку чије порекло сеже још 
у античко доба истрчао за 2:35:15 и тиме поставио свој лични 
рекорд.

Четристо деведесет година пре нове ере, на Маратонском 
пољу, одиграла се битка између Атињана и Персијанаца. 
Далеко бројнија персијска војска поражена је, захваљујући 
тактици атинског војсковође Милитијада. Према легенди, вест 
о победи у Атину је пренео гласник Филипидес, претрчавши 42 
километра. Након што је изустио „Радујте се, победили смо”, 
издахнуо је од премора.

Први модерни маратон истрчан је 1896. године на Олимпијским 
играма у Атини. Претрчана стаза била је нешто краћа од 
данашње званичне дистанце која износи 42 километра и 
195 метара. Та дужина, савладана је први пут на Лондонском 
маратону 1908. године јер је тадашња енглеска краљица 
желела да гледа старт трке, који је стога пребачен на источну 

страну Виндзорског замка. Завршница трке била је премештена 
на стадион да би публика имала што бољи поглед и због тога 
је маратон продужен за 350 метара.

Београдски Маратон

Београдски маратон први пут је истрчан 1988. године, на 
иницијативу Ђоке Вјештице, новинара радија Студија Б 
и атлетског радника Бране Радовића. Стазом дужине 23 
километра трчали су само домаћи такмичари. Наредне године, 
стаза је дупло проширена, а у трци је први пут учествовало 
неколико тркача из иностранства. Хиљаду деветсто деведесете 
године, захваљујући подршци председника АИМС и директора 
Њујоршког маратона, Френка Либоуа, установљена је нова 
стаза која до данас није мењана. Те године као први официјелни 
рекордери стазе остаће упамћени Кенијац Џозеф Нзау са 2:19:32 
и Сузана Ћирић са 2:45:09.

Упркос санкцијама које је Србија трпела 90их година, трка 
није престајала, а рекорди су падали и у мушкој и у женској 
конкуренцији.

Под слоганом „Зауставите рат – трчите светом”, 
први пут у светској историји одржан је маратон у 
условима ратног стања. Због бомбардовања, није 
било свечаних церемонија и програма. У Београд су без 
позива дошли тркачи из седам земаља, па је одржана 
маратонска трка у којој је 39 маратонаца сложно 
претрчало целу стазу за 3:17:00, ушавши заједно у 
циљ високо подигнутих руку. Био је то први и једини 
маратон у ком су сви учесници били победници. Истог 
дана у 21 руском граду – од Москве до Владивостока – 
одржани су локални „Београдски Штарк маратони” у 
знак солидарности са београдским маратонцима.

Не усуђују се баш сви почетници из Србије да за први наступ 
одаберу маратон свог главног града. „Након четири истрчана 
београдска полумаратона, ове године сам планирао да 
истрчим свој први маратон. Међутим, знао сам да Београд 
није прави избор за то, с обзиром на завршницу која је доста 
брдовита. Када се пређе Бранков мост свим маратонцима, 
па чак и најискуснијима пада време. Изабрао сам маратон у 
Будимпешти зато што је масовнији од београдског и зато што 
је релативно близу”, испричао је студент Факултета политичких 
наука Срђан Ивковић.

Срђанов став о тежини Београдског маратона заступа и 
актуелни првак Србије у овој дисциплини, Иван Мишкељин. 
Човек који је трчао велики број маратона и полумаратона по 
Европи (Малта, Скопље, Копенхаген, Темишвар...) сматра да 

Београдски маратон није баш идеалан за поправљање личног 
резултата.

„Београдски маратон је један од најтежих маратона 
у свету. Како због конфигурације терена тако и због 
временских услова у априлу. Велика врућина, узбрдица 
у Бранковој улици, нагиб према хотелу Југославија, као 
и ветар који дува на Новом Београду много утичу на 
резултат”, истакао је Мишкељин.

Маратонска елита

У групу најпопуларнијих светских маратона под називом 
Мејџорс (Majors) спадају Токио, Бостон, Лондон, Берлин, Чикаго 
и Њујорк. Бостон је један од најстаријих маратона на свету са 
традицијом дугом 115 година. Маратоне у Бостону и Њујорку не 
може да трчи било ко. Постоји временска норма коју такмичари 
морају да испуне. Берлински маратон је најпогоднији за 
остваривање личних и светских рекорда јер је стаза изразито 
равна, а и температура која у време одржавања маратона не 
прелази 10 степени целзијуса, скоро да је идеална. Управо 
је актуелни светски рекорд постављен у Берлину и његов 
власник је Кенијац Денис Кимет са временом 2:02:57. Изузетак 
представља резултат Џефрија Мутаија остварен на Бостонском 
маратону 2011. године, који је био бржи од актуелног светског 
рекорда. Mеђутим, ово остварење није признато зато што је 
разлика у надморској висини између старта и циља Бостонског 
маратона не задовољава техничке стандарде ИААФ-а. 
Маратонски парадокс представља чињеница да Олимпијске 
игре нису врхунац за све професионалне маратонце, с обзиром 
на то да елитни тркачи трче 3-4 маратона у години и понекада 

то значи да неће моћи да се опораве за маратоне који следе у 
септембру и октобру. Други разлог је финансијске природе, с 
обзиром на то да Олимпијске игре немају наградни фонд који 
је често главни критеријум приликом одабира трка такмичара, 
који долазе из сиромашних афричких земаља.

Постоји тренутак који је у маратонском језику познат као 
„ударити у зид”. Тај моменат се углавном јавља око 35 
километра. На тој дистанци тело је потрошило све залихе 
гликогена који служи као погонско гориво за мишиће и у тим 
тренуцима сваки покрет је несносно тежак, а агонија обузима 
и најспремније такмичаре.

„Маратонац мора бити дисциплинован, самокритичан и мора 
научити да трпи и истрпи маратонску кризу која настаје око 35 
километра. Маратон потпуно мења личност тркача и споља и 
изнутра. Маратонци могу изгледати и по 10-20 година млађе”, 
закључује Мишкељин.

Ако поправљате расположење тако што истрчите из куће са 
слушалицама у ушима и кренете путем којим вас тренутне 
мисли и музика воде, ако желите да Београд сагледате из 
једног потпуно другачијег угла, ако вас не плаши 35. километар 
и знате да сте у глави толико моћни да ниједан зид па ни 
један од највиших и најчвршћих не може да вас заустави, 
тестирајте себе 16. априла. Корак по корак. Трка задовољства, 
можда полумаратон. А када то савладате, и када једном буде 
дошао тај 35. километар, протрчите поред зида који постоји 
само у вашој глави. Када то урадите победили сте себе, а када 
победите себе победили сте и све остале, па и маратон.

Филип Веселиновић

Београдски маратон
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ИДЕА до циља  

„ИДЕА“ ће трећу годину заредом као ексклузивни 
спонзор подржати најмасовнију београдску спортску 
манифестацију.

16. априла, у 10 сати, на углу Ресавске улице и Булевара 
краља Александра, наћи ће се и запослени из ИДЕА 
трговинског ланца. Они ће на свом примеру истаћи један 
од важних циљева и идеја свог колектива, а то је подизање 
свести о здравом начину живота, који подразумева 
практиковање физичке активности и здраве исхране.

ИДЕА ће припремити богат програм на старту и циљу трке, 
као и на станицама дуж саме маратонске руте.

Поред улагања у привреду, циљ ИДЕА трговинског 
ланца је брига о окружењу у коме послује, промовисање 
правих људских и спортских вредности. Из ових циљева, 
проистичу неки нови, свеобухватнији и виши, као што је 
стварање средине у којој ће грађани Србије живети боље 
и квалитетније. Доказ томе је и кампања “Београд, град 
нових ИДЕА” која је поред Београдског маратона пружила 
подршку најзначајнијим градским манифестацијама као 
што су Ноћ музеја, Сајам књига и Улица отвореног срца.

U poslovnom svetu garant uspeha je dobra organizacija, profesionalna posvećenost i sposobnost. Atera 
plus d.o.o. jedan je od najboljih pokazatelja takvog odnosa prema poslu. Atera plus d.o.o. je preduzeće 
za spoljnu i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge iz Beograda. U okviru Atera plus-a postoji niz 
brendova koji su prepoznatljivi na tržištu, a najbolji iz njihovog izbora su Atera Business Suites i Jutra. Za 
uspeh Atera plus-a najzaslužniji je direktor Saša Ljubinković.

„Dugogodišnji profesionalan odnos u poslu doprineo je da budemo prepoznati kao firma koja ima izražen 
uspeh u širokom delokrugu poslova. Delatnosti kojima se bavimo ne dozvoljavaju nam improvizaciju 
i sve što vidite je delo vrhunskih profesionalaca koji su svojim znanjem postavili visoke standarde, a 
Ateru postavili u red najuspešnijih firmi. Sa ponosom govorim da tim na čijem sam čelu ima spremnost 
i znanje za najviše rezultate.“ kaže Saša Ljubinković.

Atera Business Suites je luksuzan objekat u centru Beograda, u pešačkoj zoni Knez Mihajlove ulice. Objekat 
sa najlepšim pogledom na Trg Republike nudi savremen, komforan i luksuzan smeštaj. Raspolaže sa 12 
moderno opremljenih smeštajnih jedinica različitog kapaciteta, od jednokrevetnih soba do luksuzno 
opremljenih apartmana koji će zadovoljiti ukuse i najzahtevnijih gostiju. Građen je po najsavremenijim 
standardima i opremljen je modernom sofisticiranom tehnologijom kako bi gostima bio omogućen 
maksimalno ugodan boravak. U sklopu objekta se nalazi restoran kapaciteta 70 mesta gde se gost u 
prijatnom ambijentu može opustiti uz omiljeno piće i pogled na Knez Mihailovu ulicu. Objekat svojim 
gostima nudi i usluge masaže i solarijuma kao i po potrebi uslužno pedikir, manikir i frizer.

Proizvodni program Jutra je poslovna jedinica Atera plus-a i prestižan brend u proizvodnji najkvalitetnijh 
rakija. Celokupan proizvodni pogon je opremljen najsavremenijom tehnologijom uz tradicionalne 
metode i ekološke standarde na najvišem nivou. Smešten u predelu Suvobora, okruženjem i kvalitetom 
doprinosi razvoju ovog kraja. Proizvodi Jutra su garantovano najkvalitetnija pića koja možete naći na 
tržištu i čiji kvalitet doprinosi uspehu kompletne Atere plus.
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14 15МИ СМО СПОРТСКА НАЦИЈА
Ватерполиста, бивши репрезентативац Србије и садашњи Секретар за 
спорт и омладину Града Београда, Славко Гак говори о својој професионалној 
спортској каријери, успесима, животу у Београду, као и о плановима и 
спортским дешавањима која Беогрђани могу да очекују у блиској будућности.

Током каријере играли сте за многе клубове између осталог 
за Црвену звезду, Партизан и Раднички из Kрагујевца, где сте 
престали са својом спортским ангажовањем. Kоји клуб Вам враћа 
најлепша сећања?

у својој професионалној каријери, играо сам за много-
бројне велике клубове, освајао медаље, побеђивао и 
професионално се развијао. сваки клуб је прича за себе 
и за сваки ме вежу лепа сећања, пријатељства, људи, 
градови, због чега не бих могао да издвојим само један 
клуб. 

С обзиром на то да сте рођени у Београду шта истичете као највеће 
предности наше престонице? 

Kао највећу предност Београда поред свих лепота које 
поседује издвојио бих људе и сам дух Београда. Живео 
сам у многим другим градовима и земљама, али увек 
сам се радовао повратку у Београд, јер он има посебну 
лепоту и атмосферу коју не можете доживети у западним 

земљама, на пример. верујем да ће вам то рећи и сваки 
туриста – странац који први пут дође у Београд и који, 
после само неколико дана, када отпутује, пожели опет 
да се врати. чињеница је да је Београд метропола пуна 
насмејаних људи, без обзира на све проблеме и недаће 
које смо преживели претходних деценија. све то чини 
наш град посебним и заједно морамо да га чувамо и да 
улажемо у њега.

 Неко време играли сте и за Галатасарај из Турске. Kако бисте 
упоредили живот у Турској и Србији? 

из турске носим најлепше успомене, управо из периода 
када сам играо за клуб галатасарај. чак бих рекао да има 
и доста сличности између србије и турске. не мислим само 
на слична (или иста) јела, поштовање културе, обичаја, 
породице и традиције, већ и на гостопримство народа и 
огромну љубав према спорту. 

Заједно са нашом репрезентацијом на Светском првенству у Риму 
2009. године освојили сте златну медаљу. Kакав је осећај бити 
шампион у Србији? 

то је непоновљив осећај, тренутак који вам изгледа као цео 
живот. Мало је речи којима се може објаснити та мешавина 
узбуђења, успеха и огромне радости! то је тренутак за који 
сваки спортиста живи и сања га пред свако првенство. 
срећан сам што сам професионалну каријеру обогатио 
златном медаљом са светског првенства. зато знам и да се 
радујем и успесима наших спортиста, који ме подсећају на 
велике мечеве и велика очекивања. знам колико је труда 
и рада потребно да се испишу тако значајни резултати које 
треба ценити. 

У тренутку када сте престали да се бавите ватерполом, шта је 
пресудило да у другачијим околностима ипак останете у спорту? 

након завршетка спортске каријере, спорт је и даље остао 
моја велика љубав и у њега улажем доста нових идеја, 
жеља и планова како би свим спортистима у Београду било 

боље. почаствован сам што имам ту прилику да будем 
на челу “секретаријата за спорт и омладину” и што могу 
да, заједно са сарадницима, допринесем развоју спорта 
и унапређењу рада спортских клубова у Београду. за 
претходне две године, успели смо много тога да урадимо, 
а наши резултати су веома видљиви и статистички и, 
наравно, у бољем квалитету услова рада, као што је 
свакодневна комуникација и сарадња са спортским 
организацијама, школама и, наравно, грађанима Београда. 

Секретаријат за спорт и омладину обезбедио је разне програмске 
активности за обуку ученика основних и средњих школа. Kакве 
програме можемо да очекујемо у будућности? 

тренутно припремамо и велики број спортских програма 
које ће ученици имати прилику да користе током летњег 
распуста. реч је о разноврсном броју едукативно-
креативних програма у области омладинског сектора, које 
ће се реализовати од 1. априла до 31. маја.2016. године. 
ученици ће имати прилику да током ускршњег распуста, 
стекну нова знања и вештине и да на, креативан и забаван 
начин проведу слободно време. 

На који начин Град Београд доприноси београдским спортским 
клубовима? 

секретаријат за спорт и омладину суфинансира рад 60 
градских гранских савеза, по различитим основама. 
значајна финансијска средства издавајамо за афирмацију 
женског спорта, рад са младим талентима и клубовима 
чији спортисти остварују изузетне резултате. секретаријат, 
такође, помаже клубовима кроз обезбеђивање термина за 
тренажне процесе. дуже већ, суфинансирамо и такмичење 
“трофеј Београда”, као и друга значајна такмичења у 
Београду. 

Београд по први пут има програм за развој спорта. Kакве 
погодности пружа овај документ? 

веома је важан правни оквир за даљи развој спорта. у 
протекле две године у секретаријату смо донели низ 

значајних одлука и правилника у циљу транспаретног рада. 
на иницијативу секретаријата, донет је програм развоја 
спорта у Београду за период од 2016. до 2018. године. 
захваљујући овом документу, у наредне три године, 
све можемо да планирамо и реализујемо све значајне 
активности и да распоређујемо средства намењена спорту. 

Након Европског првенства у ватерполу које је одржано у Београду, 
за следећу годину најављено је и првенство у атлетици и рвању. 
Kолико је организација оваквих догађаја значајна за спорт код нас? 

сваки велики спортски догађај представља велики значај 
за нашу државу и наш град. верујем да сте видели или 
чули каква је била атмосфера у препуној Kомбанк арени 
током европског првенства у ватерполу и футсалу! 
организација таквих догађаја утиче на промоцију нашег 
града, туризма, и развоја спорта. верујем да смо показали 
да имамо сјајне организационе способности, и да смо 
спремни да организујемо разноврсне активности на 
светском нивоу. 

Скоро ће се одржати 29. Београдски маратон. На који начин он 
представља дух Београда, с обзиром на то да се увек пријави 
велики број људи? 

Београдски маратон је један од најзначајнијих међуна-
родних спортских догађаја. он је постао заштитни знак 
наше престонице. ове године очекујемо још већи број 
учесника него претходних година, због чега је веома 
важно да све надлежне институције, заједно учествују 
у организационом тиму. претходне две године сам 
учествовао у трци задовољства и то је сјајан доживљај. 
позвао бих све суграђане да нам се придруже, на стази 
или у публици на 29. Београдском маратону. 

На који начин подстичете младе људе да се укључе у спортске 
активности које организујете? 

наш задатак је да деци и младима омогућимо да се баве 
спортом, да промовишемо спорт и све видове спортских 
активности. спорт добро утиче на целокупно здравље, због 
чега се велики број људи рекреативно бави спортом, а наш 
задатак је да и њима обезбедимо добре бициклистичке 
стазе, сигурне прилазе ка реци, справе за вежбање на 
јавним местима, чисте паркове, доста зеленила и безбедан 
град. Ми смо спортска нација, и није тешко подстаћи људе 
да се укључе у спортске активности. ослушкујемо њихове 
потребе и жеље и то је најважнији правац који пратимо у 
секретаријату за спорт и омладину. 

     Марко Ђорђевић 
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16 17ЦВЕТНИ ТРГ  
– ПРАЗНИНА ЈЕ ДОГАЂАЈ

Цветни трг формиран je у другој половини 19. века. 
Морфологија и препознатљив изглед трга и непосредног 
окружења је завршена кроз, условно речено планске 

интервенције. Неколико интервенција Друштва за улепшавање 
Врачара (оформљено 1884.) дефинише морфологију, која и 
данас постоји: фронт фасада у Његошевој улици, насталој 
крајем 19. и почетком 20. века, поплочавање улица, 
озелењавање, изградња пијачне зграде (реконструисане 1958. 
године) и данас доминантног објекта на тргу. 

Током година, безмало читав век, овај простор мења 
изглед и значење – од Пијачног трга затим Цветног трга 
до деградираног простора - загушености средине – у 
физичком, функционалном и естетском – хуманом смислу 

(ограђени простор са дисфункционалним садржајем). 
Мењање је ишло од Цветне пијаце до Цветног трга са 
маркетом, до проширивања пешачком улицом затварањем 
колског саобраћаја у Његошевој улици. Тај кратки тренутак 
унапређења употребом простора, територијализацијом, 
затим и дословним запоседањем – изградњом објеката 
на пешачкој комуникацији ствара недефинисан конфузан 
дисфункционалан простор: ограђеног трга које је изгубило 
своју функцију и значај, стварајући тампон зону између две 
улице; тангентне пешачке комуникације која је променила 
своју функцију кретања, визура на околни простор изграђеним 
визуелно деградирајућим привремним објектима.

„Коришћењем јавног простора се може се „читати” културни 
идентитет одређене средине, на који утиче традиција, 
менталитет, навике темперамент и искуство средине.” 

Професор Ружица Богдановић за каталог изложбе о Цветном 
тргу коју ће аутори уприличити у поводу манифестације 
„Дани Београда”. 

Београд припада групи градова који праве тргове и немају 
(односно београдски тргови не испуњавају) критеријуме. 
Ево зашто Цветни трг ипак можемо звати тргом, навешћу 
неколико разлога: према значењу, јер превазилази појам 
улице; према намени, садржају – претеча београдских пијаца 
на тргу; према начину формирања, некада је био затворени, 
омеђени трг, а данас потпуно отворен и комуникативан. 

Дизајн пројекта за Цветни трг рађен је на основу конкурсног 
решења које је добило прву награду 2000. године у Београду. 
Пројекат потписује ауторски тим: Ксенија Булатовић, Игор 
Чубра, Јелена Чубра и Биљана Михајловић, касније се 
прикључује и Никола Баковић. Пројекат је изведен у мањем 
обиму од траженог у конкурсу и незнатно је прилагођен 
терену и савременим условима живота.

Овим пројектом аутори наглашавају могућност рада на 
великим просторним габаритима као што је градски трг. 
Пројекат указује на склоност аутора ка уметничком и 
утилитарном изразу, као и повезивању стилова самог трга у 
маниру неомодернизма са окружењем: сецесија, постмодерна, 
модерна...Овај инспиративни однос има тематски слој коме 
прилазе са знатижељом и мотивом кога као стални изазов - 
воле и чијем се варирању враћају: степенице, трибине, кућице 
за цвеће, платои...Узимајући у обзир њихову љубав према 
традицији и завичају, поетика Цветног трга не изненађује. 
Ликовне реминесценције на теме о широком погледу на 
околину, на рубу изласка и заласка сунца, у листовима старог 
храста заштићеног од стране еколошког друштва, савршено 
се уклапају у погледом захваћен простор и осећање узвишене 
питомости приликом проласка. 

По речима аутора простор Цветног трга представља место 
окупљања људи, размене њихових енергија, мисли и идеја у 
лепоти дружења и контакта. 

„Специјални однос дрвета – старог храста – и људи 
карактеристичан је и веома драгоцен. Поетика тог 
сусрета је непроцењива. Цветни Трг представља 
карактеристично место окупљања, друштвене 
размене и слободног кретања. Трг добија нови мото 
– празнина је догађај.

Некада се на овој локацији налазила Зелена пијаца старог 
дела града. Наша идеја била је да то место претворимо у 
Цветну пијацу где ће се из цветних кућица износити цвеће 
на трг и степенице. 

Елементи локације јесу трг, степенице, павиљони и дрво. Ови 
елементи се преплићу чинећи јединствен архитектонско-
урбанистички волумен. Непрестано се водило рачуна о 
односима, пропорцијама и визурама како би слика била 
јединствена и уникатна из свих важних углова. Стабилни, 
фиксни и прочишћени облици пружају јасну перцепцију. 

У архитектонском изразу примењене су јасно сажете 
примарне форме засноване на морфолошком архетипу, 
са дискретним супстракцијама и употребом елемената 
с ек у н д арне п лас т ике .  Пави љ он,  с у пермарке т с а 
надстрешницом и дрво представљају једну архитектонску 
целину.

Дело носи фину индискретну симболику којом као да желе 
да њихов сан на пројекту добије атрибуте стварности, 
а стварност атрибуте сна. Наклоњени су чистој и до 
перфекције детаљистичкој обради појединих елемената: 
четири стаклене кућице за цвеће које садрже чесме у 
дизајну као некад. Користе беспрекорну линију и белу боју 
у функцији веристичког приказа мотива, при чему успевају 
да дочарају осећање овог поднебља тако мало удаљеног 
од медитерана. Бели бетон није само декорација већ печат 
доживљаја, збир значења и знања: комбинација бело сиве 
основе представља добру подлогу за истицање свих других 
боја и облика у околини (околна архитектура, дрвеће, људи, 
догађаји...). Београд се овим придружио асоцијацији Белих 
градова (градови који у свом имену носе префикс-бео).

„Ауторски тим решење конципира на две добре претпоставке: 
разумевање да је трг део система веће целине града, 
а да су садржаји ти који га испуњавају и чине значајним, 
а коришћење одређене (изабране) форме дефинише 
морфологију, не и значење; окружење које чини ужи 
контекст је јукстапозиција старог (сецесија) новог (модерна) 
као и односа са уличним фронтовима. Ове претпоставке су и 
генерисале концепт.

Разумевање контекста важно је због разумевања поруке коју 
архитектонско дело као знак преноси. 

Издвојено посматрање архитектонског знака независно од 
околине у којој се налази и односа са околином је у извесном 
смислу апстракција. Знак своју вредност има не по ономе 
што јесте, него по ономе шта нама представља (значи). 

Цветни трг
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Архитектонски знак информише нас о разним стварима, 
путем поруке.

Разнородни архитектонски израз три улице које уоквирују 
трг је требало повезати неутралном формом. Архитектонски 
фронт Његошеве улице у стилу је сецесије и ране модерне, 
Улица краља Милана са објектом ЈДП-а који је наспрам трга, 
архитектуре постмодерне са реминисценцијом на сецесију; 
у чело трга објекат супермаркета без одређеног стила или 
физиономије, чија се вредност једино препознаје и везује 
за чињеницу отварања у тој згради првог супермаркета 
у Београду, као симбол модернизације. Бела метална 
конструкција надстрешнице у коју је инкорпориран и столетни 
храст редефинише њен изглед, истовремно нова естетика 
чини везу, асоцира на начин коришћења стубова у згради 
наспрам ЈДП-а. Ова ремоделација постигла је истицање и 
додавање значаја објекту супермаркета, а сведени речник 
архитектуре Цветног трга успоставља релацију са наспрамном 
зградом ЈДП-а као и непосредним окружењем. Микро 
амбијент који је формиран око столетног храста доприноси 
квалитету везе. Платформе уз пешачку комуникацију 
Његошеве, коректно решавају денивелација простора као 
и функционално повезивање различитих сегемената трга. 
Од начина коришћења тог простора зависи у ком правцу ће 
простор допринети унапређењу квалитета урбаног у овом 
окружењу и у граду уопште.

Управо денивелација простора наглашава његову 
хоризонталност и на тај начин истиче визуре према 

Београђанки, објекту који чини један од репера града.“ Проф. 
Ружица Богдановић 

Међу најинтересантнијим платоима су: тераса за баште 
ресторана са које се простире широк поглед у океан неба, па 
имате осећај као да сте на броду, и плато према Његошевој 
улици који наговештава могућност простора који може да 
прими културолошки садржај; високе степенице које се могу 
користити за предах- површина за седење на јастуцима.... 
то је простор који у равнотежи слободних уметничких 
размишљања дарује посебне штимунге и визуелне импресије 
на нивоу једне нове конкретности. 

„цео објекат цветни трг у своме трајању и значењу  
имао је фазе од места - неместо и од неместа – 
место, то је нова фаза развоја и трајања.

Време ће показати у ком правцу ће ићи коришћење овог 
јавног простора, какво ће коришћење наметнути културни 
идентитет средине. Традиција, менталитет, навике 
темперамент и искуство средине дефинисаће (употребу) 
„читање” простора и одсликати слику о корисницима и нама 
самима…” Проф. Ружица Богдановић.

То се приклања хуманој потреби да уметност и архитектура 
имају моћ комуникације са животом трга и да аутори овог, 
зашто не нагласити – естетско лепог дела, јесу архитекте 
који осећају радост стварања.

Дара Фанка
Аутор фотографија: Ксенија Буњак

Цветни трг

OНЕ МОГУ СВЕ
„Јутрос се Сава опет улила у Дунав. Дунав у Црно море. 

Црно море у Средоземно море. Средоземно море у 
Атлантски океан, а ви опет не знате шта ћете сами 

са собом.”

Наш велики писац Душко Радовић инспирише многе 
генерације и наводи на циклично промишљање - шта данас? 
Његова мисао да човек не мора бити бољи од других, већ 
најбољи што може, мотивише многе. Мотивише Београђанке 
са предузетничким духом и вером у реализацију сопствених 
идеја. Београђанке које покушавају да надмаше себе трудом, 
радом, временом, посвећеношћу и доследношћу. Цена јесте 
висока, али резултат су успех и задовољство.

МаМа предузетница

Подаци последњег пописа обављеног 2011. године показују 
да жене у Србији предњачe по бројности за неких 1,38% што 
отприлике износи око 200.000 више жена него мушкараца. Тај 
однос у свету предузетништва се мења јер према подацима 
из 2014. године од укупног броја активних привредних 
друштава и радњи, свега 25% власника чине жене.

„Никада нисам мислила да ћу имати своју фирму. Преко 10 
година радила сам у разним фирмама, малим, великим, 
приватним, државним. Једноставно себе сам сматрала 
добрим радником у туђој фирми. Данас ми сва та знања која 
сам скупила током тих 10 година много значе. Код мене је 
предузетништво и мајчинство дошло некако заједно и тако 
се развијало, а ја сам учила и сналазила се успут", истиче 
предузетница Соња Дакић.

упркос родним стереотипима према којима је жени 
„дозвољено” односно друштвено прихваћено да 
буде радно активна, али под условом да све у кући 
„штима”, и радовићевој изреци „ако не можете наћи 
посао - родите дете”, мама предузетница соња дакић 
и виолета Матијевић једине у србији производе 
пелене од бамбуса, а идеја за „дај дај” пелене рођена 
је са соњином ћерком заром пре 7 година.

„Као и свака млада мама доста времена сам проводила 
скупљајући информације о производима за децу. Као 
породица били смо окренути томе да оставимо што мање 
отпада иза себе, а са Зариним рођењем одједном смо били 

у ситуацији да се количина ђубрета коју избацујемо из куће 
дуплирала. Тада сам добила од рођаке пакет платнених 
пелена од бамбусовог влакна из Енглеске и потпуно се 
одушевила. Биле су дивне и мекане, веома једноставно су 
се користиле. Шест месеци касније када их је Зара прерасла 
покушали смо поручити нове преко интернета, али је то 
било прекомпликовано. Тада је мој муж дошао на идеју да 
их правимо ми овде. Ја сам знала да то не могу сама, и од тог 
тренутка моја кума Виолета Матијевић и ја радимо на томе да 
„Дај Дај” пелене постану доступне и познате што већем броју 
родитеља у Србији”, објашњава Соња Дакић.

Ова успешна мама предузетница истиче да труднице и маме 
данас у Србији и поред закона који их штити нису у повољном 
положају и управо зато многе од њих када добију децу 
смишљају послове које могу да раде од куће како би себи 
обезбедиле новчану стабилност. Прве три године успешни 
тандем је волонтирао у сопственој фирми.

 „Било је тренутака када бих помислила да би лакше било 
отићи у неку фирму, запослити се и добијати плату сваког 
првог. Са друге стране код куће сам имала двоје мале деце 
и помисао да одем негде да радим од 9 до 5 и виђам их 
само 2-3 сата дневно за мене је била неприхватљива. Можда 
нисам имала сигурну плату сваког месеца, али сам била у 
прилици да будем са својом децом”, каже Дакићева.

 „Дај Дај” пелене једини су текстилни производ у Србији 
који од 2012. године носи Еко знак, то је доказ да из једне 
мале радионице може изаћи квалитетан производ на шта 
су посебно поносне. 

Београђанке предузетнице - Соња Дакић и Виолета Матијевић
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2015. године добиле су специјално признање за иновативност 
Удружења пословних жена Србије, а ове године имале су 
прилику да представе свој производ на највећем европском 
сајму играчака и дечије опреме у Нирнбергу.

„Када имате свој посао, у неком тренутку морате бити 
и секретарица и возач и продавац и менаџер. Морате 
свакодневно вредно радити на себи и свом производу или 
услузи. Јапанска пословица каже- Срећа помогне понекад 
– рад увек”, истиче Соња. 

„предузетнички дуХ МладиХ”

Као мала желела је да буде библиотекарка јер је била тиха 
и повучена девојчица која није волела да скреће пажњу на 
себе, а онда се нашла у ситуацији да прича пред хиљаду 
људи на ТЕДикс (TEDx) конференцији у Бечу.

„Данас се радо сетим плаве рибице Дори из цртаћа У потрази 
за Немом која мудро каже у најтежим тренуцима- Само 
настави да пливаш, само настави да пливаш”, кроз смех 
истиче Дакићева. 

С друге стране сведоци смо како омладина напушта своју 
земљу и одлази у велике градове или иностранство, у 
потрази за бољим животом и успешном каријером. О 
предузетничком духу младих предузетница и жељи да се 
упусте у креирање сопственог посла говори Наталија Ристић, 
апсолвент Факултета политичких наука и координатор за 
корпоративну сарадњу Центра за едукацију и друштвену 
еманципацију младих.

„Млади су амбициозни и жељни успеха, али слабо 
заинтересовани за упуштање у предузетничке воде. 
Нажалост потребна је велика храброст да млада особа 
од 20 или 25 година одлучи да започне сопствени посао 
у нашој земљи. Чини ми се да се наша генерација више 

окреће ка сигурним лукама и покушава да пронађе посао у 
компанијама”, истиче Ристићева.

Центар за едукацију и друштвену еманципацију младих 
кроз свој највећи семинар Студентски привредни форум, 
најпре мотивише студенте да размишљају у правцу 
предузетништва. „Уз помоћ Привредне коморе Србије и бројне 
партнере, Студентски привредни форум је окупио преко 150 
студената и 30 успешних људи и стручњака који су својим 
причама мотивисали студенте да боље разумеју привредни 
амбијент Србије и пронађу своје место у њему”, каже Наталија.

Последњих година постоје бројни програми пракси и 
стажирања кроз које је пут до великих компанија студентима 
олакшан. Иако многи студенти не желе да волонтерски 
проведу више месеци на оваквим програмима, подаци 
показују да се студенти уз помоћ волонтирања запошљавају 
брже на жељеним позицијама.

„Када говоримо о започињању сопственог посла, ту су 
младима најдоступнији послови у вези са ИТ сектором и 
дигиталним комуникацијама, па је све већи број младих 
који се одлучују за такозване „фриленсер” послове. 
Прошлогодишњи предавач на Форуму ХР менаџер (HR) 
компаније „Делез Србија”(Delhaize Serbia) Наташа Башић 
саветовала је студенте да посао бирају исто као дечка или 
девојку- страствено и одлучно”, истиче Ристићева. 

Постоје бројне препреке и изазови са којима се млади људи 
сусретну када заврше своје школовање и крену у потрагу за 
послом. Чињеница о којој се стално говори на различитим 
стручним скуповима, али се мало шта у пракси мења, јесте 
да наш систем образовања не успева да испрати кретање 
тржишта рада које је веома динамично. 

Истраживања показују да разлог демотивисаности младих 
људи у нашој земљи јесте финансијска ситуација, али велики 
број примера успешних компанија и младих предузетника 
показују да то што живимо у Србији не мора бити увек 
изговор. 

„Бизнис са дуШоМ”

Председница Удружења пословних жена Србије др Сања 
Поповић Пантић истиче да анализе показују да је у Србији чак 
66 одсто предузетница то постало из нужде, јер су или остале 
без посла након порођаја и нису имале алтернативу, или су у 
годинама у којима послодавцима нису превише атрактивне. 
Број оних које саме покрећу посао из предузетничког порива 
тек је 34 одсто.

Студентски привредни форум

„Жене по правилу имају мање некретнина на своје име због 
чега тешко могу да дођу до средстава да започну бизнис, а 
најчешће покрећу посао у сектору услуга јер то не захтева 
велика улагања. Такође, у предузетништво улазе у периоду 
између 36. и 55. године старости, а у већини случајева се 
налазе на челу предузећа са мање од 10 запослених. 
Противно увреженим стереотипима да пословне жене немају 
породицу и да не могу паралелно да развијају професионалну 
каријеру, скоро 90% предузетница у Србији је удато и има 
децу”, каже др Сања Поповић Пантић.

Председница УЖП-а истиче да један од кључних проблема 
жена предузетница представља регистровање бизниса које 
изискује одређене трошкове и то је значајно оптерећење, 
посебно за почетнице.

„Зато обављају посао у сивој зони. Мислим да је ту потребно 
много веће ангажовање државе која ће утицати на развој 
свести свих, а посебно образованијих предузетника, да 
регистровањем бизниса себи отварају могућности за 
развој тог бизниса. Као и бољи друштвени статус да такву 
кампању истовремено прати и акција државе у смањењу 
фискалних и парафискалних намета. Мислим да је то вин-
вин и да ће држава оно што изгуби кроз смањење нових 
намета надокнадити добијањем нових пореских обвезника. 
Предузетницама и предузетницима који су у „сивој зони” 
више ће се исплатити да се тада региструју него да своје 
предузетништво своде на пуко преживљавање и неодређен 
радни статус”, објашњава др Поповић Пантић.

„Жена змај” је свака жена у Србији која „стиже све”. УПЖ 
Србије промовише кроз годишњу награду Цвет успеха за 
жену змаја, жену која је својим квалитетима и изузетним 
предузетничким напорима, успела да направи озбиљно 
предузеће. 

Наш велики писац Душко Радовић инспирише многе 
генерације и наводи на циклично промишљање - шта данас?! 
Спремност да се преузме ризик и способност налажења 
креативних решења у циљу стварања профита наилази на пут 
успеха, што доказује пример маме предузетнице. Чињеница је 
да су ретки они који се усуде да у свом крају спроведу своје 
идеје у дело, али такви људи постоје. Стрпљење је моћ. С 
временом и стрпљењем и дудов лист постаје свила. Почните 
- већ данас.

  Маша Ђорђевић

Сања Поповић Пантић
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светлу будућност

„

Милутин Фолић, главни урбаниста града Београда, 
говорио нам је о пројектима који се тренутно спроводе, 
као и о плановима за уређење града у будућности. Оно 

што посебно привлачи пажњу је то што у оквиру своје главне 
стратегије која носи скраћеницу ИМЕ, он планира да потпуно 
измени хијерархију у саобраћају, која ће на крају довести до 
лепшег и здравијег окружења за све грађане. 

Шта обухвата посао главног урбанисте?

посао урбанисте има нека основна четири деловања. 
прва ствар је усвајање урбанистичких планова.то је 
основ за све друго што се ради у овом граду и све мора 
да буде у складу са тим плановима. градски урбаниста 
је такође и председник комисије за планове коју смо 
сада са једанаест чланова свели на седам и састајемо 
се макар два пута недељно, а некада и чешће када 
правимо генералне планове. други посао урбанисте 
се односи на помоћ страним инвеститорима, јер без 

страних инвеститора, улагања и нових инвестиција у 
граду ми немамо новац за преостале две ствари којима 
се урбаниста бави а то су велики инфраструктурни 
пројекти и уређење града.

На који су начин повезана та четири деловања?

повезано је на тај начин што добрим урбанизмом који 
није корумпиран, у коме нема застоја привлачимо велике 
стране инвестиције које доносе новац и од тог новца 
градимо инфраструктуру и уређујемо град. на крају, 
град који је уредан и леп привлачи нове инвеститоре. 

Да ли постоје и неки инфраструктурни пројекти који су започети 
од тог новца?

наравно. од тог новца ми данас имамо неколико 
пројеката, а један од њих ће омогућити измештање 
теретног терминала железнице. имамо, такође, 

завршетак једне обилазнице, а ради се и на пројетку за 
проширење трамвајског моста преко саве. оно што ће 
такође олакшати живот грађанима је и кратка тунелска 
веза од економског факултета до Булевара деспота 
стефана која ће омогућити возилима која су само у 
транзиту кроз Београд да наставе свој пут не пролазећи 
кроз центар града.

Нaправили сте стратегију односно пројекат под називом ИМЕ, шта 
та скраћеница тачно представља?

пројекат иМе је скраћеница од речи- идентитет 
мобилност и екологија. тај пројекат има за циљ да 
управо те три вредности промовише и да потпројектима 
у оквиру њега подигнемо идентитет града и побољшамо 
мобилност и екологију. оно на шта ћемо се првенствено 
фокусирати је промена хијерархије у саобраћају у којој 
ће на првом месту бити пешаци, потом бициклисти, 
након тога јавни превоз и тек на крају долазе приватни 
аутомобили. само на тај начин ове три вредности могу 
да се доведу на задовољавајући ниво.

Шта ће конкретно бити учињено по питању тога да пешаци добију 
првенство у саобраћајној хијерархији?

у оквиру пројекта иМе планирано је ширење пешачке 
зоне кнез Михајлове улице и та зона ће имати четири 
основне целине. на првом месту ће остати кнез 
Михаилова улица као доминантно трговачка улица, 
даље васина улица са студентским тргом као улица 
културе,а измештање саобраћаја из ње ће се радити 
у складу са саобраћајним студијама. пешачка зона ће 
обухватати и део од обилићевог до топличиног венца и 
он ће представљати угоститељски реон пешачке зоне. на 
крају, пешачка зона ће ићи до косанчићевог венца и тај 
део представља реон у којем је доминанан уметничко-
историјски моменат.

На који начин се планира оживљавање бицикла као превозног 
средства у Београду?

припремљен је читав низ акција у вези промовисања 
бициклизма. радимо на томе да се промени закон о 
безбедности у саобраћају где ће се дати већа права 
бициклистима и омогућити да се бициклистичке стазе 
провуку кроз већи број улица у граду.ускоро имамо и 
усвајање одлуке о систему јавних бицикала где ће бити 
направљен такав систем да се бицикли изнајмљују на 
једном месту и враћају на друго, док би првих пола сата 
изнајмљивања било бесплатно и фактички ће људи на 
тај начин моћи уместо градским превозом, бесплатно 
бициклом да се пребаце до одређене локације.

На чему инсистирате у изградњи Београда на води?

Боеград на води је значајан пројекат зато што осим 
свежег капитала који он обезбеђује, доноси и уређење 
јавних површина, што је изузетно важно. инсистирали 
смо да у будућности све што се ради уз реку ради од 
природних материјала и да се максимално користи 
камен.објекти у оквиру савамале који су под заштитом 
ће бити реконструисани, улице поплочане каменом.. 
Фактички сви радови који се тренутно ту обављају су 
везани за уређење јавних простора и на томе ћемо увек 
да инстистирамо. сматрамо да уколико се то ради уз 
поштовање историјског наслеђа, на тај начин дижемо 
вредност целог града па и самог дела где се гради 
Београд на води.

Постоје ли неки планови за реконструкцију београдског метроа?

питање метроа је сигурно најважније питање за град 
Београд и пројекат за метро је постојао још седамдесетих 
година, а од тада до данас је направљено још неколико 
различитих варијанти. до сада не постоји консензус 
међу стручњацима који су надлежни за то који концепт 
у вези метроа треба да буде направљен- да ли би то 
био метро који је комплетно под земљом или је то нека 
комбинација метроа који је под земљом и над земљом.
тренутно су у изради студије које треба да нам дају неке 
смернице у погледу тога на који начин треба тај пројекат 
да се развија. нажалост изградња метроа је нешто што је 
јако скупо и што град Београд у овом моменту себи мора 
да приушти, а биће му изузетно оптерећење.

Какву будућност, по Вашем мишљењу, има Београд?

 Београд свакако бар у једној ствари јесте лидер у 
региону, а можда и у европи- а то је провод. Баш због 
тога првенствено, Београд посећују млади и људи 
средњих година.сматрам да је добро бити лидер 
макар у нечему ако већ не можемо да се похвалимо 
најуређенијим улицама или градским превозом, 
можемо, ето, да се похвалимо да смо у неколико 
наврата били проглашавани за престоницу доброг 
провода у европи и свету. то је нешто што ја мислим 
да треба увек да се подржи, а да паралелно са тиме 
радимо на томе да се и друге ствари доведу у ред и да 
онда имамо све-комплетан град који има шта да понуди 
и туристима и инвеститорима. Мислим да Београд има 
светлу будућност по питању туризма. самим тим ако 
постоји велики број туриста један део тих људи ће бити 
фасциниран градом и пожелеће да ту живе или уложе 
новац.

Лена Бурсаћ
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Нови Београд
Пројекат новог насеља, изграђеног преко реке на исушеним мочварним 
подручјима, величанствено се и поносно звао: Нови Београд

Означен као позитивно градитељско и историјско искуство 
– са циљем да буде град „светла, сунца и будућности“, 
процес настајања Новог Београда је негде између 

мочваре, па до стварања Новобеоградске културне мреже, 
Малог позоришта Душко Радовић, Сава центра, Музеја 
савремене уметности, Студентског културног центра – Нови 
Београд, као и великог броја библиотека, Студентског града, 
Музеја савремене уметности који се налази на Ушћу, oсновних 
и средњих школа... Листа је заиста дуга а Нови Београд и даље 
расте.

Без идеолошких и политичких конотација, пројекат је имао 
своје исходиште у једном времену и то је вероватно била идеја 
водиља. Сама градња и оно што је уследило после 1945. године 
је грандиозно и за ово време. Можемо само замишљати колико 
одрицања, зноја, крви и суза, па и људских судбина је уграђено.

први који су насипали нови Београд нису били 
социјалистички ударници, већ данска предузећа које 
је ангажовао градоначелник илић 1938. тако је он био 
и родоначелник преласка урбаног ткива на леву обалу 
саве. на тој обали израстало је сајмиште, а веће ново 
насеље пројектовано је и на ушћу саве у дунав. 

РАДИЛО СЕ ДАЊУ И НОЋУ, УГЛАВНОМ БЕЗ ТЕХНИКЕ

Архитекта Никола Добровић 1946.године израдио је прву скицу 
урбанистичке регулације Новог Београда, која је била основа 
за расписивање даљих конкурса

Нови Београд настао је бесплатним и добровољним радом. 
Кроз фронтовске и омладинске радне бригаде прошло је око 
200 000 његових градитеља: и то средњошколаца, студената, 
радника и инжињера из свих крајева некадашње Југославије.

Радило се дању и ноћу, углавном без технике – ручно је 
сејан песак и мешан малтер, а коњске запреге су преносиле 

тежи материјал. Пре почетка изградње, мочварно земљиште 
је насипано песком који је вађен на лицу места из Саве и 
Дунава, како би се издигао ниво тла изнад плавних речних и 
подземних вода. На таквој основи, тј. на наслагама песка никла 
је комплетно нова урбана целина по узору на тада модерне тзв. 
Корбизијеове градове. 

У почетку се досељавало углавном становништво које је 
припадало тзв. средњој класи (то су били државни службеници 
и стручњаци запослени углавном у државној и партијској 
администрацији, војсци и полицији). Постојале су разлике 
у квалитету станова и блоковске инфраструктуре што је 
значило и одређене разлике у социјалној структури насељеног 
становништва. Касније, дошло је до веће заступљености 
пословних, културно рекреативних и других садржаја, чиме је 
битно промењена структура појединих квартова (блокова) који 
су првобитно служили искључиво за становање. 

Свеопшта приватизација станова која је спроведена 90-их 
година прошлог века, проузроковала је велику социјалну 
покретљивост и промену у структури становништва. То је 
довело до значајније разноврсности у присутним стиловима 
живота.

Велики део популације новог града, потекао је из руралне или 
слабо урбанизоване средине и имао је своје навике и начин 
живота.. У подножјима солитера никле су баште, па и целе њиве 
са пољопривредним културама, које су њихови „власници” 
обрађивали после радног времена. То објашњава велику 
разноликост и јаке контрасте које можемо лако запазити на 
Новом Београду. С обзиром на порекло, можемо у шали рећи да 
становништво Новог Београда, уствари, сачињавају апатриди, 
тј. сви су дошли однекуда (у последње време чак и из Кине).

Најмодернији део града понео име по једном заборављеном 
бирцузу на ободу вароши. Петар Кокотовић је имао визију 
настајања новог града, па је својој кафани, отвореној 1924. 
године, још тада наденуо такво име

Оие који га воле и они који га подносе

нови Београд има 200 солитера и шест стотина 
великих стамбених објеката. један од најпознатијих 
је „западна капија Београда”, са десне стране аутопута 
према сремској Митровици, са два небодера спојена 
мостом на врху. већина здања сведочи о стамбеном 
монументализму. приземне, породичне куће могу да 
се нађу једино на Бежанијској коси и лединама које су 
шездесетих година биле привремено, а затим прерасле 
у стално насеље

А Београђани различито доживљавају Нови Београд. Ту су они 
који га воле и они који га подносе.

У прву спадају млади, међу којима су и рођени Новобеограђани, 
а већина оних других, која се скоро доселила из разних 
традиционалних стамбених средина, има неретко проблем да 
своје навике прилагоди новим условима живота. Различитост 
амбијента доводи до различитих реакција ове две групе. Први 
покушавају да се идентификују са својом стамбеном средином, 
док се ови други свесно или несвесно боре против ограничења 
која им она намеће.

Наравно, Нови Београд се никако не може окарактерисати као 
оаза мира и спокоја. Последњих година доста се модернизовао 
и обогатио свој забавни садржај. Био је привлачан и за писце и 
песнике, и за филозофе и мислиоце, и за авантуристе и боеме 
оног а и овог доба. Било да се сврставате у оне који га воле, 
или ону другу групу, град у граду има своје предности и мане, 
као и сваки други велики град, али оно што га издваја јесте 
репутација. Модеран, високо урбанизован, са препознатљивим 
градским пејзажем. А ако пожелите да сазнате које су то 
предности Новог Београда и да чујете још по коју лепу реч, ко 
ће вам боље рећи, него сами Новобеограђани.

Сандра Петровић

Нови Београд

Нови Београд
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26 27ЛАЗАР ШЕЋЕРОВИЋ 
КАД СУ ДИСКОТЕКЕ БИЛЕ СЕНЗАЦИЈА

Ноћни живот Београда сигурно је један од најбољих 
српских брендова. Први покрети на плесном подијуму 
настали су у подруму Светогорске 17, где се данас налази 

музеј Јеврема Грујића, чувеног политичара и дипломате. 
Дискотека „Код Лазе Шећера” ушла је у легенду Београда као 
симбол једног новог таласа слободе и весник револуционарне 
’68 године. Лазар Шећеровић, креатор југословенске базе 
рокенрола, отворио је врата музеја свог славног претка и 
на месту где је све почело, присетио се једног другачијег 
Београда.

Шта је то што је, по Вашем мишљењу, чинило Београд 
посебним у периоду Ваше младости?

Београд је био интересантан из више разлога, ни 
исток ни запад, та чувена гвоздена завеса је код 
нас била мало подигнута. Ми тада нисмо имали 
ни интернет, ни мобилне телефоне, али смо били 
васпитани тако да упијамо културу. није нам 
промакла ниједна позоришна представа, ниједан 
филм, опера, балет, џез. Били смо потпуно у току 
свега што се дешавало. оно што примећујем да 
данас фали јесу те велике позоришне трупе које су 
тада долазиле, издвојио бих гостовања краљевског 
Шекспировог позоришта из енглеске. то су били наши 
видови забаве до те фамозне ’67.

Дискотека је отворена десет година пре култног Студиjа 54 у 
Њујорку. Како је уопште настала идеја зачетка ноћног живота 
у Београду?

Мој пријатељ саша николић, који је завршио камеру 
на париској високој Филмској академији, посетивши 
дискотеку у паризу, пожелео је да и ми сами оснујемо 
дискотеку у Београду. на његову идеју, заједно са 
нашим пријатељем Браном самарџићем и мојим 
братом Миланом Шећеровићем, у подруму наше куће, 
дома јеврема грујића, по први пут је демократизована 
забава. Месецима се о томе говорило и представљало 
је прворазредну друштвену сензацију.

Како бисте описали један типичан ноћни излазак код Лазе 
Шећера?

дискотека је имала прилично чедно време, од пола 
7 до 1 после поноћи. свако вече су се организовале 
журке којима су већином присуствовали наши 
пријатељи, али је улаз свима био дозвољен. на 
вратима је стајало обезбеђење, два млада студента 
правног факултета, један је после био државни 
тужилац, а други судија врховног суда. то је све било 
на високом нивоу! девојке су се трудиле да увек буду 
дотеране, па је тако свака журка била мала модна 
ревија. Модни узор им је била Брижит Бардо. Били смо 
претплаћени на фабрике плоча из париза и лондона, 
па је наш диск џокеј пуштао пре свега рокенрол, али 
и италијанску и француску музику која је била веома 
популарна у то време.

Девојкама је било дозвољено да дођу без мушке пратње и да 
плешу саме. Које градске лепотице из тог периода су Вама 
остале у сећању?

Марија Бакса, која је касније изградила велику 
филмску каријеру у италији, Беба лончар, зорица 
гајдаш, прва српска старлета. за разлику од данас, 
тада се знало значење појма старлета – мала звезда 
која почиње филмску каријеру. затим, чувене сестре 
тасовац, Милица стоисиљевић, Маја данон, која је 

после била професор на универзитету у америци. 
врхунац у дискотеци би настао око пола 11 када 
би дошла локица и тада је атмосфера долазила до 
усијања.

Београд је шездесетих година био престоница културе. Које 
значајне личности сте имали прилику да угостите?

на отварању дискотеке присуствовали су неки 
од најеминентнијих људи београдске сцене међу 
којима су и Мира траиловић, јован ћирилов, наш 
чувени песник и надреалиста душан Матић, као и 
сликар иван табасковић. током те ‘67 године, сви 
који су долазили у Београд, од песника, музичара, 
до глумаца и балерина, били су гости нашег клуба. 
тада се у Београду снимало много филмова, тако да 
је пола Холивуда и ћинећите (Cinecittà) прошло кроз 
нашу дискотеку. ако бисмо направили списак, можда 
би остало само неколико њих који стицајем околности 
нису дошли. а када су биле у питању неке значајније 
звезде, приређивали смо забаве и у нашем стану који 
је био спрат изнад дискотеке. 

Врло брзо након отварања, дискотека „Код Лазе Шећера”, 
нашла се на мети јаких отпора режима. Како сте се одважили 
да упркос тадашњим забранама, чврсто стојите иза својих 
идеја?

и пре отварања дискотеке моји пријатељи и ја смо били 
чувени по нашим журкама, маскенбалима и осталим 
дешавањима које смо организовали. једноставно смо 
игнорисали комунизам, наш културни живот био је 
нека врста ненамерног револта. Били смо у суштини 
демократе пре свих демократских промена. нисмо 
правили разлике и нисмо били задојени мржњом.ИН

ТЕ
РЈ
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Како сте доживели то што сте у то време били сврстани у трећу 
категорију државних непријатеља, одмах након Милована 
Ђиласа и Добрице Ћосића?

то је за мене било врло увредљиво јер сам хтео да 
будем у првој!(смех)

Да ли је постојао неко ко се усудио да вас јавно подржи?

у „вечерњим новостима” је објављен један 
афирмативан чланак, на чему сам им био веома 
захвалан. рекли су како дискотека не представља 
ништа лоше, већ напротив, место где се млади 
окупљају и размењују идеје, ослобађају се и црпе 
енергију како би били бољи ђаци. интересантно је 
да је и Жарко кораћ, тада важан омладински кадар, 
давао позитивне изјаве о нашем клубу.

Пропагирајући светску културу, у Београд сте лансирали поп-
арт, хипи покрет, као и нове модне трендове. Како данашња 
омладина налази инспирацију?

данас су можда мало сви постали конформисти. тих 
шездесетих и седамдесетих година све што је настало 
у свету музике и филма било је епохално. на Фест-у 
који је почео 1971. године, свако вече се давао неки 
филм који је касније ушао у историју. чини се да данас 
не постоји такав креативни набој, али доћи ће, то иде 
у циклусима. 

Као сведок једног другачијег доба, можете ли да упоредите 
ноћни живот тада и у данашње време, скоро пола века 
касније?

свако време има своју чар. Мене је увек нервирало кад 
ми старији говоре како је у њихово време било боље. 
времена се мењају и у складу са тим треба уживати 
у младости.

Како данас проводите време у Београду и постоји ли неко 
место које бисте издвојили као омиљено?

скоро сам са својим пријатељима из италије посетио 
Бен акибу и открио савамалу која ми се много допала. 
ипак, ресторан клуб књижевника ће заувек остати 
мени најдраже место у Београду. поред тога, моје 
друштво и ја организујемо неколико пута годишње 
журке тематског карактера: долче вита, танго, 
гламур... слушамо диско музику и и даље се дивно 
проводимо. 

Миа Бјелогрлић

Лаза Шећер

Лаза Шећер
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28 29Београд 
на прстима
Уметничка игра на сценама балканских позоришта 

почела је да се развија крајем 19. века. Био је то начин 
приближавања европској култури и покушај да се 

нашем народу који су претежно чинили трговци, занатлије 
и сељаци, представи нешто ново и несвакидашње. 

Балет је у Србију стигао са руским емигрантима који су 
дошли у земљу после Првог светског рата. Балетска 
уметност у Србији развијала се веома брзо захваљујући 
у мет ницима и з Р усије ,  зем ље која је  до данас 
неприкосновена светска балетска сила, која је светској 
културној баштини подарила најзначајније балете, 
кореографе и играче. Балетске представе првенствено 
су извођене у магацину Царинарнице, у салама хотела, у 
Кнежевој пивари и у кафанама. Тако је соло играчица из 
Беча Марија Марјакова, придобила симпатије публике када 
је наступала у сали Велике пиваре у Београду. 

Било је јасно да је потребно изградити театар намењен 
искључиво извођењу представа па је зато у граду Београду 
1868. основано Народно позориште на месту некадашњег 
турског плаца код Стамбол капије. На сцени Народног 
позоришта, првобитно су извођене опере и оперете у 
којима су се плесни делови попут валцера, полке и мазурке 
појављивали као саставни део а изводили су их глумачки 
и оперски ансамбл. Тек са доласком примабалерине, 
педагога и кореографа славног руског Маријинског театра 
Јелене Пољакове, на место шефа београдског балета на 
репертоар се постављају самосталне балетске представе. 

Прва балетска представа изведена је 1923. и том приликом 
одиграни су одломци из познатих балета „Крцко Орашчић“, 
„Шехерезада“ и „Силфиде“. Данас се на репертоару поред 
класичних комада какви су „Лабудово језеро“, „Успавана 
лепотица“, „Дон Кихот“ и „Жизела“ налазе и многи 
савремени комади, међу којима филмом инспирисана 
представа „Ко то тамо пева“ и даље наилази на велико 
интересовање како наше тако и иностране публике. 
Играче је првобитно обучавала чувена Нина Кирсанова 
која је водила балетски студио при Народном позоришту. 
Потреба да се играчи школују за свој позив довела је до 
оснивања државне балетске школе 1947. Школа је добила 
име по предратном играчу Лују Давичу кога су стрељали 
фашисти.  

Поред класичног одсека она данас има и одсек за 
савремену игру као и одсек за народну игру који је основан 
на иницијативу Народног ансамбла „Коло“. Основана је по 
угледу на чувену руску Ваганова академију и користи њене 
технике и методе игре. Најбољи ученици балетске школе, 
по правилу постају чланови балетског ансамбла Народног 
позоришта, али се због нерешених статусних питања као 
што су године стажа и радни век играча, нова радна места 
у позоришту ретко отварају. 

Најзначајнија личност српског балета у међуратном периоду 
била је Наташа Бошковић, прва и по многима највећа 

српска балерина која је и на иностраним позорницама 
постизала изванредне резултате. У првом раздобљу 
деловања београдског балета после Другог светског 
рата, најзначајније остварење је поставка Охридске легенде, 
Стевана Христића и сматра се нашим најзначајнијим 
националним балетом. Велики ентузијазам свих чланова 
београдског ансамбла, жеља за учењем и усавршавањем 
и настојање да се наша балетска уметност што боље 
представи у свету, допринели су да београдски балет 
постигне изузетне успехе на гостовањима у иностранству 
и буде радо виђен учесник најпрестижнијих позоришних и 
музичких фестивала у Европи.

Историја балета почиње на дворовима у италијанској 
ренесанси 15. и 16. века. У то време балет се играо на 
раскошним дворским забавама. Играчи и музичари 
су заједно наступали а основни циљ наступа био је 
да забаве присутне. Балет се затим брзо проширио 
на француски двор Катрине де Медичи где се даље 
развијао као ballet de cour (назив за балете извођене 
током 16. и 17. века које је изводило племство 
у комбинацији са музиком, песмом, стиховима, 
декорацијом и костимима).

Опера и театар Мадленијанум прва је приватна 
опера и позоришна компанија, како у Србији, тако 
и у југоисточној Европи. Мадленијанум је основан 
1999. у згради у којој се претходно налазила друга 
зграда Народног позоришта у Београду. Налази се 
у старом градском језгру Земуна, који је просторно 
културно-историјска целина од изузетног значаја. У 
позоришту се приказују опера, балет, концерти, као 
и драмски и музички програм.

Позориште на Теразијама је основано 1949. године 
као „Хумористичко позориште“ стална, репертоарска 
ус т анова по зоришне к ул т у ре,  м у зичког и 
комедијског жанра. Као јединствено позориште 
у нашој земљи има стални административно-
технички и извођачки састав који чине: глумачки, 
балетски, хорски и оркестарски ансамбл. Позориште 
на Теразијама је својом доследном репертоарском 
политиком пратило збивања на светској музичкој и 
комедиографској сцени. Посебно се негује и развија 
домаће драмско стваралаштво, комедије, оперете и 
музички комади („Столица која се љуља“, „Сплитски 
акварел“, „Уби ил ‘ пољуби“, „Мала Флорами“...) као 
и светске хитове („Оклахома“, „Прича са западне 
стране“, „Хело Доли“, „Виолиниста на крову“, „Цигани 
лете у небо“, „Човек од Ла Манче“, „Моја љупка дама“, 
„Кабаре“, „Неки то воле вруће“...).

Николина Бобар
Фото: http://www.bolshoi.ru

http://www.mariinsky.ru
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да се спуштам у седишту, кад ме је један од њих питао: ‘Је 
ли, а који ти је то ауто, је л’ то Порше можда?’ Људи углавном 
нису чули за Тријумф, али када чују шта је ауто, одмах га 
повезују са мотоциклима.” Облаци су полако почели да се 
надвијају над нама, а како је Пеђа оптимистично оставио 
кров у гаражи, било је време да се растајемо. По калдрми 
испресецаној заборављеним шинама, полетање је почело 
и уз гласну рику, Спитфајер се брзо изгубио из видика и 
упустио у трку са облацима коју је срећом добио.

Аутор текста: Ђорђе Сугарис
Аутор фотографија: Милош Никодијевић

Тријумф је  
у детаљима

Шарм старе београдске шећеране упарен са Игоровом 
британском иконом навео нас је да дубље истражимо овај 
заборављени индустријски погон и пред циглу и на калдрму 
изведемо још један аутомобил који је обележио острвску 
аутомобилску индустрију. Јака светла секла су високо 
шибље иза ког се промолио јаркожути Спитфajeр (Spitfire) 
1500. У пилотској јакни и сивим рукавицама од преврнуте 
коже, за његовим воланом био је Пеђа.

“Док сам још ишао у школу, стално сам код Господарске 
механе из трамваја виђао један зелени Спитфajeр. Искрено, 
тада нисам знао шта је то, али ми је имао прелепу линију. 
Касније сам сазнао да га је дизајнирао Италијан, Ђовани 
Микелоти, и да је назван Спитфajeр у славу чувеног авиона 
из Другог светског рата.”, открио нам је Пеђа своја рана 
аутомобилска сећања. “Иако сам првенствено желео Порше 
356, Тријумф (Triumph) ми је ушао у ужи избор. На крају, купио 

сам ауто од човека који га је добио од свог оца као поклон за 
дипломски рад. Ауто је био сајамски експонат и ове године 
се на сајму аутомобила вратио тамо где је почео свој живот 
на овим просторима. Положај седења у Спитфајеру је врло 
незгодан, а његов први власник је имао превише аутомобила 
и био је у годинама када му је већ било тешко да седне у 
њега.” Од 2007. године, аутомобил се налази код Пеђе, а да би 
га купио, без размишљања и жаљења је подигао кредит јер 
се продаја обичног, свакодневног аутомобила непланирано 
одужила. “Спитфајер је био у солидном стању, али сам одмах 
урадио неке интервенције” признао нам је Пеђа, “на рубовима 
сајтни и на кошевима се појавила рђа. У то време, још се 
нисам разумео у системе заштите и процедуру фарбања, па 
сам дао аутомобил најповољнијем лимару, тако да је после 
пар година све морало да се ради поново.”

У периоду између радова, Пеђа је возио Спитфајера када 
год је време то дозвољавало и у њему је обишао многа 
окупљања у региону: “Био је то виђен ауто. Суботица, Нови 

Сад, Београд, Зрењанин, био сам и на великом скупу у Бања 
Луци. Пошто му није била потребна потпуна рестаурација, 
прошле године сам одлучио да га поново освежим. 
Очистио сам рђу, изабрао боју и променио ентеријер јер га 
мајстор при фарбању није заштитио, а нисам желео да се 
играм разређивачем. Оригинално, он је био у винилу, али је 
претапациран у кожу. Сам сам расклопио цео ауто и да није 
било фото апарата и свеске, не знам да ли бих га вратио 
назад.” уз смех је причао, “У марту прошле године сам почео 
са расклапањем. Све делове које нисам могао да репарирам, 
полирам или сервисирам овде сам наручивао из Британије, 
од фирме Ример Брос (Rimmer Bros) који су најповољнији 
добављачи из Европе.” Од када су радови завршени, Пеђа 
је променио ритам вожње — сада се вози сезонски, од 
пролећа до јесени, док остатак године проводи у гаражи. 
За све ове године, није га ниједном оставио на путу, а то Пеђа 
пре свега приписује редовној бризи: “Људи се у принципу 
жале на Енглезе, али то је ипак аутомобил који стално мора 
да се проверава, у који не можеш да само седнеш и идеш. 
Сваки пут када крећем у вожњу проверавам уље у мотору, 
квачилу и кочницама, чак и колико је течности у хладњаку.”

Детаљи су оно што сваки аутомобил чини непоновљивим, 
а Пеђа је за њих имао веома добро око. Иако то можда 
није дозвољено, поред задње таблице, уоквирена у хром, 
налази се вињета Велике Британије. Мото-Лита волан је 
незаобилазни аксесоар на свим британским аутомобилима, 
а Пеђа је због њега лакирао и контролну таблу од тиковине, 
којој је додао и централну конзолу по узору на Јагуар (Jag-
uar E-Тype). На сувозачевој страни налази се лампица за 
читање мапе, додатна фабричка опрема, али суптилним и 
успешним изменама ту није био крај: “Вентилатор је сјајна 
ствар — осим што је леп, доста помаже на семафорима где 
је стварно потребан. Знак оригинално није имао, али сам га 
додао, а на фарове сам ставио заштите за стакла јер је ауто 
низак и постоји шанса да их каменчићи разбију. Магленке 
су италијанске, Фераријеве, а и ручицу мењача сам правио 
по узору на њих.” Дискретни хромирани централни чепови 
оригинално су са братског Тријумфа ГТ6 и уз хромиране 
прстенове истичу његове челичне точкове: “Фелне сам 
одлучио да пластифицирам, али сам уз основну урадио и 
безбојну пластификацију. За њега сам набавио и жичане 
фелне, сада их полако припремам.”

Реакције на жути кабриолет никада не изостају, а Пеђа увек 
издваја децу и њихово нескривено одушевљавање. Одрасли 
често постављају питања, а једном приликом, Пеђа се због 
свог аутомобила нашао и у потери: “Једном су ме полицајци 
јурили, и то марица. Свирали су ми да станем и већ сам почео AУ
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излоЖБа „ц17Х18Ф3но” 

Изложба под називом „Ц17Х18Ф3НО” уметника Николе 
Марковића отвара се 19. априла у Дому Омладине. Серија 
радова настала је као резултат преиспитивања процеса 
уметничког стварања посматраног као низа међусобно 
надовезујућих поступака рекомбинирања и поновног 
промишљања постигнутих резултата. „Брисање” и „уклањање” 
постојећих цртачких истраживања путем дуготрајног 
поступка- прецртавања не тежи аутодеструктивном ставу 
наспрам сопствене уметничке позиције, већ инсистирањем 
на стварању изнова уочених релација унутар корпуса 
произведеног сликовног материјала реконструише њихов 
потенцијал. Никола Марковић магистрирао је 2008. године 
на Факултету ликовних уметности у Београду у класи 
проф. Чедомира Васића. Живи и ради у Београду у статусу 
самосталног уметника. Изложба ће трајати до 1. маја.

Фото: Изложба „Ц17Х18Ф3НО” (аутор Никола Марковић)

кустендорФ у доМу

„КУСТЕНДОРФ У ДОМУ” oдржаће се 20. и 21. априла у великој 
сали Дома омладине. Посетиоци ће моћи да погледају два 
експлозивна филма са фестивала Кустендорф, премијерно 
у Београду. Америчка поп звезда Лорин Хил води вас кроз 
документарни филм „О насиљу”, настао на основу радикално 
анти-колонијалног есеја Франца Фанона, који раскринкава 
саму суштину европског колонијализма и империјализма, 
док други филм „Капетан Томас Санкара” представља 
биографију вође анти-колонијанлног устанка у Буркини 
Фасо осамдесетих година прошлог века, у форми узбудљивог 
политичког документарца.

Фестивал епске Фантастике -„игра престола”

Главна тема шестог по реду Фестивала епске фантастике 
биће „Игра престола”. Као и до сада на фестивалу који ће 
се одржати 10. априла у Дому омладине посетиоци ће 
моћи да присуствују предавањима и трибинама углавном 
у вези са Игром престола, али биће и трибина које ће 
имати циљ да упознају посетиоце са новим делима из 
опуса епске и научне фантастике. Клубови друштвених 
игара организоваће презентације и турнире током читавог 
дана тако да ће посетиоци моћи да испробају многе игре 

базиране на ‘„Игри престола”, „Господару прстенова”, „Хобиту” 
и „Ратовима звезда”.

ирански ФилМски Фестивал „ФаЏр”

ИРАНСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ„ ФАЏР” почиње 25. априла 
у Дому омладине. Иранска кинематографија једна је од 
најзначајнијих светских и азијских филмских индустрија, а 
филмски фестивал „Фаџр” највећи је национални фестивал 
иранске кинематографије. Најбољи ирански филмови из 
претходне године, одмах после премијере у Техерану, биће 
приказани у Дому омладине Београда. Фестивал ће трајати 
до 28. априла.

конкурс јапанске Фондације за 2016 – 2017. годину

Јапанска фондација и Амбасада Јапана у Србији расписују 
конкурс за грантове у области културно-уметничке и 
интелектуалне размене у периоду од 1. априла 2016. 
године до 31. марта 2017. године. Позив је отворен за све 
заинтересоване институције, организације и појединце. 
Јапанска фондација једина је јапанска институција 
посвећена темељном спровођењу програма међународне 
културне размене са читавим светом. Њихов циљ је 
продубљивање разумевања Јапана и других народа и регија, 
и то кроз подршку разним активностима и информативним 
пројектима који стварају прилике за директне контакте 
„човек са човеком”. Листа програма за које је могуће 
конкурисати може се пронаћи на сајту Јапанске фондације: 
www.jpf.go.jp.

конкурс – награда нунс-а за истраЖивачко 
новинарство

Независно удружење новинара Србије у сарадњи са 
Амбасадом Сједињених Америчких Држава у Београду, 
једанаест у годину за редом додељује Награду за 
изузетност у истраживачком новинарству. Награда се 
додељује у три категорије: електронски медији (радио 
и телевизија), штампани и онлајн медији. Награде се 
додељују за истраживачке новинарске радове, који се 
баве темама од велике важности за грађане територије на 
којој се медиј дистрибуира, емитује или користи, откривају 
и доказују непознате чињенице до којих су новинари дошли 
сопственим радом. За награду могу да конкуришу аутори 
радова објављених у медијима Србије од 1. априла 2015. до 
1. априла 2016. године. Крајњи рок за пријаву на конкурс је 
4. април 2016. године. Радове може пријавити сам аутор, 
његов уредник или колега.                

Маша Ђорђевић

Еду Култ  
ДАНИ БЕОГРАДА 2016

Манифестација Дани Београда 2016 одржаће се од 15. до 30. априла и чиниће је осамнаест 
догађаја за све генерације. Ове године Београд слави 1.138 година откако је наш град 
први пут у званичном документу поменут словенским именом Београд и 149 година од 
када је кнез Михаило Обреновић добио кључеве града, чиме је окончана 346 година 
дуга отоманска окупација престонице Србије. Припремљен је богат културни програм 
којим се не обележавају само значајни датуми наше историје већ и представља култура, 
традиција и историја престонице. Прва манифестација, Дечје београдско пролеће, биће 
одржана у суботу 15. априла, а затим ће сутрадан у Кнез Михаиловој бити организовано 
18 концерата. Главна градска манифестација Дани Београда добила је и званични знак, 
који ће од ове године бити њено трајно обележје. Знак представља стилизоване кључеве 
града и рад је студената Факултета примењених уметности. Свечана додела годишњих 
награда Града Београда биће организована 19. априла у Скупштини града.

У оквиру манифестације Дани Београда 2016. биће одржан „Београд у кадру“ и то на три локације у Кнез Михаиловој улици, на 
Савској променади и на Цветном тргу од 16. до 18. априла, а 17. априла биће организован књижевни матине на коме ће београдски 
глумци читати стихове о Београду. Грађани ће 18. априла моћи да обиђу градске институције у оквиру манифестације „Отворена 
врата институција града” а истог дана Музеј Југословенске кинотеке организоваће ревију филмова о Београду. У Скупштини града 
Београда од 16. до 20. априла биће одржана изложба вредних експоната из београдских музеја које грађани нису у прилици да виде. 
На Савској променади посетиоци ће моћи да погледају изложбу „Из историје пловидбе“, Музеја науке и технике, као и да уживају у 
концерту евергрин музике.

Маша Ђорђевић

Hotel po meri beograda

Hotel square nine, zamišljen od strane vlasnika kao  začetak beogradske rensanse xxi veka, sa potpisom čuvenog arhitekte 
isay weinfelda, donosi notu ekstravagantnog stila, ali i prija tne udobnosti, gradu u kojem je dugo vladao isključivo koncept 
velikih međunarodnih lanaca hotela, izmeštenih iz identiteta grada, iz njegovih umetničkih tokova.

Savremena građevina, koja poštuje stil, kolorit i visinu okolnih zgrada, savršeno se uklapajući u okolinu, ispunjena je kombina-
cijama materijala poput kamena, bronze i drveta različitih tonova, koje stvaraju ugodan i elegantan ambijent.

Hotel koji priča priču
Nameštaj u Hotelu square nine predstavlja odabir originalnog nameštaja iz sredine prošloga veka, biranog sa pažnjom na 
aukcijama tokom perioda od dve godine. Akcenat je na legendarnim komadima najboljih danskih, američkih i skandinavskih 
dizajnera, a prelepi primerci raspoređeni su po celom hotelu, u sobama, lobijima pored lifta na svakom spratu i, ono što je 
najupečatljivije, u prizemlju, u centralnom lobiju hotela, koji se nalazi pored bara i restorana.

STUDENTSKI TRG 9, BELGRADE 11000, SERBIA
TEL +38 1113333500 WWW.SQUARENINE.RS



БРОЈ 3 | aприл 2016. | једном МЕСЕЧНО

34 35Кућни љубимци популарнији 
од „селфија” у онлајн свету

„Пас који је освојио друштвене мреже”, „Мачка која игра- 
атракција на фејсбуку”, „Згњечи куци фацу”, „Како се 
мачићи боре за храну”, све су чешћи наслови онлајн 

вести које последњих дана окупирају интернет. Слике са кућним 
љубимцима нису довољне њиховим власницима, па се с разлогом 
наилази и на јединствене инстаграм или фејсбук профиле кућних 
љубимаца.

Да животиње постају познатије од својих власника, показују и 
статистике у западним земљама према којима сваки четврти 
кућни љубимац има свој лични профил на инстаграму или 
фејсбуку. Иако кућни љубимци не могу имати своје профиле, јер 
немају способност да отворе своју страницу на друштвеној мрежи, 
њихови власници упркос томе, стварају имагинарни друштвени 
живот посвећен својим љубимцима. Како би се љубимцима 
допало сликање и објављивање својих слика у онлајн свету не 
знамо, али уместо њих то раде људи, који центар збивања на 
друштвеним мрежама пребацују на своје најверније пријатеље.

Борис Триван, познати твитераш и хроничар српске медијске 
сцене говори о својој афирмацији захваљујући друштвеним 
мрежама и о свом псу Радивоју, за кога каже да је највећа 
старлета међу љубимцима у Србији.

„У животу заиста не мислим да је неопходно да нечији папагај 
има свој профил, коју му наравно мање значи него његовом 
власнику. Опет с друге стране људи своје љубимце доживљавају 
кроз све емоције кроз које доживљавају и људе, па можда није 
ни чудно што желе да представе њихов карактер и посебност 
кроз персонализовани профил на друштвеним мрежама. Ја 
Радивоју још увек нисам направио засебан профил али не видим 
ништа лоше у томе”.

Колико је његов пас популаран говори и то да га препознају на 
улици, вичу његово име и сликају се са њим. Све то захваљујући 
афирмацији на друштвеним медијима за које каже да у трци са 
осталим медијима увелико трче своје почасне кругове. „На својим 
предавањима на Институту за дигиталне комуникације увек 
причам студентима о брзини коју нуди онлајн, која је нешто што 
принт никада неће моћи да постигне, а људима је ипак најважнија 
брзина информације”.

Према анкети коју смо спровели међу Београђанима који имају 
кућне љубимце, показало се да од укупног броја испитаника, више 
од пола се слика са својим љубимцем и објављује фотографије на 
своје странице на друштвеним мрежама. 30% каже да је њихов 
профил првенствено профил пса, јер највише имају заједничких 
слика са њима, него где су сами. Остатак тврди да нема потребе 
за дељењем профила јер њихов пас има своју страницу.

Несвесни своје популарности, љубимци су све чешће 
представљени јавности од стране својих власника. Један од 
разлога објављивања својих љубимаца је доказ љубави која се 
гаји према њима. Друштвене мреже помажу и у промовисању 
апела борбе против насиља над животињама, као и пружања 
помоћи оних који су угрожени. 

ПСИ НА ТВИТЕРУ

Произвођач играчака Мател (Mattel) је избацио на тржиште 
привезак за псе који пружа могућност комуникације између 
пса и власника, и када нису у непосредном контакту. Привезак 
се закачи на огрлицу љубимца и власник на тај начин може да 
прати кретање и понашање свог пса путем мобилног телефона 
или рачунара. У привеску су меморисане поруке које се шаљу у 
зависности од понашања и активности пса. На пример, уколико 
је пас поспан и дрема, огрлица шаље шаљиву поруку да се ради 
о кратком сну пса. На овај начин је креиран Твитер профил за 
љубимце са идејом још приснијег односа између пса и власника.

Анђела Савић

НАШЕ 
ПОЗОРШТЕ Наслов: Мајка храброст и њена деца

Аутор: Бертолд Брехт
Врста представе: Драма
Место извођења: Народно позориште
-Велика сцена
Време извођења: 01.04.2016 у 19:30

Наслов: Мале тајне
Аутор: Горан Марковић
Врста представе: Комад са певањем
Место извођења: Мадленианум
Време извођења: 01.04.2016. у 19:30

Наслов: На дну
Аутор: Максим Горки
Врста представе: Драма
Место извођења: Народно позориште
- Сцена Раша Плаовић
Време извођења: 02.04.2016. у 20:30

Наслов: Лолита
Аутор: Владимир Набоков
Врста представе: Драма
Место извођења: Мала сцена 
Мадленианума
Време извођења: 03.04.2016. у 20:00

Наслов: Бизарно / Аутор: Жељко Хубач
Врста представе: Црна комедија 
Жељка Хубача
Место извођења: Народно позориште
- Сцена Раша Плаовић
Време извођења: 03.04.2016. у 20:30

Наслов: Дон Кихот
Аутор: Лудвиг Минкус
Врста представе: Балет
Место извођења: Народно позориште
-Велика сцена
Време извођења: 05.04.2016. у 19:30

“Упознај мог тату” је напета и динамична комедија забуне која се бави механизмом опсесивног лагања.

Грег је млад и перспективан момак, решен да се ожени Џини, женом својих снова. Њихова веза је помало напета јер Џини има 
прилично бурну биографију и много тајни. Грег одлучује да све недоумице разјасни једном за свагда тако што ће без Џининог 
знања посетити њене родитеље и упознати се са њима. Оно што ће га тамо сачекати - нико није могао да предвиди.

“Упознај мог тату” је напета и динамична комедија забуне која се бави механизмом опсесивног лагања. Јунаци ове приче, свако 
на свој начин, одбијају да се суоче са истином и проналазе најбизарније могуће начине да од ње побегну што даље. Кроз сукоб 
њихових личних верзија стварности (од којих ниједна није сасвим тачна) упознаћемо најтамније стране људске природе на један 
другачији и веома забаван начин. 

Комад “Упознај мог тату” написао је Алан Ејкборн давне 1964. године, а адаптацију и режију потписује Сташа Копривица. Улоге 
тумаче Нина Јанковић, Андрија Даничић, Катарина Гојковић и Андреј Шепетковски. Сценографију је осмислила Милица Станковић, 
а костим Дара Михајловић. Музику за представу компоновала је Ана Јошевски.
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“Београд има балконе цветне,

Да те улепшан увек сретне.

Мостове има будне по ноћи,

У свако доба да можеш доћи!

Да ти руке пружи, да ти срце да

једини на свету Београд то зна!”

Дечија песма
Аутор фотографијe: Ксенија Буњак


