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П
осле27годинапаузеан
самблнароднихплесова
ипесамаХрватске„Ла
до”изЗагребанаступи
ћепредсрпскомпубли

комупетакувечеу20часованасце
ниНародногпозориштауБеограду
удруженосанашимансамблом„Ко
ло”.Назаједничкомконцертусимбо
личноназваним„Рукуподруку”го
стиизХрватскеизвешћенајрепре
зентативније кореографије са свог
репертоара. Богат репертоар при
премио јеиансамбл„Коло”.Госто
вањећебитиреализованозахваљу
јући обостраној
жељи како бео
градског дома
ћина ансамбла
народних игара
и песама Срби
је„Коло”,такои
њихових хрват
скихколега.Не
дељуданакасни
је, 15. априла, у
Хрватском на
родномказалиштууЗагребуочеку
јесерепризаовогконцерта.Велико
узбуђењевладаимеђучлановимаан
самбла„Коло”којинемајучестомо
гућностдаразмењујуидеје,планове
иенергијусаансамблимаизрегиона
којинегујууметностнароднеигрена
професионалномнивоу.
–Послетоликогодинапосебнонам

једрагодаможемопоноводаудру
жимонашеизвођачкеснагеипред
ставимо особена уметничка оства
рењаобанационалнаансамбла.Од
тренуткакадасмообјавилидаодржа
вамоконцертеуБеоградуиЗагребу,
публикаимедијисупоказаливели
коинтересовањештосведочиоже
љизатаквимпрограмима.Радујенас
могућностдаможемодаразменимо
уметничкуенергијуиутискесасрп
скимколегамаичујемоискуствау
радуансамбла„Коло”изпрверуке,
кажеза„Политику”КрешимирДабо,
директорансамбла„Ладо”идодаје:
–Поредтогаштојетајгестједнаод

врлоуобичајенихиучесталихсликау
нашимнајразноликијимкореографија
ма,називконцерта„Рукуподруку”но
сисасобомисимболикупријатељства,
колегијалностииподршке,атојеоно
штонасвежесаансамблом„Коло”.
КрешимирДабо,алиињеговсрп

скиколегаВладимирДекићпроте

клихмесеци били су на отвореној
хрватскосрпскојтелефонскојлини
јидоговарајућисеосвимпоједино
стима везаним за поновним успо
стављањемовесарадње.Крешимир
Дабоовакојекоментарисаопоновни
сценскисусретсабеоградскимколе
гама:
–Иакосууметнициансамбала„Ла

до”и„Коло”токомпротеклихгоди
напратилиделовањесвојихколегаи
иакомеђуљубитељимафолклораи
традицијскекултуревећдужевреме
постојиинтересовањезаовакавце
ловечерњиконцерт,прваконкретни
јаиницијативајестиглаодВладими
раДекића,директора„Кола”,којије,
недугопослепреузимањафункције,
инсистираонареализацијиовеиде
јеикреативнезамисли.Већприли
компрвогсусретаизложиојепредлог
сарадњекојајевећтадаималаврло
јаснеуметничкеодредницеусмере
непремапредстављањуизврсности,
професионалностиивисокогизво
ђачкогдометаобаансамбла.Билаје
топонудакојасенепропушта,дого

ворилисмодатумикреиралицело
вечерњипрограмкојићесигурноби
липравапосластицазасвељубитеље
фолклора.
Ансамбл„Ладо”усвојојбиографи

јибележи67годинупостојања.То
комвишедеценијатрајањаостаоје
верансвојојтрадицијинегујућина
репертоарукакотачкепокојимаје
познатширомсвета:„Крчкитанац”,
„Буњевачкомомачкоколо”,„Врлич
коколо”,„Посавскеплесове”...такои
новијеуметничкекореографије.
–Иако„Ладо”насвомрепертоару

бројистотинакразличитихкореогра
фија,забеоградскинаступнастојали
смодаодаберемоонекојебисенај
бољеуклопилеуцелокупнипрограм
икојебипоказалепублициштовећу
раскошмузике,народнихношњи,пле
соваипесамаизбогатехрватскекул
туре.Такоћебеоградскапублика,из
међуосталих,иматиприликудавиди
тачкепопут:„Ладарке”,„Пригорски
плесови”, „Крчкитанац”, „НаВели
копрело”,„Подравскисвати”...,каже
КрешимирДабо. Б. Г. Тре бје ша нин

Хрватски„Ладо”исрпско
„Коло”уНародномпозоришту
Назаједничкомконцертусимболичноназваном„Рукуподруку”

гостиизХрватскеизвешћепрекосутранајрепрезентативније
кореографијесасвогрепертоара

Сценаизкореографије„Пригорскиплесови”

КрешимирДабо
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Књига„Последњидани
краљица”изпера

францускихаутора
посвећенајевеликим

владаркамаиз
различитихземаљаи

епоха,аједнопоглавље
говориопоследњој
краљицидинастије

Обреновић

УПаризујенедавнообјављеноде
ло„Последњиданикраљица”(Les

derniersjoursdesreines),посвећено
владаркамакојесунатрагичанна
чинзавршилесвојживот.Уредници
овогзборникатекстоваукоиздању
ЛеФигароИстоара(LeFigaroHisto
ire)иПерана(Perrin)суЖан–Кри
стофБуисониЖанСевија,истори
чарииновинарипарискогФигароа,
којизаузимајуиважнаместауупра
виовогмагазина.
Поред истакнутих француских

историчара,ауторитекстовасуипи
сцииновинарикојисебавеисториј
скимтемама.Текстовисепресвега
ослањајуначињенице,аписанису
динамичнимстилом,илустративни
су,приступачниичитајусекаоро
ман.
„Последњиданикраљица”обухва

тају20поглављапосвећенихвели
кимвладаркамаизразличитих зе
маљаиепоха,одантикедо20.века.
Ауторисеосврћунамоћовихжена
којесуобележилеједновреме–од
Клеопатре,Агрипине,МаријеСтју
арт, Катарине деМедичи, Марије
Антоанете,ЕкатеринеДруге,Жозе
финедеБоарне,Сиси,Александре
Фјодоровне…
Поредштампаногиздања,делоје

доступно и у дигиталном издању.
Оношто„Последњеданекраљица“
публициуСрбијичинипосебноин
тересантнимјестењиховошеснае
стопоглавље,посвећенокраљици
ДрагиМашин,супрузиАлександра
Првог Обреновића и последњој
краљициизовединастије.Драгаи
АлександарОбреновићсуубијени
утзв.МајскомпревратууБеограду
1903.годиненакончега јенасрп
скипрестоступиладинастијаКара
ђорђевић.
КраљицуДрагууредниципомињу

иупредговоруовекњиге.Каконаво
де,трагичнасудбинапојединихвла
даркијенекадаималаиширепосле
дице.ДокјеКлеопатра,бирајућипре
самоубиствонегопотчињеностОк

тавију –будућемАвгусту, доприне
ладасеримскоцарствопроширида
лековансвојихевропскихграница,
ДрагаОбреновићје,подстичућисвог
мужаАлександраПрвогнасавезса
Аустријом,несамоубрзаласвојкрај,
негоисвргавањестронадинастије
којојјеприпадала,чимејеотпочела
деценијакриза,накончегајеизбио
Првисветскират.
ОкраљициДрагиињеноjнасил

нојсмртиу„Последњимданимакра
љица“писаојеЖанКристофБуисон,
некадашњи специјални извештач
изБеоградаиодличнипознавалац
приликанаБалкану.Поредосталог,
написао је и следећа дела „Дража
Михаиловић,херојкогасуиздалиса
везници“,„РоманоБеограду“,„Уби
јени“,приређивачјезбиркетексто
вастранихаутораоБеограду:„Укус
Београда“...
„Последњимданимакраљица“су

2014.годинеуистомкоиздањупрет
ходили „Последњи дани краљева“,
који судоживели знатануспехкод
публике.Поводомобјављивања„По
следњихданакраљица“Паримачје
публиковаофељтонупетнаставака
о трагичним судбинама владарки,
одкојихјечетвртинаставакпосве
ћенДрагиОбреновић.Интересант
нојепоменутидасусесудбиноми
трагичнимкрајемовесрпскевладар
кеуФранцускојранијебавилаидва
романа.
Галимар је 1959. године објавио

романБернараТушеа„Александар
иДрага,љубависмртједногкраљев
скогпара“,докје1975.саенглеског
преведенроман„Драга“МаријеФа
гиас,америчкеауторкемађарскогпо
рекла.

 Гор да на Кр стић-Фај

СудбинакраљицеДрагеукњизи
Жан–КристофаБуисона

„Једнаједина”
МираБањац

ОдкадазнамзасебезнамизаМируБањац.Са
телевизије.Кадсамјеупознаобилајебашона
квакаквусамјезнаоодувек.Велика.Усвему.
Иглумица,ичовекилафидругар.Ондасам
имаосрећудаиграмсањом.
Инекељубавне сцене.Веро
ваосамдајепознајем....одје
киваојејучеАтељеом212глас
глумцаТихомираСтанићана
представљањукњиге„Једнаје
дина”посвећенеМириБањац,
овогодишњемлауреатуНуши
ћевенаградезаживотнодело
глумцукомичару.Књигу„Јед
наједина”оживотуиствара
лачкомделуистакнуте српске
глумице, једнеоднајплодни
јихинајпопуларнијихглуми
цанаовомпросторуобјавио
јефестивалНушићевиданиу
Смедереву.Ауторка јеЈована
Стефановић.
Одлукуодобитникунаградедонеојежири

којимпредседаваглумицаСветланаБојковић,а
чијисучлановијошиДраганаЧолићБиљанов
скииСветозарРапајић,аовогодишњанаграда
МириБањацбићеурученаусуботу16.априла
на33.НушићевимданимауСмедереву.
–МираБањацјеједнаодродоначелницамо

дернеглуме,краљицаједноставности,шармаи
интелигенцијеисветопотпуноненаметљиво.

Тањенапрекрасналичносткојазрачикрозсве
њенеулоге…Поредњесеувекосећашкаопо
редмајке,приметилајеглумицаМилицаМи
хајловић.
НаградазаживотноделоглумцимауСмеде

ревудодељујесеод1990.године.Међудоса
дашњимдобитницимасу:МијаАлексић,Мио
драгПетровићЧкаља,НиколаСимић,Бранка

Веселиновић,ЉубомирУбав
кићПендула…
–Уживаласамусвојимприја

тељимаиљубавиисвојукарије
русамзавршиласаљудимакоји
сумипружилимного,многољу
бави.Захвалнасамсвомздра
вљу,позориштима,телевизији,
филмукојисумеприметилиу
некимтренуцимакадајевреде
лоприметитимеикојименису
примећивалиутренуцимака
данијевределодамепримете.
Смех је јакоскупаствар.Жао
мијештосемногиљудиданас
не смеју, јер треба се смејати.
Смехјездравље,требаганего
ватинаправиначин.Комедија

јеопаснаствар,комедијујечасноиграти,аливр
лозахтевноиодговорно.Старостјелепаоноли
коколикоумемодајојдамо.Застаростсемора
тепотрудитиијасетрудимданебудемсмешна
жена,данетражимулогекојеминеодговарају.
Нестидимсесвојихбора,онесумивеликукари
јерунаправилеиврлосамимзахвална.Чувајте
пријатељеипокушајтедасесмејете,поручилаје
МираБањацјучеуАтељеу212. Б. Г. Т.

Ствараизложбуузприсуствопублике
Вр шац – Ђура Павков, ака
демски сликар из Вршца, у
просторијамаКлубаликовних
уметника „Паја Јовановић”
(Стеријина 69), данас ће љу
битељималиковнеуметности
приредитисасвимредакдожи
вљај:тачноу11часовапочеће
стварањеакриликтехником20
црнобелихсликавеликогфор
мата,150х180сантиметара.
–Сваког данаћу, од11до

17 часова, на свим платни
масликатиу једнојнијанси,
адоксебојасуши–успоста
вљаћу контакт сапубликом,
објашњаваћу... Изложба ће
сеобогаћиватидопоследњег
дана,аусмирај26.априла,у
17часова,наношењемпоследњенијансена
платна,бићепроглашеназатвореном,прича
намуметник.
ОвусвојусамосталнуизложбуПавковјена

зваосимболичнимименом„Процес”,адатум
нијеслучајноодабран,јерјетоисторијскидан
заБеоградиСрбију.Уметникјепознатјавно
стипојошнеколиконесвакидашњихиници
јатива.
–Пре23године,послежестокеинфлације,на

почеткууспостављеногпаритетаједандинарза
једнумарку,остаосамбезпара,аниатељени
самимао,пасамдошаонаидејудапонудимпри

јатељимадамипомогнусапо
једнимдинаром.Никоодњих
није сматрао да просим но
вац,пасамсакупиооко2.000
динара,таманза1.100зидар
скихблокова.Озидаосамате
љедопрвеплочеудворишту,
акаснијесопственимновцем
зарађенимкарикатурама,до
вршиораднипростор,сећасе
ЂураПавков.
Вршачкисликарсепрочуо

јошпо једнојидеји.На„дво
бој”је,прешестгодина,поку
шаодаизазовечувеногрумун
ског карикатуристуСтефана
ПопијаПопаса,Гинисовогре
кордераубрзомцртањукари
катура,којијезасатипоства

раои180карикатура.
–Тадасамбиоутрениранимногобржиод

колегеизТемишвара.Дотакмичења,међутим,
ниједошло,јерсупосреднициоманули,иакоје
билоизвеснихпроблемаисаодабиромоцењи
вачкекомисије.Одтеидејенеодустајем,каже
дрЂураПавков,сликарвршачки,којисерадо
сећастранихтуристанаЈадрану,одушевљених
његовимбрзим„скидањем”ликова.
Далијемислиоозбиљноилине,текПавков

јенаплакатузаовуизложбунаписао:„Полити
чаримаулаззабрањен”.

 Ј. Да ни ло вић

ЂураПавков
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