
   

 

Crno-bela slika, kafa, rokenrol zvuk, počinjemo! 

Pozorište mojoj sagovornici uvek odaje utisak sopstvenog doma kome je potpuno predana, ali isto 

tako ona je uvek spremna da odvoji vreme za muzej, galeriju ili neki od mnogobrojnih koncerata širom 

naše zemlje:  

„Interesuje me, volim umetnost. Ono što kažu potpuno sam predana tome. Umetnost kao 

umetnost je jedna predivna stvar i to je: ili je osetiš ili ne osetiš. Posećujem generalno i galerije i 

muzeje. Pitala si za koncerte, malo pre sam kupila kartu za Arsenal fest, vrlo ĉesto posećujem te 

domaće festivale. Ĉest sam gost na Nišville festivalu. Pored toga, naravno i koncerti i pozorišne 

predstave kao nešto nezaobilazno. Odem u odreĊenu galeriju i pogledam odreĊeno umetniĉko delo ili 

odslušam neku kompoziciju, to je opet neki deo inspiracije, ali pozorišnu predstavu posmatram na neki 

malo drugaĉiji naĉin. To je nešto što treba meni kao osobi!“  

 

Šoljice sa kafom su se polako praznile. Razgovor je postajao sve prijatniji, a muzika je doprinela 

nostalgiji koja je rezultirala povratkom u srednjoškolske klupe i mojim narednim pitanjima…Pitala sam 

se koliko se Marijin muzički stil i stil oblačenja menjao od srednjoškolskih dana pa sve do danas:  

„Uvek sam bila alternativniji tip. Kad sam krenula u prvu godinu Gimnazije, svi su krenuli da 

izlaze po diskotekama narodnjaĉkog tipa. Glavna mesta su nam bila u Paraćinu ili Jagodini. MeĊutim, 

izaĊem ja sa društvom i sve to bude super, ali nešto mi to nije bilo to. Nisam se pronalazila tamo iz 

nekog razloga. A inaĉe ne slušam narodnu muziku. Sedim kući i slušam Peperse, a idem gde svi idu. Dok 

jednog dana bukvalno nisam sela sama sa sobom, presekla i rekla: ĉekaj malo, to tebi ne odgovara, ti 

nisi tip za takva mesta, što moraš da ideš tamo? I onda se odvojiš, pronaĊeš ljude koji slušaju tu vrstu 

muzike. Inaĉe, jako mi je bio zanimljiv period u Gimnaziji, jer sam tada imala dve drugarice koje su se 

znale od ranije, bile su najbolje drugarice iz osnovne škole, jedna je bila panker, a druga hipik, tako da 

sam im se i ja posle prikljuĉila. Družile smo se sve tri zajedno i to je bila neka naša alternativnija 

grupa.”  

 

Pri samom kraju našeg razgovora dotakle smo se aktuelnih tema i nezaobilaznih društvenih mreža. 

Dakle, kakav je stav Marije Miladinović o njima?  

„Ne verujem da su društvene mreže više mreže, nego da su društveni mediji. One su zaista 

postale mediji putem koga mi saznajemo odreĊene stvari i komuniciramo sa drugim ljudima, iznosimo 

svoja mišljenja i svoje stavove. U principu koristim fejsbuk, instagram i tviter. Na tviteru sam malo 

slabije angažovana. Nemam ništa protiv dok je to u neke pozitivne svrhe koje afirmišu odreĊenu liĉnost. 

Vrlo ĉesto ja liĉno koristim fejsbuk u svrhu obaveštenja. Nešto što je meni zanimljivo i što je u nekom 

mom polju interesovanja. Bežim i ne podržavam rasprave putem fejsbuka, bilo kakve svaĊe, to mi je 

degutantno. Smatram ako imaš nekome nešto da kažeš konkretno, ne moraš to da ĉiniš preko interneta. 

Ili uĉini ili ne, niko neće propasti ako mu ne kažeš nešto što misliš!“ 

 

I za sam kraj, svim učenicima Gimnazije i ostalih srednjih škola, Marija predlaže kako da svoje 

slobodno vreme upotpune uz dobru knjigu, predstavu ili film: „Imam jednu divnu drugaricu sa kojom 



sam se sprijateljila tako što sam krenula da ĉitam njena dela. Ona se zove Ana Vuĉković, autor je 

Lagune. Piše fenomenalne knjige. Kada sam prvi put ĉitala njenu knjigu bila sam ĉetvrta godina 

srednje škole. Poĉela sam sa knjigom Plišani soliter i ako volite neki alternativniji stil, da ne bude neka 

klasiĉna priĉa, krenite sa Plišanim soliterom Ane Vuĉković.  

Što se tiĉe predstave, sada ide po Srbiji predstava koja je dobila puno nagrada što dokazuje koliko je 

dobra. To je predstava Doktor Nušić Kokana Mladenovića. Preporuĉujem da je odgledate, pogotovo što 

je Marĉelo radio songove.U predstavi je i meni jako drag Bane Trifunović, koji je dobio Ćurana za tu 

ulogu. Predstava je uraĊena tako da se sve dešava licem u lice sa publikom. Zatim predstava koja je na 

Danima komedije dobila nagradu publike: Potpuno skraćena istorija Srbije koju izvodi pozorište 

mladih iz Novog Sada. Preporuĉila bih vam da koliko god možete pratite i predstave lokalnih pozorišta. 

Zašto? Kada kažem lokalna pozorišta mislim na manje pozorišne kuće, amaterske i poluprofesionalne 

koja su svuda po Srbiji. Ona imaju taj problem da imaju nisku ili srednju stopu posećenosti, zbog toga 

što njihovi glumci nisu dovoljno popularni, a to ume dosta da utiĉe na pozorišnu publiku. Postoji jako 

veliki broj kvalitetnih predstava, tako da kada budete naišli na bilo koju predstavu nekog manjeg 

pozorišta idite i pogledajte. Zaista se nećete pokajati!  

Kada su u pitanju filmovi, ja sam tip stari Hollywood. Pa je preporuka neka klasika: Doručak kod 

Tifanija, Bulevar sumraka i filmovi sa Gretom Garbo. Crno beli film shvatam kao ĉokoladnu 

bombonjeru. Dovoljno je da probate samo jednu kockicu i zavolećete je definitivno!” 

Pripremila: 

Marija Jovanović 
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