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О вај сеп тем бар је ве ро ват но 
нај зна чај ни ји у до са да шњој 
ка ри је ри на ше мод не ди зај
нер ке Ма ри не Ми ћа но вић јер 
ће га обе ле жи ти две мод не 

ре ви је у нај зна чај ни јим свет ским мод ним 
цен три ма   Њу јор ку и Па ри зу. Ма ри на је 
6. сеп тем бра одр жа ла ре ви ју на Њу јор
шкој не де љи мо де у по пу лар ном Pi er 59 
Stu di os, а 28. сеп тем бра ће има ти ре ви ју 
у окви ру Не де ље мо де у Па ри зу у екс клу
зив ном про сто ру Sa lons Mar ce au. Ма ри на 
већ не ко ли ко го ди на жи ви и ства ра на 
њу јор шкој адре си, где је ус пе ла од лич

но да се по зи ци о ни ра и ор га ни зу је ви ше 
за па же них ре ви ја. 

 Про шле го ди не сам на ја ви ла са рад
њу са „Flying So lo“ ко ји у Со хоу оку пља 
та лен то ва не ди зај не ре из свих кра је ва 
све та. То сам и ре а ли зо ва ла, а ре зул тат 
те са рад ње је ова ре ви ја на New York Fas
hion We ek. Пре пу на сам емо ци ја и за и ста 
сам при ви ле го ва на да сам се на шла у 
ова квом окру же њу и са ова квим љу ди
ма. Би ло је мно го по се ти ла ца и тек сам 
на кнад но са зна ла да не ки мо ји при ја те љи 
уоп ште ни су мо гу да уђу, то ли ка је гу жва 
би ла. Уоп ште не мам вре ме на да сре ђу

јем ути ске јер при пре ме за Pa ris Fas hion 
We ek од мах по чи њу –  из ја ви ла је Ма ри
на Ми ћа но вић, на кон Њу јор шке ре ви је. 
Ко лек ци ја ко ју је Ма ри на пред ста ви ла 
пу бли ци у Њу јор ку, аутор ски се осла ња 
на прет ход не Ма ри ни не ра до ве са пе ча
том ко ји је ути сну ла у све кре а ци је од сво
јих ства ра лач ких по че та ка. Ге о ме триј ске 
фор ме и во лу мен у кро је ви ма за сту пље
ни су у ду гач ким ман ти ли ма, пр слу ци ма, 
сук ња ма и ха љи на ма. 
l Да ли ће те на Pa ris Fas hion We ek-у 

пред ста ви ти исту ко лек ци ју као и на 
New York Fas hion We ek-у, или то мо ра 

да бу де дру га чи ја есте ти ка, бу ду ћи да 
се ра ди о раз ли чи тим тр жи шти ма?

  Не ће би ти иста ко лек ци ја, али би ће 
за сту пље на слич на есте ти ка, или пре ци
зни је,  осла ња се на ко лек ци ју са NYFW, 
про из ла зи из ње. Пр ви пут имам ре ви ју у 
том див ном гра ду, у нај зна чај ни јој мод ној 
пре сто ни ци. Но ви мо де ли но се мој аутор
ски сен зи би ли тет ко ји је ово га пу та обо га
ћем ду хом фран цу ског ши ка.
l Већ не ко ли ко го ди на жи ви те и 

ства ра те на њу јор шкој адре си, да ли је 
би ло те же про би ти се на на шем тр жи-
шти не го на аме рич ком?

Х е рој и от пад ник, 
во љен и омра жен, 
пре пре де ни офи цир 
и кон тра о ба ве шта

јац, лу ка ви во ђа „Цр не ру ке” – 
Дра гу тин Ди ми три је вић Апис, 
од 7. ок то бра ће би ти пред 
гле да о ци ма ТВ Пинк у исто
риј ској се ри ји „Цр ве ни ме сец”. 
Сце на ри ста и ре ди тељ Ро ман 
Ма је тић ову зна чај ну ро лу за 
при чу ко ја се од ви ја у пе ри о
ду од 1913. до 1915. го ди не, 
по ве рио је глум цу Сла ви ши 
Чу ро ви ћу, а овај је с ве ли ким 
жа ром при хва тио уло гу, по што 
му је, ка ко твр ди, лик Апи са 
ја ко драг, јер је „ве ли ка исто
риј ска лич ност, зна ме ни ти Ср бин, ко ји је 
ра дио за наш на род, али је на кра ју тра
гич но скон чао”. 

Иде ја ауто ра се ри је је сте да кроз 
љу бав ну при чу из ме ђу срп ског офи ци ра 
и ћер ке аустро у гар ског по сла ни ка до ча ра 
и жи вот пре сто ни це пред Пр ви свет ски 
рат, а ту је Апис од и грао ва жну уло гу 
по што је ор га ни зо вао ате нат на кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа и кра љи цу Дра
гу и по мо гао да на власт до ђе Пе тар 
Ка ра ђор ђе вић. У овој се ри ји га сре ће мо 
на кон по врат ка са ле че ња из Не мач
ке, ко је му је пре сто ло на след ник Алек
сан дар фи нан си рао. У бор би за ње го ву 
на кло ност, Апис је у стал ном су ко бу са 
Ни ко лом Па ши ћем, а са ве зник му је Пан
та Дра шкић. Вој ник, не за ин те ре со ван за 
же не, бо ем, ауто ри тет ме ђу сво ји ма и 
увек не пред ви див, Апис је био кон тро
верз на лич ност, а Чу ро вић о ње му ка же: 
„Оно што ја ми слим, а то не ћу за др жа
ти за се бе, јер све ка жем, ми слим да је 
био по зи тив на исто риј ска лич ност ко ја је 
скон ча ла тра гич но, јер да је ње го ва до 
кра ја по слу ша на, не би до шло до не срећ
не Ју го сла ви је ко ја се рас па ла у кр ви, 
па је по но во спа ја на, па се опет у кр ви 
рас па ла. То зна чи да је он имао до бру 
пер цеп ци ју оно га што ће се де си ти и знао 
је ка ко ће ти ју го сло вен ски ро го ви у вре ћи 
да се сло же”. 

Сла ви ша је у сво јој ка ри је ру че сто ту ма
чио не га тив це, али ово га пу та твр ди да се 
у Апи со вим ци пе ла ма баш до бро сна шао.

 На тра гу сам, чи ни ми се, сво јој нај бо
љој те ле ви зиј ској уло зи у жи во ту. Ми слим 
да ћу оправ да ти по ве ре ње ко је ми је да то 
да играм ова ко зна чај ну исто риј ску лич
ност и да ће љу ди би ти за до вољ ни, и они 
ко ји ће гле да ти и они што су ме ан га жо
ва ли  твр ди Чу ро вић. Не су ђе ни сту дент 
исто ри је, Сла ви ша је већ до бро упо знат 
са пе ри о дом ко ји „Цр ве ни ме сец” до ча ра

ва, али ипак је то ком при пре ма за уло гу 
ку пио две књи ге.

 Ку пио сам књи ге о Апи су и о „Цр ној 
ру ци”, али их отво рио ни сам. Ево, не ка 
јав ност зна, ни сам! Од лу чио сам да га 
играм ка ко ја ми слим да тре ба. Не ћу да 
ис тра жу јем, играм ка ко пи ше. Се ћам се 
јед ном кад сам био млад, пре 20 и не што 
го ди на, а са да имам 42, иако из гле дам 
ста ри је због ових уло га, ја ко сам во лео 
јед ну де вој ку и на пра вио сам је дан скан
дал ко ји ме и данда нас нер ви ра и про
га ња. Та да сам ре као се би – ни ка да се 
не освр ћи и ни ка да не гле дај уна зад. То 
је је ди на ствар због ко је се освр ћем већ 
20 го ди на. Да сам се освр тао на пи са ња 
и при че о Апи су то би ми у гла ви на пра
ви ло ха ос. За то га играм пу ном сна гом, 
же љом и ср цем и за то ми слим да ће га 
на род во ле ти. Ја га до жи вља вам и играм 
као хе ро ја са зло че стим ми сли ма – при
зна је глу мац. 

Сни ма ње се ри је од 120 епи зо да нима
ло ни је ла ко, ри там је брз, ро ко ви су крат
ки, али ат мос фе ра је од лич на. То нам 
по твр ђу је и Сла ви ша, ко ји ка же да су му 
ди рект ни парт не ри Бо јан Ла за ров и Иван 
За бла ћан ски ујед но и нај бо љи при ја те љи 
на сни ма њу.

 Ја све ово ви дим као јед но ухо да ва ње 
ТВ Пинк за оно што нас че ка, а то су но ве 
се ри је и ова кви но ви на по ри. Глу мач ка 
еки па је од лич на, до бра је по де ла, ста
ри је ко ле ге све по зна јем, ове мла ђе сам 
ов де упо знао, усло ви су до бри. Као еки па 
смо ис по што ва ни, иде све ка ко тре ба, 
из ла зе ми у су срет јер сни мам пет се ри
ја и је дан филм па ра лел но и не мо гу да 
ка жем нијед ну ло шу реч. Ра дим и се ри ју 
„Пре жи ве ти Бе о град“, па ће ме би ти на 
те ле ви зи ји Пинк  ре као је Сла ви ша Чу ро
вић, ко га ће мо у уло зи Апи са пре ми јер но 
гле да ти у се ри ји „Цр ве ни ме сец” на Пин ку 
7. ок то бра. Р. Т. М.

СЛА ВИ ША ЧУ РО ВИЋ О ЛИ КУ АПИ СА У СЕ РИ ЈИ „ЦР ВЕ нИ МЕ СЕЦ” 

Апис је уло га 
жи во та

 У Ср би ји сам на пра ви ла до бру под ло гу 
сва ка ко. То је би ло ви ше не го до вољ но за 
сти ца ње ис ку ства. Лак ше ми је би ло уто
ли ко што сам би ла на свом и ме ђу сво ји ма, 
го во ри ла свој је зик и по зна ва ла кул ту ру и 
вред но сти на ших љу ди. Ме ђу тим, мо рам 
да при знам да сам по вре ме но осе ћа ла да 
аутор ски ди зајн у Ср би ји ни је пре по знат 
у оној ме ри у ко јој сам же ле ла.  С дру
ге стра не, у Њу јор ку је де фи ни тив но све 
дру га чи је и тре ба ло ми је вре ме на да упо
знам све, да осе тим сен зи би ли тет гра да 
и љу ди, да кре нем испо чет ка. За до вољ на 
сам јер ов де за и ста обо жа ва ју аутор ску 
мо ду,  па чак и мла де још не а фир ми са не 
ди зај не ре. Во лим кад ви дим Со хо ко ји је 
пре пун љу ди и ту ри ста ко ји упра во тра
же аутор ски рад и за ни мљи ве ди зај не ре. 
Ов де то про сто во ле, то је must ha ve.
l За све нас ко ји смо лук су зне свет-

ске мод не ре ви је гле да ли са мо пре-

ко Фе шон ТВ, от криј те ка ко тај свет 
из гле да иза по зор ни це, да ли и ужи во 
то ли ко си ја?    

 Уну тра шњост је увек за ни мљи ва и 
кре а тив на. Ја ко ужур ба на и, сва ка ко, си ја. 
По себ на је то енер ги ја где су кре а тив ни 
љу ди до шли да се пред ста ве у нај леп
шем све тлу и за и ста је фе но ме на лан 
осе ћај би ти део те при че.
l Ка ко успе ва те да из ву че те ин спи-

ра ци ју сва ке се зо не и да ли се мо ра ју 
пра ти ти трен до ви и зах те ви тр жи шта?

 У не кој ме ри да. Не мо же мо иг но ри са ти 
та кве смер ни це ко је су нај че шће у ма те
ри ја ли ма, кро је ви ма, ко ло ри ту и сва ка ко је 
по треб но узе ти увек у об зир зах те ве тр жи
шта. Он да се да ље иде у ства ра ње соп стве
не есте ти ке, од но сно аутор ског пе ча та.
l Шта до но се ва ши мо де ли за се зо-

ну је сен-зи ма 2021? 
 Во лим кла си ку, ве чи то ак ту ел ну цр ну 

и бе лу ко је сам до пу ни ла ме та лик си вом. 
Во лим ге о ме три ју у кро ју, аси ме три ју 
та ко ђе, па сам их и ово га пу та при ме ни ла. 
Ко ри сти ла сам бро кат и штоф, а на гла сак 
је на  де та љи ма од ла ко ва не ко же.

Сне жа на Ми ла но вић
фо то: Дра го слав Улић

МАРИНАМИЋАНОВИЋ 
нА нЕ ДЕ ЉА МА МО ДЕ 
У ЊУ ЈОР КУ И ПА РИ ЗУ

на ша ди зај нер ка 
осва ја свет Марина

Мићановић


