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НА КОКТЕЛУ СА ПЛАСИДОМ ДОМИНГОМ ПОСЛЕ НАСТУПА У "АРЕНИ"

ПРИЈАТЕЉСКЕ везе ле-
гендарног тенора Пласида 
Доминга са Београдом још 
више су се учврстиле прек-
синоћ на концерту у "Ком-
банк арени". Топлина и ле-
жерност маестра Доминга у 
српској престоници коју је 
више пута посетио пренела 
се са сцене и на кратко дру-
жење са пријатељима и по-
штоваоцима краља опере, у 
једној од просторија најве-
ће дворане на Балкану.

Тако је Доминго срдачно 
загрлио српског шефа ди-
пломатије Ивицу Дачића. 
Са Радмилом Бакочевић 
(са којом је крајем осамде-
сетих у Сава центру певао 
"Тоску") жустро је ћаскао 
на италијанском, док је уз 
осмех разговарао са опер-
ском дивом Бредом Калеф 
и драмском уметницом 
Радом Ђуричин. Оперска 
уметница Јадранка Јова-
новић, била је, каже, дир-

нута што се маестро сетио 
њихових заједничких изво-
ђења опера у Барселони и 
Рио де Жанеиру и позвао је 
као специјални госта. По-
себно се одушевила када је 

сазнала да жели да 
концерт оконча пе-
смом на српском је-
зику, што је Пласидо 
и учинио отпевавши 
љубавну песму кнеза 
Михаила Обренови-
ћа "Што се боре ми-
сли моје".

Потврду да се До-
минго у нашем граду 
осећа као код куће, 
дала је његова супру-
га Марта, када је на 
питање о утисцима о 
узвикнула:

- О, па ми смо овде били 
већ трипут! Сви су се брину-
ли како ћу да шетам по ки-
ши, а ја обожавам баш јесен. 
Уживала сам и у киши, и у 
магли, људима, храни, свим 
местима која смо посетили.

Легендарни певач и ди-
ригент поверио нам се да 
му је жао што, због обавеза 
у Валенсији већ наредног 
дана, није имао више вре-
мена за дружење. Његова 
десна рука, Београђанка 
Снежана Квадвлих Миха-
иловић из организације 
"Европа ностра" (чији је До-
минго председник), прек-
синоћ му је читала интервју 
који је пре две недеље дао 
"Вечерњим новостима". n

Д. САВИЋ

ПОВОДОМ концерата 
у новобеоградској 
Хали спортова (сутра 

и прекосутра), рок група 
"Ван Гог" организовала је 
прексиноћ у клубу "Бен 
Акиба" неформално дру-
жење са представницима 
медија. Мини акустичном 
свирком, у узаврелом ам-
бијенту и уз пиво, београд-
ски бенд предвођен пева-
чем Звонимиром Ђукићем 
Ђулетом наговестио је део 
атмосфере која очекује пу-
блику. Овога пута "Ван Гог" 
има још један добар разлог 
за задовољство - на сутра-
шњем концерту биће им 
уручена друга регионална 
МТВ награда у каријери. 
Ђуле се захвалио медијима 
на сарадњи, уз образложе-
ње да су показали слух за 
оно мало урбаног духа што 
је преостало.

- Нисмо рачунали на 
други београдски концерт, 

али се на наше задовољ-
ство ипак десио - рекао је 
Ђуле. - То ће бити прилика 
да евоцирамо успомене са 
ранијих албума и поделимо 
радост нових песама. Али, у 
два дана свираћемо разли-
чите песме. Да се видимо, 

заједно певамо, загрлимо 
и растанемо с љубављу. Су-
штина је да се млади људи 
и њихови родитељи, који 
су остали верни домаћем 
рокенролу, лепо проведу. 
Сви сте обавезни да дођете 
у патикама, фармеркама и 
мајицама. Свечану гарде-

робу и нафталин оставите 
код куће. Ви старији при-
сетите се младости, можете 
да смрдите и на зној, али је 
важно да будете насмејани 
и расположени.

Осим пријатеља, сарад-
ника и "седме силе", дру-
жењу у "Бен Акиби" прису-
ствовали су и млади фанови 
"Ван Гога", који су стрпљи-
во чекали да се фотографи-
шу са Ђулетом и осталим 
члановима. Једна група 
обожавалаца допутовала 
је чак из Житорађе, а неће 
пропустити ни београдске 
концерте. Међу њима била 
је и симпатична девојка, ко-
ја ради у киоску брзе хране. 
Каже да јој није било тешко 
да по завршетку смене дође 
у Београд и да по повратку с 
пута оде право на посао. Ту 
су били и фанови рок бенда 
из Ковина, али и из других 
градова. n

С. ДОБРОСАВЉЕВИЋ

СЛУХ ЗА УРБАНИ ДУХ

ДЕЛИМО КАРТЕ
ПЕТОРО најбржих читалаца 
"Новости", који се данас у 13.00 
јаве на број телефона 011/3028-
154, добиће по две улазнице за 
други концерт "Ван Гога" (12. 
децембар) у Хали спортова.

Фо
то

 А
. С

та
нк

ов
ић

"ВАН ГОГ" СЕ ДРУЖИО СА МЕДИЈИМА УОЧИ БЕОГРАДСКИХ КОНЦЕРАТА

У Београду као код куће

Маестро са супругом Мартом


