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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Народно позориште у Бео
граду је основано и поче
лосарадом1868,аупрву
зградунаменскипројекто
вану и сазидану за театар

уселилосе1869.године.Следећедвесезоне
Националнитеатарпосвећујепрославијед
ногиповекатрајањаовенаше,какоданас
честокажемо,кровнеинституцијекултуре.

Драмајесезонуотворила26.септембра
премијером представе „Царство небеско
– Епика балканика“ у режији Јернеја Ло
ренција, коју је остварила у копродукци
јисаБитефтеатром.ПубликаБИТЕФа,у
оквирукојегсуизведенепремијераипрве
дверепризе(27.и28.септембра),содуше
вљењем је прихватила необично сценско
тумачењесрпскихепскихпесама,чијипр
видеосеодвијанаСцени„РашаПлаовић“,
а други на сцени Битеф театра. Као прву
следећупремијеруДраманајављује„Шуму“

Островског,урежијиЈагошаМарковића,акоја
сеочекујекрајемгодине.

Ансамбл Опере припрема нову поставку
Моцартовог„ДонЂованија“,чијапремијераће
битинаДанпозоришта,22.новембра,подди
ригентском палицом маестра Луиза Фернанда
Маљеира из Бразила, у режији Алберта Трио
леи сценографији ТицијанаСатија, гостијуиз
Италије, и костимима Катарине Грчић Нико
лић. Представа се спрема као копродукција са
Оперомитеатром„Мадленианум“,гдећебити
изведенапрвареприза,већ28.новембра.

СасолистимаиансамбломБалета,однедав
ноосвеженимновимиграчимаизцелогсвета,
ЛидијаПилипенкопостављановинаслов–„Ев
генијеОњегин“,намузикуП.И.Чајковског, у
адаптацији маестра Ђорђа Павловића. Аутор
сценографије за овај балет је Борис Максимо
вић,ауторкостимаКатаринаГрчићНиколић,а
премијераћебитидокрајагодине.

Ј.С.

НА ПО ЧЕТ КУ НО ВЕ ПО ЗО РИ ШНЕ СЕ ЗО НЕ

У су срет ве ли ком ју би ле ју          
На род ног по зо ри шта

У дру гој по ло ви ни се зо нe 2017/18, На
род но по зо ри ште по чи ње обе ле

жа ва ње свог ве ли ког и за це лу српску 
кул ту ру и исто ри ју из у зет но зна чај ног 
ју би ле ја – 150 го ди на на шег на ци о нал ног 
те а тра. 

Царство небеско – Епика балканика
фото: Јелена Јанковић
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Упротеклој сезони
2016/17, предста
ве Народног по
зоришта у Београ
ду видело је око

154.000гледалаца,анарепертоар
јеуврштенодесетновихнаслова.
У Драми су премијерно изведе
ни „Иванов“, „Народна драма“,
„Електра“, „Царство мрака“, „Ри
чардТрећи“и„Сумњиволице“,у
Опери–„ЂаниСкики“,„Моћсуд
бине“и„Норма“,ауБалету–јед
ночинке„Женеуdмолу“и„Дуга
божићна вечера“. Такође, тај пе
риододпочеткаоктобрапрошле,
до краја јуна ове године, биће
упамћен и по разним успешним
гостовањиманамногимфестива
лимауземљиииностранству,као
ибројнимнаградамакојесудоби
ли глумци Народног позоришта,
али и представе у целини попут
„Родољубаца“, „Иванова“, „Копе
лије“...Одосадашњимрезултати
ма и плановима за прославу 150.
рођендана Народног позоришта
уБеограду,разговарамосауправ
никомДејаномСавићем.

Коликостезадовољниоства
реним резултатима у претходној
сезони?

Неможеморећидасмонеза
довољни,али,наравно,увекможе
ибоље.Некиоднашихосновних
циљева су да, после ових „пре
скочених“ 150.000 хиљада посе
тилаца, и у наредним сезонама

одржимо најмање тај ниво гле
даности, потом да што је више
могуће гостујемо по Србији, као
и да проширимо круг сарадника
намеђународномплану.Притом
подсећамда сенашнајвишимо
гућиуметничкиниво,каоиоства
ренирезултатиуопштенедоводе
упитање,ауприлогтомеговореи
општепроценедаједрамскапро
дукција Народног позоришта не
самонајбољауБеоградуиСрбији,
негоидаконкуришезанајбољуу
региону,докОпераиБалетиона
конемајубогзнасачимедасепо
реде.Прематоме,светодајелепу
сликуонашимдостигнућима,али
и ствара нову дозу одговорности
дасенаставиутомправцуидана
тим таласима пловимо и даље, у
периодукојијепреднама.

Разговарамо неколико дана
уочипочеткановесезоне.Какви
суплановиНародногпозоришта
за наредни деветомесечни пери
од?

Имамо веома озбиљне пла
нове, а први позитивни резул
тативећсувидљиви.Тумислим
науспешнупремијерупредставе
„Царствонебеско–Епикабалка
ника“урежијиЈернејаЛоренција,
у оквиру БИТЕФа. Међу новим
драмским насловима наћи ће се
и „Шума“ Островског, у режији
Јагоша Марковића, „Деведесете“
ГоранаМиленковићаупоставци
ЕгонаСавина,ауторскипројекат
МајеПелевић„Боливуд“,Лоркин
„Дом Бернарде Албе“ у режији
Ане Григоровић... Опера ће до
крајагодинепремијерноизвести
Моцартовог „Дон Ђованија“, а
потом следе обнова Росинијеве
„Пепељуге“ипремијерапознатог
дела Умберта Ђордана „Андре
Шеније“. На балетски репертоар
ћеупрвомделусезонебитиувр
штен„ЕвгенијеОњегин“укоре
ографијиЛидијеПилипенко,аза
Међународни дан игре, Роналд
Савковић би требало да поста
ви„Хазарскиречник“Милорада
Павића.Свинаслови,безикакве
задршке,усвојенисуиодстране
Управног одбора. Наравно, као
иранијихсезона,очекујемоброј
на гостовања иностраних умет
ника јер смо, просто, дужни да
публиципредставимонеканова
имена, нове уметничке изразе...
Такође, очекују нас гостовања
нашихпредставаинашихумет
никанаразнимсценамауземљи
ииностранству...

Идемо у сусрет 150годи
шњици Народног позоришта.
Како теку припреме за обележа
вањетогзначајногјубилејаишта
је све, у оквиру тога, планирано
дасереализује?

Мисмоблаговременоушлиу
те припреме и, наравно, све што
радимонатомпољу,радимокрај
њеозбиљно.Осимштоћемопри
ступити изради Енциклопедије
Народног позоришта поводом
150 година постојања, у сарадњи
са РТСом ћемо остварити и се
ријалоисторијатунашеКуће,док
ћемо са „Филмским новостима“,
припремити један филмски про
грам.Штосетичерепертоара,он
јеодавноформиранибазираћесе
наделимадомаћихауторакојаће
реализоватидомаћиствараоци.У
Драми ништа није било спорно,
ту смо имали заиста веома вели
киизбор,алитаконијебилокадје
речоБалетуиОпери.Рецимо,за
Балетсмонаручилиноводелоод
композитораИванаЈевтића,Опе
ра ће извести „Ленку“ Миросла
ва Штаткића, а као други наслов
изабрали смо „Отаџбину“ нашег
најзначајнијегоперскогкомпози
тора, Петра Коњовића. Тренутно
смо у фази формирања Одбора
запрославуиочекујемодаћеуче
шћеприхватиипредседникРепу
бликеСрбије.Наовајначин,јасно
стављамо до знања да тај датум
нијесамопозоришниикултурни
догађајнанивоуНационалногте
атраиГрадаБеограда,негоисто
ријскиивеомазначајанјубилејза
целудржавуи,штобисерекло,за
целокупансрпскирод.

За све то што сте навели до
сада, биће неопходна адекватна
ивеомаснажнафинансијскапо
дршка,пресвегаодресорногми
нистарства?

СарадњасаМинистарством,у
овомсазиву,идосадајебилаве
ома добра. Према томе, немамо
никаквогразлогадасумњамока
коћесетопроменити.Напротив,
миочекујемо,авећзатоимамои
одређенихнаговештаја, даможе
модарачунамонанекаповећана
средства, поготову ако се узме у
обзирчињеницадахоћемоимо
рамо да инвестирамо у обнову
одређених делова зграде, наро
чито оних видљивих за публику.
Тујеједаноднајвећихприорите
таВеликасалакојазахтевавеома
озбиљнуреконструкцију.Тоћемо
свакако направити, захваљујући

ИН ТЕР ВЈУ | ДЕ ЈАН СА ВИЋ, УПРАВ НИК

Им пе ра тив: ста тус 
цен трал не уста но ве 
кул ту ре у сво јој обла сти  

ЈУ БИ ЛЕ ЈИ У ДРА МИ
Током октобра, две драм

ске представе ће бити изведе
не по 50. пут. Реч је о комаду
Александра Диме Сина „Дама
скамелијама“урежијиЈугаРа
дивојевића,којаћесвојјубилеј
обележити9.октобранаВели
кој сцени и о комедији „Бела
кафа“ Александра Поповића у

режијиМиланаНешковића,којаће50.путбитиприказана20.
октобранаСцени„РашаПлаовић“.

Р.П.Н.

ФЕСТИВАЛСКА ЈЕСЕН

Балети „Жене у dмолу“
и „Дуга божићна вече

ра“ 27. септембра су оди
граниуНеготину,уоквиру
Мокрањчевихдана.Народ
но позориште на Фести
валу „Позориште у једном
дејству“ у Младеновцу, ове
годинеиграпредставу„Не

споразум“,10.октобра,анаФестивалупобедникафестивала
уРаковициће16.октобрабитиприказана„Белакафа“.На
овогодишњем Фестивалу класике „Вршачка позоришна је
сен“уконкуренцијисучакдвепредставеНародногпозори
шта–„Царствомрака“и„Иванов“(22.и25.октобра),докће
сезаЗорановбркнаДанимаЗоранаРадмиловићауЗајечару
надметатиглумципредставе„Сумњиволице“1.новембра.

Р.П.Н.

ЈА ПАН СКИ ГА ЛЕБ
Јапански авангардни театар „A la

Place“ ће, у оквиру „Балканске турнеје
2017“ са Чеховљевим „Галебом“, у ре
жији Цујошија Сугијама, гостовати 30.
септембра на Сцени „Раша Плаовић“.
Премијера ове представе била је про
шлегодинеуТокију,аумеђувременује
савеликимуспехомизведенаинаТре
ћеммеђународномфестивалуекспери
менталногтеатрауХаноју,уВијетнаму.
Представаћебитититловананасрпски
језик. Трупа ће 2. октобра гостовати у
ЛазаревцунасцениПрвогприградског
позоришта, два дана касније у Шабач

композоришту,одаклећенаставитипутХрватскеиБиХ.
Р.П.Н.

БЕ ЛО ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ
ГлумацНародног

позоришта Милош
Ђорђевић, ового
дишњи је добитник
Плакете „Мирослав
Беловић“Академског
позоришта „Бран
ко Крсмановић“ за
најбољу режију. На
свечаности одржаној
поводом 95 година

„Крсманца“,признањемујеурученозарежијупредставе„Дар“
по тексту Милене Ђорђевић, у извођењу Позоришне трупе
„Ура“.ПредставаједобилаподршкуСекретаријатазаобразо
вањеидечјузаштитуГрадаБеограда јернауметничкиреле
вантанначинскрећепажњујавностинаособесааутизмом,а
вишепутајесауспехомгостовалаинаСцени„РашаПлаовић“.
Стручнукомисијукојајеодлучивалаоовомпризнањучинили
суФилипГринвалд(председник),ВладимирЛазић,ОбрадРа
дуловић,МиркоТодоровић,МиодрагБогић,ЉубишаРистић
иМајаНиколић.

Р.П.Н.

Пре не ко ли ко го ди на 
по кре нуо сам ини

ци ја ти ву да се на ша 
Ве ли ка сце на на зо ве по 
Бра ни сла ву Ну ши ћу. То 
ни је од лу ка, пре ма мом 
ми шље њу, ко ју мо же да 
до не се са мо управ ник или 
Управ ни од бор. То је не
што око че га мо ра да по
сто ји знат но ши ри кон
сен зус не са мо кул тур не, 
не го јав но сти уоп ште. 
Реч је о ве ли ком ства
ра о цу, ве ли кој уста но ви 
кул ту ре и то мо ра да бу
де за јед нич ка од лу ка. И 
да ље сто јим иза те иде је 
ко ју ви дим да и Управ ни 
од бор, кад смо о то ме ма
ло не зва нич но раз го ва
ра ли, по др жа ва. На дам 
се да ће мо то ком ју би
лар не се зо не ус пе ти да је 
и ре а ли зу је мо. 
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средствимаизбуџета,алиионима
оддонатора.

У интервјуу који су „Позо
ришне новине“, поводом Вашег
именовања на функцију управ
никаНародногпозоришта,про
летос смо, између осталог, при
чали и о Вашој иницијативи да
се Националном театру врати
статус институције од „нацио
налногзначаја“,којимујеизме
номЗаконаокултуриукинутпре
годинуиподана,заједносајош
60 установа културе. Да ли се у
међувременунештопроменило?

Сасвим је природно да На
родно позориште има статус не
самонационалне,негоцентралне
установекултуреусвојојобласти,
јер,изописанашихпословакоје
радимо, ми то де факто и јесмо.
На пример, помажемо позори
штапоСрбији,отварамоимсво
једвесценезањиховагостовања,
дајемоопремукојанамавишени
јепотребна...Тојенештослично
ономешторадеНароднабибли
отека и Народни музеј, као цен
тралнеустановекултуреусвојим
областима. Сматрам да то што
претребадасезаконскиформу
лише и да се та улога Народног
позоришта институционализује.
СатимјеупознатинашУправни
одборкојитоздушноподржава,
аумеђувремену,таврстаиници
јативејеупућенаиМинистарству
културе.

Истом приликом смо разго
варалииотомедабибројзапо
сленихуКућитребалодасепри
лагоди реалним потребама. Ви
стетадатврдилидаНароднопо
зориште,поготовууансамблима,
имамањакљуди.Штасетренут
нодешаваувезисатимпитањем?

Докрајагодинебитребалода
направимо нову систематизацију
удухупотребезаприлагођавањем
раднихместановомкаталогурад
нихместа.Такође,надамоседаће
тадапочетиидасепримењујено
висистемплатнихразредакојиће
створитимогућностизадругачији
третманзапосленихибољевред
новањерада,несамоуНародном
позоришту, него у култури уоп
ште.

Токомлетњепаузе,каодири
гент сте имали неколико веома
успешнихнаступауХонгКонгу,
Италији и Бугарској. Какве ути
скеноситесатихгостовања?

Изузетно позитивне. Имао
самвеликеуспехе,атојеусваком
случају знак да се моја уметност,
на међународном нивоу, веома
добро препознаје. Наравно, то
нијесамомојлични,негоиуспех
Народногпозоришта,јерсамсебе
управотуизградиокаоуметника.
Такође, то је признање и нашој
целокупној уметности, култури и
свакако, Опери Националног те
атра. У међувремену сам добио
новепозивеи,наравно,каоиувек

до сада, та своја гостовања иско
ристићудатамопласираминаше
солисте,ОркестариХор.Тоћесе
током наше јубиларне сезоне и
видети.

У протеклих неколико годи
напрошлистекрозразнетурбу
лентне ситуације и многобројне
притискесавишестрана.Колико
је све то оставило трага на Вама
не само као уметнику, већ и као
управнику?

Има једна дивна изрека која
гласи – што нас не убије, то нас
ојача.То је,каконекорече, један
однајважнијихнаписанихзакона
живота чије нам препреке поне
кадделујунепремостиве,аударци
неизбежни и неизлечиви. Успели
смодапребродимосветеситуаци
јеитосмосадаоставилиизасебе.
То је могло само да нас очврсне.
Дакле,тоштосмо,узвеликипо
дршку и помоћ најодговорнијих
људиунашемдруштву,успелида
сеизборимосапротивницамако
јиникаданисумислилидоброни
нашојкултури,ниНародномпо
зоришту,ниуметностиуопште,а
представљали су некакве назови
фактореуoвојсредини,самонас
јеучврстилоууверењудајенаша
борбазаисправне,правевредно
стиу српскојкултури, уметности
идруштву,ималасмислаидатре
баидаљеданаставимодаидемо
тимпутем.

МикојанБезбрадица

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ОКТОБАР 2017.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

МЛАДИ СЦЕНОГРАФИ
радови студената ФПУ у Београду

ПРИ МА ДО НИ У ЧАСТ

Првом изложбом у овој се
зони, „Горданa Јевтовић –

примадона и професор“, Музеј
Народног позоришта у Београду
обележава десет година од упо
којењаи70годинаодрођењаове
наше значајне уметнице. Аутор
поставкеикаталогајеДраганСте
вовић,директоровогМузеја,аиз
ложбаћебитиотворена20.окто
бра2017.

Р.П.Н.

ТУ РИ СТИЧ КА ПО СЕ ТА

Музеј Народног по
зоришта већ трећу

годину успешно сарађу
је са агенцијом „Premium
Tоurs“, преко које је наш
национални театар до са
да посетило укупно 2300
туристаизцелогсвета,ко
ји крузерима пролазе кроз
Београд. Уз обилазак згра
деипричуоНародномпо
зоришту, посетиоце сваки
пут очара кратак концерт
полазника Оперског сту
дија, који у просторијама

Музејаприредемладипевачи.Самоудосадашњемделуове
туристичкесезоне,забележеноје900посетилаца.

Р.П.Н.

ИЗЛОЖБА – отварање

20. 10 | 18.00 ГОРДАНА ЈЕВТОВИЋ МИНОВ, ПРИМАДОНА 

И ПРОФЕСОР, поводом 10 година од смрти и 70 година 

од рођења; аутор Драган Стевовић

РАДИОНИЦА

18. 10 | 18.00 150 ГОДИНА ПИРАНДЕЛА, у организацији 

Задужбине „Доситеј Обрадовић“ и Катедре за 

италијанистику Филолошког факултета у Београду

КОНЦЕРТ

19. 10 | 18.00 ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ – Марија Тунић, 

виолина; Јелена Капор, клавир 

ОТВОРЕНА ВРАТА

21. 10 | 12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 

30. 10 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 

КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића 

и Нине Ћосић (обоа)

Не дав но смо има ли са
ста нак ко ји би мо гао 

да бу де исто риј ски, а на 
ко јем смо раз го ва ра ли о 
на ше две ве ли ке ини ци ја
ти ве. Ко ли ко ви дим, Град 
Бе о град је на пу ту да их 
пре по зна као ве о ма зна
чај не. Реч је о но вој сце ни 
На род ног по зо ри шта на 
Тр гу Ре пу бли ке и ре кон
струк ци ји Ђу мру ка не, 
пр ве по зо ри шне згра де 
у Ср би ји, ко ја да нас као 
та ква не по сто ји, али 
по сто је ње ни те ме љи. 
Нај ви ши и нај од го вор ни
ји ор га ни за то, као што 
су, осим Гра да, пред сед
ни штво Ре пу бли ке, Ми
ни стар ство кул ту ре и 
За вод за за шти ту спо
ме ни ка Бе о гра да, крај ње 
бла го на кло но гле да ју на 
то и ја ми слим, бу де ли 
упор но сти и до бре во ље, 
че га ве ру јем да не ће мањ
ка ти, мо же мо у ско ри јој 
бу дућ но сти да се на да мо 
до брим ве сти ма.  
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Упрограму овогодишњег
БИТЕФа је седам пред
става, од којих су чак
двеспотписомпознатог
словеначког редитеља:

представу „Библија, први покушај“
извешће Словенско народно гледа
лишче из Љубљане, а „Царство небе
ско – Епика балканика“ (премијерно)
ансамбл нашег националног театра.
Изаовогугледногуметникајечетрде
сетакрежија,асатринаслова(„Олуја“,
„Полудела локомотива“, „Илијада“)
последњих година већ је гостовао на
београдском фестивалу – сваки пут
освајајући признања и симпатије пу
блике.

 „Царство небеско“ (...) његов је
први ангажман у Србији и за тему је
изабрао српску епску поезију. „Епски
широко“, биће и у начину извођења:
првидеопредставеодиграћесенаСце
ни„РашаПлаовић“,другиуБитефте
атру.Несвакидашњипотезмотивисан
је редитељевом идејом за променом
перспективеуистојтематици...

Заштостесеодлучилибашзасрп
скуепику?

Пресвега,збогмојељубавипрема
древним причама и песмама, као пр
вим документима наше цивилизаци
је. Занимају ме теме, мотиви, дилеме,
које су то патње и чежње, па и какве
везе све то има са нама данас. Много
јетогазаједничког.Уепицисуствари
само мало суровије, непосредније, с
мањелажи.Аистрастисемањекрију.
Фасцинирамемаштаупричамаипе
смама,јеримагинацијајенајвећапри
вилегија људског постојања. Српске
песмесусуперкомбинацијаисторијес
једнестране,имитологијесдруге.По
некадчакимитоманије.Тајрубизмеђу

историјеимитоманијевеомамијеза
нимљив,свеоноархетипско,важноза
нашупотребупричањаприче.

Цео Балкан је сличан простор,
шта овдашње стваралаштво чини
специфичним?

Србија је због својих историјских
околностинастојаладасеодржипре
ко језика и песме. То је феноменалан
начин отпора: док причам и певам ја
постојим!Коликогодоколностибиле
тешке, колико год се проливала крв,
док певам – постојим. Праисконска,

дивнапотреба.Архетипскепричемо
жемонаћиусвимтрадицијамасветаи

тојеононајлепше,јерзначидапосто
јинекипросторунамаукојемсмосви
браћаисестре.Начиннакојижудимо,
бојимосе,волимоипревишежелимо.

У епици су идеали узвишени, а
слобода вредна сваке жртве. Данас
преовлађује мишљење да за „идеале
гинубудале“?

Не бих глорификовао прошлост,
аниумањиваосадашњост.Сликаније
црнобела,путемсенештогуби,ане
штодобија...ЈанебихумрозаСлове
нију.Нежелимдасепревишеиденти

По завршетку про
шле сезоне, На
родно позориште
је први пут имало
приликудасепред

ставикинескојпублици,итодрам
скомпредставом„Дамаскамелија
ма“,којаје7,8.и9.јула2017.играна
насцениПекиншкогдржавногпо
зоришта у главној пешачкој зони
старогграда,недалекоодпознатог
Трга Тијенанмен, у оквиру Међу
народногфестивалакоји је65.пут
одржануглавномградуоведалеке
азијскеземље.Екипаод38уметни
ка и осталих чланова Позоришта
којиучествујууизвођењуовепред
ставеотишлајепотомуШангај,где
јепубликанасцениГрадскогтеатра
иступредставувидела14.и15.јула.

Тим поводом разговарамо са
Жељком Хубачем, в.д. директора
Драме и аутором адаптације овог
комада,којиистичедајеовазначај
натурнејаорганизованазахваљују
ћи министарствима културе Кине
иСрбије,АмбасадиРСуПекингуи
службипродукцијеНародногпозо
ришта.„Овојебиозаистакомплек
санподухват,који је упочетку из
гледаонеостварив:какодопремити
костиме,декор,оформитиоптима
лан тим... али смо ипак све успели
захваљујући добром планирању и
организацији“, каже Хубач и пове
рава нам да су сви помало стрепе
ли од овог гостовања. „Нажалост,
мималознамоокинескојкултури,
традицији,начинумишљења,ана
рочито о позоришту и драматур
гији, осим да се веома разликују
од наших. Повремено смо имали
приликедавидимоостварењатра
диционалног кинеског театра, по

путпекиншкеопере,знамомногоо
кинескомплесномтеатру,алиоса
временом не знамо готово ништа.
На овом гостовању сам открио да
јерепертоарпекиншкогпозоришта
од1965.доданасвеомаразнолик,а
сада тамо ствара на хиљаде драм
ских писаца. Занимљиво је да има
поставкиизшездесетихгодинакоје
сеидаљеиграју,штонебитребало
дачудиакоимамоувидубројста
новника.Даље,кинескитеатарсеод
оног нама познатог разликује и на
нивоу симболике: у Кини постоји
универзалнасимболикабројева,бо
ја,покрета...којиимајувишевеков
ну традицију и тамо су опште по
знати и препознатљиви. Европски

театарнепознајетуврступозори
шногјезикаисимбола.Дакле,има
ли смо разлога да се прибојавамо
какоћепубликасхватитииприхва
титинашупредставу.Испоставило
се,међутим,данијебиломестаза
бринутости – утицаји са Запада се
у новије време брзо пробијају, тај
процес је незаустављив и мислим
да ће Кину врло брзо преплавити
сведобро,алинажалостисвелоше
штостижесаЗапада.Штосетиче
театра, показало се да су Кинези
радознали, отворени, заинтересо
вани за естетику и позоришни је
зиккојисмомидонели.Нанашим
представамасалесуиуПекингуи
уШангајубилепрепуне,штозначи
дајебиловишеод900гледалацапо
представи.Данијебилопроблемау
перцепцији, најбоље су сведочиле
реакцијепублике–билојеисмеха
исуза,каоиаплаузинакрајупред
ставекојисубилиизузетнодугии
срдачни“,задовољноговориХубач,
који јеуПекингуодржаоипреда
вањенакојемјеговориооисторији
Народногпозориштаисавременој
српскојпозоришнојсцени.

Успешна двонедељна турнеја
јебиладобраприликадасеразго
вара о будућој сарадњи. Вршилац
дужностидиректораДрамеНарод
ног позоришта је са одговорнима
изГрадскогтеатрапочеопреговоре
оевентуалномњиховомгостовању
коднас:„Надамседаћемоупроле
ће2019,ујекупрославе150.рођен
данаНародногпозоришта,угости
ти Пекиншки театар. Поред тога,
предложио сам да на српски пре
ведемо неке кинеске драме. Било
бизанимљивовидетидалиикако
тацивилизацијски,културолошки,
менталитетскидалекадраматургија
кореспондирасаевропскомпубли
ком“, рекао нам је Хубач и обећао
београдској публици да ће ускоро
поново видети „Даму с камели
јама“, која због припрема за ово
историјско гостовање није играна
током последња два месеца прет
ходнесезоне.

Ј.Стевановић

Пре ми је ра пред ста
ве „Цар ство не бе

ско – Епика балканика“ 
ко про ду цент ски је по ду
хват На род ног по зо ри
шта и Би теф те а тра. 
Ве ћи део аутор ског ти ма 
чи не го сти из Сло ве ни
је – ре ди тељ је Јер неј Ло
рен ци, дра ма тург Ма тиц 
Ста ри на ко ји је са ре ди
те љем и аутор адап та
ци је, сце но граф је Бран ко 
Хој ник, ко сти мо граф Бе
лин да Ра ду ло вић, ком по
зи тор Кар ми на Ши лец 
а ко ре о граф и аси стент 
ре ди те ља Гре гор Лу штек. 
Сцен ски го вор по ста вља 
Љи ља на Мр кић По по вић, 
а из вр шни про ду цен ти су 
Јо ва на Ја њић и Ми ло рад 
Јо ва но вић. Уло ге ту ма че 
Ол га Ода но вић, На та ша 
Нин ко вић, На да Шар гин, 
Ха на Се ли мо вић, Бран ко 
Је ри нић, Ни ко ла Ву јо вић, 
Бо јан Жи ро вић, Ми лу тин 
Ми ло ше вић, Сла вен До
шло. Пре ми је ра је би ла у 
окви ру БИ ТЕФа, 26. сеп
тем бра. Ов де пре но си мо 
ве ћи део ин тер вјуа са Ло
рен ци јем, ко ји је об ја вљен 
у „Ве чер њим но во сти ма“ 
27. ав гу ста 2017. 

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Пр во го сто ва ње у Ки ни
ИН ТЕР ВЈУ | ЈЕР НЕЈ ЛО РЕН ЦИ

При ча и пе сма као на чин от по ра

Дра му „Да ма с  ка ме
ли ја ма“ Алек сан дра 

Ди ме Си на ре жи рао је Југ 
Ра ди во је вић, а на тур не ји 
су уло ге ту ма чи ли: Ма ри ја 
Виц ко вић (Мар га ри та Го
тје), Јо а ким Та сић (Ар ман 
Ди вал), Не бој ша Кун да
чи на (Жорж Ди вал), Сло
бо дан Бе штић (Гроф де 
Жи ре), Сте ла Ћет ко вић 
(При данс), Ка ли на Ко ва
че вић (На нин), Ди ми три
је Илић (Вар виљ), Ан дре ја 
Ма ри чић (Га стон Ри је), 
Ми ле на Ђор ђе вић (Ни ше
та), Ле по мир Ив ко вић (Гу
став), док је уло гу Олим пи
је у Пе кин гу игра ла Бо ја на 
Сте фа но вић, а у Шан га ју 
Ма ја Ни ко лић. 

На фе сти ва лу у Пе кин
гу, по ред На род ног по

зо ри шта у Бе о гра ду и ки не
ских те а та ра, уче ство ва ли 
су Сло вен ско на род но гле да
ли шче из Љу бља не, Алек
сан дриј ски те а тар из 
Санкт Пе тер бур га…
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При ча и пе сма као на чин от по ра

фикујем са нацијом, моја припадност
је,пресвега,припадност језику.Утој
причи о идеалима и јунацима, посто
ји велика опасност да их разноразне
политичке опције вулгаризују и зло
употребе,каоинекепесмеипојмове.
Свакаполитикажелидасебиобезбеди
дуговечност и у ту сврху безобзирно
крадепрошлост.Песмесамепосебине
могубитилошенитиизворзла,увекје
питање интерпретације... Сваки исто
ријскитренутактоликојекомплексан
дасенеможесагледатиусвојојцело

витости. У том смислу, ова представа
неће,неможеинежелидасудиобило
чему, стави било какав ускличник. И
сигурноћесеигратисатомкомплек
сношћукојајеувекуизмицању.Неће
правити неке коначне судове, бавиће
се лепотом препричавања, потребом
запричом,али,наравно,иопасношћу
даприсвајамопричекојенисунашеи
превише се идентификујемо с неком
темом,садржајем,фразом.

Којесутемеутомширокомпољу

народног стваралаштва посебно ва
жне?

Имаихсамонеколико,свеостало
суваријацијекаоиживотсам.Свисмо
ми нека чудна Бахова фуга, са осећа
јемдасмопосебни,другачији.Лично,
свиђа ми се дикција епике. Дијалог и
градња лика мање су ми занимљиви.
Глумацуовојпредставимањејеуло
га,вишеприповедач.Априповедачу
позоришном смислу је врло поште
напозиција.Иначе,темекојесуми
битнесуонеархетипске:рађањезла,
мржње,осветољубивости,чежњеза

љубављу и припадањем, ту
га... а можда

најви

шепричакаотаква,потребазаприча
њем.Сапричомпостојиимојесећање.

Шта припада колективном сећа
њунашихсавременика?

Двадесети век, колико год да је
бионесрећан,уњемуседесиломного
предивнихстваринакојесмозабора
вили. Права жена, расе, синдикати. У
двадесетомвекуотвориосеипростор
у уметности, много граница је пало.
Дакле, свет је пре сто година поста
виопитањаљудскихправа,асадасмо
у озбиљној опасности да направимо
неколико корака уназад. У одсуству
јасних координата, ствара се прили
казаразвојфашизма.(...)Западјесве
размаженији, социјална неправда све
израженија.Дабисеприкрилаунутра
шњатрулост,форсирасенесигурност
и сакривају права питања. Слабост
демократије допушта да се дешавају
инајгорествари,користисестариме
ханизам жртвеног јагњета и тражење
кривца.(...)

Каква јепозицијауметникаута
квомдруштвуисвету?

Моја јепривилегијадаидемуне
кедругеприче,алитонезначидабе
жимоднечега.Увекпреиспитујемса
дашњост. Не желим да изгубим веру
упоезију,снагуречи,машту,покушај
да без коначних судова створимо за
једнички свет и то више аудитиван
него визуелан.(...)У уметности ништа
неможедасевратинастаро.Свисмо
мипомалоизгубљени.Штаједанаспо
себнозначајно,никонеможезнати.Та
чињеницаиманегативнустрану,алије
истовременоисуперзнак.Ифрустри
рајућеиослабађајуће.Упозориштусе
ствари брзо мењају, оно стално коре
спондираспролазношћу.

ВукицаСтругар

С       а јед не стра не, љу
ди увек же ле да не где 

при па да ју, а с дру ге, да бу
ду је дин стве ни. Те а тар је 
ко лек ти ван рад: оку пља 
од ре ђе ни број по је ди на
ца, од ко јих ни ко не сме 
да гу би свој иден ти тет, 
али мо ра да има свест да 
пред ста ва тре ба да бу де 
па мет ни ја од зби ра по је
ди на ца. Ре ди тељ не од ре
ђу је све, јер сва ко је аутор 
и сва ко тре ба да из ра зи 
се бе.

НА ШИ ПЛА КА ТИ НА ФЕ СТИ ВА ЛУ
Плакати представа

Народног позоришта,
аутора Јована Тарбу
ка, представљени су на
„Фестивалу фестивала“
у Требињу. Заједно са
плакатима Атељеа 212
чији је аутор Марија
Јевтић, они су чинили
изложбу „Позоришни

плакат“која јебиладоступнапосетиоцимафестивалаидру
гимзаинтересованимаод23.до30.јула2017.Наотварањупо
ставке говорилисутеатрологдр МилованЗдравковић ив.д.
директораДрамеНародногпозориштауБеоградуЖељкоХу
бач,којијеистакаозначајпозоришногплакатаутренуткуна
станка,алиикаоисторијскогдокумента.

Р.П.Н.

ДАН КИ, С ЉУ БА ВЉУ
Сљубављу,нашојтеткаДан

ки–називјемеморијалногкон
цертакојиФилхармонијамладих
„Борислав Пашћан“ посвећује
Даници Томковић (1939–2017),
дугогодишњем уметничком ди
ректору овог оркестра и умет
ничком саветнику Опере На
родног позоришта у Београду.
Концертћесеодржатиусуботу,
7.октобра,наВеликојсценина
шегнационалногтеатра.

Р.П.Н.

СОЛИСТИ У БУГАРСКОЈ

Прваци Опере Народног позоришта
уБеоградугостовалисууБугарској,

где су на сцени Државне опере у граду
Русе18.септембранаступилиуконцерт
ном извођењу Вагнеровог „Летећег Хо
ланђанина“. Насловну улогу је тумачио
Миодраг Д. Јовановић, у улози Сенте је
наступилаАнаРупчић,ДрагољубБајићје
биоДаланд,аДејанМаксимовићјетума
чиоулогуЕрика.Извођењејеуприличено
у оквиру Master classа за младе оперске
диригенте у организацији Blue Danube
Musikimpresario из Беча, који под руко

водством маестра Дејана Савића већ пету годину за редом
окупљамладедиригентеизцелогсвета.

Р.П.Н.

ПО ЧЕ ЦИ СРП СКОГ ТЕ А ТРА

Некадашњи члан Народног позоришта
у Београду, др Милован Здравковић,

аутор је изложбе фотоколажа „Позоришни
живот Земуна – прожимање са културом
Европе“,која јеуоквиру„Данаевропскеба
штине“, 16. септембра отворена у Атељеу и
галерији „Чубрило“. Поставку чине портре
тиуметникаидругихпозориштникакојису
утицалинаразвојсрпскогтеатрауXIXвеку,
пасамимтимималипресуданутицајнаосни

вањеипрведеценијераданашегнационалногтеатра.
Р.П.Н.

НО ВИ САЈТ
Почеткомсептембра,Народнопозориштеједобилореди

зајнирану,функционалнијуимодернијуверзијуинтернетпре
зентације,којаобухватаисигурноснисертификат(greenbar),
којипосетиоцимасајта,анарочитоonlineкупцимапружадо
датнусигурност.Пореднизановихвизуелнихдетаља,унапре
ђенјеипрограмскикодсајтакојијеунајвећојмериауторски
производвебтимаПозоришта.

Р.П.Н.
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Онашим оперским
великанима веома
је мало моногра
фија, озбиљних
студија, рецензи

ја.Бавећисеоперскомуметношћу
и као солиста, извођач, али и као
пасионирани истраживач и хро
ничар,ауторовекњиге,Владимир
Јовановић,нашаосенатеренукоји
мујенајближиикојемјепосвећен.

Горданин младодрамски со
пран,односноколоратурнисопран
који јеу једноммоментуизгледао
да ће досећи само Моцарта и Ро
синија, распростро се на целокуп
нидомаћиистранирепертоар,од
КоштанеиЋоЋоСан,домодер
не музике нашег доба. Кристално
чист, поуздан у висинама, праћен
изванредном глумом и сценским
кретњама, од ходања и трчања до
плесаибалета...тајгласједобијао
налепотииволумену,надграђивао
се у нашој свести исто онако као
што се њена фигура издуживала,
аонарасладонеких„високихви
сина“. Нарочито се истицала као
Ђилдау„Риголету“.Исадмизву
чи арија Caro nome, њене звонке
висине,беспрекорноинтонативно
тачне и досегнуте, лепота средње

лаге,интерпретацијакојаносисву
љубав и заљубљеност младе жене
растрзане између љубави према
оцу и према младићу. Недостаје
намнасценинашеОпере,недоста
је у концертном животу, у свако
дневном,каодругипријатељ,као
саговорник, као велики оперски
зналаципосвећеник.

Књига је саткана од љубави,
пријатељства, од речи топлине и
људскеподршке–изааутораиза
примадону. Када се на једном ме
сту скупе сви великани овдашње
оперске уметности и то различи
тих генерација, од Радмиле Бако
чевић чијим уводним текстом и
започињеовакњига,папрекоБи
серке Цвејић која нема обичај да
честоподарујесвојеписањеиБре
де Калеф, па преко млађих изда
нака, Николе Китановског, све до
најмлађих, Горданиних студената
иученика,ондаможесамодабуде
част и привилегија да се у таквом
друштвунађемо.

Као велики зналац целокупне
нашеистранеоперскеуметности,
Радмила Бакочевић одмах на по
четкусвогтекстаицелемоногра
фијеизричесудоГорданинимнај
већим улогама, чак извињавајући

се бројним колегиницама које су
сеуистимулогамаокушале,алиса
далекомањеуметничкогучинка.А
њојсемораверовати!Онаистиче
пресвегаОскараиз„Балаподма
скама“, улогу за коју ће неколико
страница касније и Бреда Калеф
рећидајенајбољасветскакреација.
Затим, Радмила Бакочевић истиче
Розину у „Севиљском берберину“,
па „Боеме“, „Травијату“, „Риголе
та“, „Љубавни напитак“, „Слепог
миша“ и „Мадам Батерфлај“... и
оквирјепостављен.

Пасионирани Влада Јовано
вићуобимномтекстуизучавацео
Горданинживот,анарочитоњену
оперску, концертну и педагошку
делатност.Надахнутљубављуито
плином,тајтекстјесликавремена,
људи,крајева,породице, утицаја...
свегаоногаштогради једнуумет
ничку личност. Ништа није забо
рављенонитипропуштено.

Удругомделукњигекојиноси
наслов „Сећања“, нарочито долазе
до изражаја речи колега са који
ма је Гордана наступала у земљи
и иностранству: њена незлобива
природа, ведар смех, хумор, жеља
ипотребазадружењемивансце
не.Тусуисећањањенихстудената,

деце, пријатеља... А ја памтим ка
ко је као ученица средње школе
имитирала професоре, све нас за
смејавала и ведрила пред испите,
билажовијална,глумила,причала,
дружиласесасвима...Увекјебила
примадона,звонкогсмеха,радости
којуједоносиласвима...

Најзад,„Прилози“доносеком
плетан репертоар који задивљу
је и обимом и квалитетом, затим
концертни и оперски репертоар
(одвојено), следе награде и избор
изкритикаиинтервјуаобјављених
унашојистранојштампи.

Сви који у књизи пишу о ње
ној педагошкој делатности, уви
ђајуиступасијуисасвимодређен,
строгиправичанодноспремасту
дентима.НајпреуШколи„Маној
ловић“уЗемуну,затимуНишу,па
наМузичкојакадемијиуБеограду,
градила је своје студенте у правцу
онихпољанакојимабисенајбоље
изразили,неправећиодњихсоп
ственекопије,штои јестенајвећи
успех добрих педагога. Књига са
држи и веома богат фотографски
материјал,каоиCDназадњојко
рици–дасесетимоиникаднеза
боравимо.

БранкаРадовић

КЊИ ГA ПОСВЕЋЕНА ПРИМАДОНИ

На шој Го ци у спо мен

На вр ши ло се десет го
ди на ка ко је са опер

ске и жи вот не сце не оти
шла при ма до на Гор да на 
Јев то вић Ми нов. Тим по
во дом Прес клуб Д.О.О, 
На род но по зо ри ште и 
Му зеј по зо ри шне умет
но сти Ср би је, об ја ви ли су 
књи гу „Пе ти чин“, ко ју 
пот пи су је Вла ди мир Јо ва
но вић, а чи ја про мо ци ја је 
би ла на кра ју про шле се зо
не, на Ве ли кој сце ни.

IN ME MO RI AM

Де јан Ми ла ди но вић (1948–2017)

Упознала сам га на
трећој години сту
дијаоперскережије,
када сам са колегом
са класе асистирала

напостављањупредставе„Вешти
це из Салема“. Дејан Миладино
вић,редитељпредставеитадашњи
директор Опере нас је дочекао,
упознаосацелимансамбломипо
степенонасупутиоутајнезаната.

Токомњеговогпотоњегборав
кауАмерици,гдејенаставиосвоју
веомауспешнукаријеруикаоре
дитељикаопрофесор,трудиласам
се,садавећкаоасистентредитеља
уОпериНародногпозоришта,да
све представе које сам била заду
жена да одржавам и обнављам,
остану што верније премијерном
извођењуидаштотачнијеиспра
теконцептитокмислиоригинал
ног редитеља. Посебан однос сам
увек имала према режијама Деја
на Миладиновића, јер сам још на
„Вештицама из Салема“ упознала
његовначинрадаиразмишљања,
озбиљних припрема и истражи
вања, које сам постепено и сама
усвојила: важно је проникнути у
срж поступака, погодити симбо
лику, вишеслојно објаснити и ра
светлитиодређенупричу,музичку

темуилинечијилик.Поредбриге
о представама у Народном позо
ришту,превишеод15годинасам
Миладиновићеву режију Пучини
јеве„МадамБатерфлај“пренелана
Кипар,упозориштеуЛимасолу,а
летос,ујулу,преносиласамњего
ву режију Вердијевог „Атиле“ на
летњупозорницууВарни,уБугар
ској. У међувремену, много пута
смобилиуприлицидаразговара
мо,дасепосаветујемо,паипохва
лимо једно другом и много ми је
временабилопотребнодаприхва
тимДејановуферпонудударазго
вараморавноправнокаоколеге,а
некаостудентипрофесор.

Наш последњи разговор био
је о припреми прославе предсто
јећег великог јубилеја, 150 годи
на Народног позоришта, о успе
шномизвођењу„Атиле“уВарни,
о премијери „Веселих попова ба
натских“ у СНПу у Новом Саду.
Договорили смо се да се ускоро
видимоинаставимозапочетераз
говоре... а онда смо се одједном
заувекпоздрављалиуАлејизаслу
жнихграђана,доксмонашегДеја
наиспраћалиопеломнавечнипо
чинак.Ибезобзираназдравствено
стање, са којим сам била донекле
упозната,ипаксамосталазатечена

његовим одласком.
Осећам празнину,
сличну оној када
ми је отац изнена
да преминуо, па је
остало много тога
недореченог, неис
причаног, нера
светљеног, неиза
нализираног... А
волели смо поне
кад и да се пожа
лимо једно другом,
простодадокажемосебикакосуи
редитељиљудиодкрвиимеса,по
носаисујете,успонаипадова.

УбеђенасамдајеДејанМила
диновић проживео диван живот,
пун љубави и радости, дивљења
и успеха, уз хармоничну и дубо
куподршкусвојесупругеВеснеи
ћеркеДејане,адочекао јеиунука
Дејана, чиме се заокружио његов
живот супруга, оца, човека, при
јатеља...Аликаоуметник,Дејанје
могаоижелеодаучинијошмно
го тога и осећам да смо ускраће
низамногеизванреднепредставе
којесумогледазаживеизпераи
енергијевеликогмајстораоперске
режије.

На тренутном репертоа
ру Народног позоришта у Бео

граду је само неколико његових
поставки, а било би добро да их
јебиломноговишеиубеђенасам
дабитрајаледугоидабиедукова
лемногемладеоперскеуметнике,
каоипубликуипоштоваоцеопер
ске уметности. Међу садашњим
првацима наше оперске сцене су
већином његови некадашњи сту
дентиисвисупрвесценскекораке
научилиуправоодпрофесораДе
јана Миладиновића, још на Ака
демији. Његов начин рада са сту
дентима,који јеопштепризнати
прихваћенкаоодличанивангра
ницанашеземље,трудимоседаи
данас применимо при обучавању
младихпевачауОперскомстуди
ју при Народном позоришту. А
ја се, као редитељ Опере, трудим

да палицу, преузету од великана
оперске режије, Младена Сабљи
ћа, Борислава Поповића и Дејана
Миладиновића, што успешније
и са пуно поноса и одговорности
носимдаље.Частјеизадовољство
билоучитиоднајбољих.

Једно велико срце је престало
дакуца,алисећање,поштовањеи
дивљење наставиће да живе кроз
нас,којисмоималисрећуичастда
учимо,дружимосеирадимосаДе
јаномМиладиновићем.Непостоје
речикојимабихмогладаискажем
поштовање и љубав, које и данас
осећампремањемуињеговојпо
родици.

Слава муивечно хвала за све
штонамјеоставиоуаманет!

ИванаДрагутиновићМаричић
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Ј ош у то ку при пре ма за 
осни ва ње Театра на Ђу
мруку, Jо ван Сте ри ја По
по вић је усту пио пет сво
јих тек сто ва за из во ђе ње. 

У Но ви на ма Срб ским, 3. ја ну а ра 
1842. упра ва по зо ри шта из ја вљу је 
„јав ну бла го дар ност со чи ни те љу“ 
за „ова ко ву рев ност к на пред ку 
про све ште ни ја Срб ског“. Убр зо 
по том, Сте ри ја је за вр шио и ра ни
је за по че ту тра ге ди ју „Вла ди слав, 
краљ бу гар ски“ и ко ме ди ју „Сим
па ти ја и ан ти па ти ја“, ко је је та ко ђе 
по кло нио те а тру. Са чу ван је до
ку мент ко ји све до чи да је при ход 
од штам па ња „Вла ди сла ва“ дао 
школ ском фон ду. Сва је при ли ка 
да је све или бар ве ћи ну ових пред
ста ва ре жи рао Ата на си је Ни ко лић, 
уз му зи ку Јо си па Шле зин ге ра.

ПремаистраживањимаМило
рада Т. Николића, на сцени Теа
транаЂумрукусуигранаследећа
Стеријина дела: „Смрт Стефана
Дечанског“ (4. децембра 1841);
„ТврдицаилиЋирЈања“(14.и18.
децембра); „Женидба и удатба“
и „Превара за превару“ (1. јануа
ра1842);„Злажена“(18.јануара);
„Ајдуци“(Хајдуци,Српскиајдуци
–5.фебруараи7.јуна);„Волшебни
магарац“ (8. фебруара); „Влади
слав краљ бугарски“ (15. фебруа
раи25.фебруара1842); „Милош

Обилић или Бој на Косову“ (26.
фебруараи10.марта);„Поконди
ренатиква“(1.марта);„Светислав
иМилева“(„нановопрерађеноод
Ј. Ст. Поповића“, 29. марта и 26.
априла); „Лажа и паралажа“ (23.
априлаи4.јуна);„Симпатијаиан
типатија или Чудновата болест“
(14. маја). Број представа које су
ималеирепризунајбољеговорио
популарностиСтеријинихкомада
кодондашњемладеималобројне
публике.

Штампа редовно прати рад
новог театра. Стеријине „Ајдуке“,
на пример, „Новине србске“ по
хваљују због јасне моралне поуке
и додају: „дело је ово сочиненије
вишевесело (гдигдивеселије,не
гоштобигдикоиочекивали)из
узимајућисамотрагическињегов
завршетак“,докопоследњојпред
стави аматерског ансамбла, пре
мијеријуначкогжалосногпозори
шта „Владислав, краљ бугарски“,
бележе како су догађаји и скоро
свиликовиисторијски:„Предста
вленије ово зритељима пред очи
стављагнуснепорокепритворно
сти,зла(...)Г.Сочинитељиуовом
је јуначко жалостном позоришту
вештину своју довољно показао,
исвакогајезритеља(њијесиноћ
понајвеће число досада у театру
било),коијесамовнимателанбио,

приописанијуовеилионестрасти
тронуо“,наводикритичар.

Почетакрадапрофесионалног
ансамбла у Театру на Ђумруку,
разумесе,изазваојевеликупажњу
јавности. Прве две премијере су
билепоставкеСтеријинихкомада
– „Милош Обилић...“ и „Покон
диренатиква“,окојима„Додатак
Новина србски“ детаљно пише у
већ устаљеној рубрици „Театер“.
Уз похвале глумцима и писцу,
потоњем је за први комад заме
рен реализам у завршној сцени:
„рекаобипомоммненију,дајеГ.
Сочинитељутомепогрешио,што
је јавнонапозориштуприконцу
дела свога, допустио да се Лазару
и Милошу глава сече гди би тре
балоизразнипричина,каоипри
другим сочиненијима, да се само
извршенијеизреченеинадњимау
извршенијеправеднепресудеМу
рату јавило“, а за „Покондирену
тикву“критичармислидајеште
ташто јенаписанораније (уВој
водини)панеодговарадухуовда
шњегнарода.

Комад „Светислав и Миле
ва“, по мишљењу истог гласила
„не малу похвалу заслужује“, а о
последњем оригиналном Сте
ријином делу одиграном на овој
сцени, репризи „Ајдука“ (први
пут у извођењу професионалних

глумаца),рецензентнегодујезбог
комичног приступа озбиљној,
чактрагичнојтеми,алидодаједа
проблемможданијеуписцу,већ

у глумцима који су га погрешно
протумачили.

Поред Стеријиних оригинал
них дела, Театар на Ђумруку је
играо и три страна комада која
је он „слободно“ превео, то јест
прилагодио нашем језику и ни
воу разумевања тадашње публи
ке: „Заручник и заручница у јед
нојособи“А.Коцебуа (17.маја);
„Хернани“ Виктора Хига (реч је
о „Ернанију“ Виктора Игоа; 15.
јула) и „Несрећне џумбушлије
(Лумпуцијус вагабондус)“ Јохана
НепомукаНејстроја(16.августа).
Најзад,поменимоишаљивуигру
утридејства„ДонПедоилиДва
данаизживотаједноглакомисле
ника“,којујепоСтеријиној„По
кондиреној тикви“ написао М.
Карамата, а која се на сцени на
шла2.августа1842.

Стеријиним комадом је по
чела редовна делатност Театра
на Ђумруку, његовим „Влади
славом“ се од публике опрости
ла дилетантска трупа док је тек
основани професионални ан
самблзасвојпрвинаступодабрао
„Милоша Обилића“, а последња
представаовогпионирскогпозо
ришта,16.августа1842,биојење
гов превод комедије „Несрећне
џумбушлије“.

(наставићесе)

Стерија се у Театру на
Ђумруку јавља превас

ходно каописац, алии као
преводилац, педагог и кри
тичар.

ФЕ Љ ТОН / 175 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА ПР ВОГ ТЕ А ТРА У БЕ О ГРА  ДУ, „ТЕ А ТРА НА ЂУ МРУ К У“ (7)  / ПИ ШЕ ЈЕ  ЛИ ЦА С ТЕ ВА НО ВИЋ

Сте ри ја и Те а тар на Ђу мру ку

Јасмина Пуљо (1915–2008),
истакнута солисткиња Ба
летаНародногпозориштау
Београдуинаставницајоге,
апсолвент класичне фило

логије и светске књижевности на
ФилозофскомфакултетууБеогра
ду, балетско школовање је почела
у својој шестој години. О својим
уметничким почецима је говори
ла:„Мојдедајебиорусофил,каои
његовадеца,паимојамајка.Шко
ловаласамсеуРусији.Мамамеје
одвела Марији Бологовској, која
мијепоказалапрвеиграчкекора
ке.Послесамучилакласичанбалет
кодМаргаритеФроманикоддру
гих истакнутих педагога – Кирса
нове, Пољакове, а шпанску игру
кодТореске.УочиДругогсветског
рата ангажована сам у балетском
ансамблу Народног позоришта у
Београду,гдесамнаступалакаосо
листкињасведо1970“.

Игралајезначајнеулогеу„Вал
пургинојноћи“изопере„Фауст“,у
„Чаробномдућану“,„Фантастичној
симфонији“, „Лабудовом језеру“,
„Охридској легенди“, „Копелији“,
„РомеуиЈулији“,„Половецкомло
гору“ из опере „Кнез Игор“, „Ли

цитарском срцу“, „Балади о једној
средњевековнојљубави“идругим.
„Ималасамдостадобрихпартнера,
апосебноиздвајамМилорадаМи
шковићаиМиланаМомчиловића

са којима сам често наступала, не
самоуБеограду,већинаконцер
тима у земљи и иностранству“,
причалаје.Билајепризнатиинтер
претаторшпанскихигара.Нањену
играчкукаријерујеутицалатешка
повреда коју је задобила кад ју је
партнер Ратко Дрндаревић испу

стиоу једнојигриудивертисману
из‘Лабудовогјезера’.

Шира јавност, међутим, име
ЈасминеПуљовезујеза–јогу.Ову
древну индијску филозофију која
подразумева и систем физичких
вежби, она је прва донела у нашу
земљу,практиковалајеипреноси

лабројнимпокољењимадеценија
ма,сведопоследњегдаха.Отоме
миједугопричалафебруара2004.

„Волела сам да путујем... Била
сам1960.уИндијииодселасаму
хотелукојијебиопрекопутавели
ког,раскошногпарка.Реклисуми
даникаконепропустимјединствен
догађај–рађањесунца.Пробудила
самсеуцикзореиизашланабал
кон... Одједанпут видим како са
свихстранадолазељудисаасурама
којепростируназемљу.Дошаојеи
инструктор,попеосенаподијуми
позваосвеприсутнеданаправепо
здравсунцу.Биласамвеомаузбу
ђенаиусхићенањиховом‘предста
вом’. То је била невероватно лепа
слика,пасамсезапиталаштаони
то раде. Када су завршили своје
‘вежбање’ и отишли, била сам за
дивљена оним што су радили као
да је у питању увежбано балетско
дело. Одушевљена, распитам се о
томе,сазнамдасерадиојоги,на
купујембрдокњигаипочнемдаје
проучавам“.

Пионирски пут утемељитеља
јоге у нашем поднебљу није био
лак–инструкторизарекреацијусу
сматралиимузимапосао,многису

негодовалијеримјејогаличилана
молитвубогу,алионанијеодуста
ла.Целонаследствоодродитељаје
утрошила на усавршавање у овој
области.

Уочила је да јога има много
сличности са балетском уметно
шћу,писалајекакоизмеђујогапо
ложаја(асана)ибалетскихпокрета
постојифрапантнасличност–раз
ликајесамоунаменииназиву:„И
немалосамсеизненадилакадсам
приликом једног боравка у Пари
зу,пречетрдесетгодина,посетила
Милорада Мишковића у његовој
школи ‘Јога и балет за свакога’ у
уметничком кварту Париза. Мо
жда највећа потврда о вредности
јогаасанабиламијекадјеМишко
вић,гостујућиубалету‘ХуанодЦа
рисе’, уместо уобичајеног уводног
вежбања,простропешкируједном
кутубалетскесалеисапуномкон
центрацијомизводиојогаасане!“

Невероватном енергијом и
ангажованошћу потврђивала је
мисао из своје књиге „Бисери му
дрости“:„Животјекратак,атисе
постарајданебудеимали“.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (64) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Ја сми на Пу љо – жи вот је кра так, учи ни га ве ли ким

За Ја сми ном Пу љо је 
остао низ на пи са о 

ба лет ској умет но сти и 
пре вод уџ бе ни ка „Осно ви 
кла сич ног ба ле та“ Агри
пи не Ва га но ве (1949), али и 
број ни тек сто ви о јо ги, као 
и књи ге и при руч ни ци: „Јо
га“, „Јо га за сва ког“, „Ми ни 
ве жбе за мак си здра вље“...
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