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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ПРЕДС ТАВ Е „ДАМ А С КАМ ЕЛ ИЈ АМ А“ И „БЕЛ А КАФ А“ ИЗВ ЕД ЕН Е 50. ПУТ

Обележена два јуб ил еја у Драми

Н

а почетку текуће позоришне
сезоне, у Драми су обележена
два значајна јубилеја – педесе
та извођења представа „Дама с
камелијама“ (Велика сцена) и
„Бела кафа“ (Сцена „Раша Плаовић“). Иако су
по темама веома различити, оба комада имају
нешто заједничко: публику која их увек гледа
на „карту више“. Тако је, наравно, било и ово
га пута.
Пред препуним гледалиштем, 9. октобра
изведена је „Дама с камелијама“, по роману
Александра Диме Сина, у режији Југа Радиво
јевића – представа прожета суптилним при
казом истинске љубавне страсти. Подсећања
ради, реч је о веома сентименталној и реали
стичној љубавној причи о несрећној и на смрт
болесној париској куртизани Маргарити Готје
(Марија Вицковић) у коју се заљубљује Арман
Дивал (Милош Биковић), младић из угледне
породице. За разлику од других, бројних му

шкараца, он је искрено воли. Маргарита уз
враћа љубав и њих двоје, ношени емоцијама,
заједно беже на село. Међутим, Арманов ути
цајни отац Жорж (Небојша Кундачина) скла
па понуду са несуђеном снахом, како би спасао
част породице. Неизлечиво болесна Маргари
та прихвата понуду уз услов да отац, када она
умре, каже истину Арману.
Редитељ Радивојевић, у изјави за „Позори
шне новине“, оцењује да се успех ове представе
огледа у томе што публика воли мелодраме, а
воли и квалитетна и позната књижевна дела,
што „Дама с камелијама“ свакако јесте, уз на
помену да веома значајну улогу има и одлична
глумачка подела. Слично размишљају и Мари
ја Вицковић и Небојша Кундачина који сма
трају да су добра књижевна дела, а нарочито
мелодраме, популарне у сваком времену и под
сећају да само велики писци, као што је Дима
Син, који је овај комад написао 1848. године,
успешно постављају „суштински неразрешиве

дилеме“.
О популарности представе код публике, го
вори и чињеница да је „Дама с камелијама“ на
сцени коју деле три ансамбла, за свега четири
године (премијера је била 1. октобра 2013) убе
лежила већ 50 извођења, што је у поређењу са
искључиво драмским театрима, еквивалентно
у најмању руку – дуплој цифри.
Поред поменутих глумаца, у представи
играју Стела Ћетковић (Приданс), Калина Ко
вачевић (Нанин), Димитрије Илић (Варвиљ),
Андреја Маричић (Гастон Рије), Слободан
Бештић (Гроф де Жире), Милена Ђорђевић
(Нишета), Лепомир Ивковић (Густав) и Боја
на Стефановић (Олимпија). Део глумачког ан
самбла су, на неким од претходних извођења,
били и Јоаким Тасић (Арман Дивал), Небојша
Дугалић (Жорж Дивал), Александар Ђурица
(Гастон Рије), Иван Босиљчић (Густав) и Маја
Николић (Олимпија).
(Наставак на стр. 2 и 3)
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ОБНОВА НАПИТКА

Д

оницетијев „Љу
бавни напитак“
је од 14. октобра
2017. поново на ре
пертоару Опере. Под
диригентском упра
вом Ђорђа Станко
вића, уз солисте, Ор
кестар и Хор Опере,
ролу младе и богате
девојке Адине је пе
вала гошћа, сопран Душица Бијелић. Дејан Максимовић је
тумачио улогу Неморина, Владимир Андрић је био Белко
ре, Михаило Шљивић певао је ролу Дулкамара, а Александра
Петровић је била Ђанета. Премијера ове представе је била 5.
новембра 2003. у режији Пламена Карталова, а последњи пут
је изведена 15. априла 2015.
Р. П. Н.

ПОБЕДНИК ПОБЕДНИКА

Представа „Бела кафа“,
по тексту Александра
Поповића, у режији Ми
лана Нешковића, и из
вођењу ансамбла Драме
Народног позоришта у
Београду, једногласном
одлуком жирија публи
ке проглашена је за нај
бољу представу, а Олга
Одановић за најбољу
глумицу Позоришних
свечаности „Фестивал победника фестивала“ у Раковици.
Одлуком стручног жирија, првак Драме Народног позори
шта Предраг Ејдус освојио је Награду за најбољег глумца (за
улогу у комаду „Хор бечких дечака“, у продукцији „Yugo
Art“-а), док је „Gogoland“ Народног позоришта Сомбор, у
режији Андраша Урбана, проглашен за најбољу представу.
М. Б.

НОВА АДАЛЂИЗА

Мецосопран Александра Ан
гелов премијерно је наступила
у улози свештенице Адалђизе
у Белинијевој „Норми“ 11. ок
тобра. Солистима, Оркестром
и Хором Опере је дириговала
Зорице Митев Војновић, на
словну улогу је певала Сања
Керкез, а у осталим улогама су
наступили Александар Дојко
вић (Полион), Ненад Јаковље
вић (Оровезо), Ивана Живадиновић (Клотилда) и Слободан
Живковић (Флавио).
М. Б.

УСПЕХ У ТЕМИШВАРУ

С

опран Драгана Рада
ковић, некадашњи
члан Опере а сада профе
сор ФМУ и маестро Дејан
Савић, са великим успе
хом су наступили у га
ла извођењу Пучинијеве
„Турандот“ на отварању
Фестивала „Музички Те
мишвар“. Ову поставку је
беог радска публика имала прилику да види приликом про
шлогодишњег гостовања Националне опере из Темишвара у
Народном позоришту, у оквиру сарадње те две пријатељске
куће, која ће се ускоро наставити гостовањем наше Опере у
овом румунском граду. На поменутом фестивалу је наступио
и баритон Драгутин Матић, као Набуко у истоименој Верди
јевој опери.
Р. П. Н.

Специфичан ауторски печат
представи „Дама с камелијама“,
коју је до сада на матичној сцени
и гостовањима у земљи и ино
странству видело око 20.000 гле
далаца, дали су и Жељко Хубач
(адаптација комада), Спасоје Ж.
Миловановић (драматург), Борис
Максимовић (сценограф), Боја
на Никитовић (костимограф) и
Корнелије Ковач (композитор).
Непуне две недеље касни
је, 20. октобра, јубиларни 50. пут
изведена је и „Бела кафа“, по тек
сту Александра Аце Поповића,
у режији Милана Нешковића.
Признати драмски писац у овом
комаду напушта своје омиљено
подручје периферијског миљеа
и смешта догађаје у имућну по
родицу фабриканта Момчила
Јабучила, у периоду од избијања
рата 1941. па до друге половине
шездесетих година. Редитељ Ми
лан Нешковић, који је заједно са
драматургом Молином Удовички
Фотез направио адаптацију овог
текста написаног крајем осамде
сетих година прошлог века, не
бави се идеологијом комуниста,
националиста, алузијама на рас
пад Југославије из 90-их, већ си
стематском пропашћу породице,
која је основна јединица грађе

сваког друштва. На истовремено
реалистичан и апсурдан начин,
дата је слика друштва кроз поје
диначне ликове обичних људи ко
ји се воле и мрзе, уважавају и пре
зиру, жестоко споре око својих
и туђих идеја, уништавају једни
друге, али се и међусобно помажу.
У тој представи, жанровски
најближој трагикомедији, кроз
причу састављену из пет стања,

(Мајка Јања), Павле Јеринић (Де
ли Јова), Вања Ејдус (Црква Ру
жица), Ненад Стојменовић (Срђа
Злопоглеђа) и Нада Шаргин (Зо
ра Шишарка). Радио каскадеру је
глас позајмио Предраг Ејдус, док
је шлагере отпевао баритон Не
бојша Бабић. Аутор сценографије
је Весна Поповић, костимограф је
Марина Вукасовић Меденица, а
композитор Ања Ђорђевић.

Д

ама с камелијама је у
првој половини јула, у
оквиру културне размене
Народне Републике Кине и
Републике Србије, са вели
ким успехом гостовала на
Интернационалном теа
тарском фестивалу у Пе
кингу и у Градском театру
у Шангају. Ансамбл Нацио
налног театра боравио је у
Пекингу од 4. до 10. јула, а
у Шангају од 11. до 16. јула
и у том периоду представа
је изведена пет пута.

ситуација, исечака, инсерата из
њихових живота, улоге су оства
рили Бранко Видаковић (Мом
чило Јабучило), Олга Одановић

О успеху представе, не само
код публике, већ и код разних
стручних жирија, говоре и сле
дећи подаци: редитељ Нешковић

ПРОТ ОК ОЛ И О САРАДЊ И

Сарадња и подршка

П

ротокол о дуго
рочној сарадњи
између Народ
ног позоришта
у Београду и На
ционалног театра Грчке из Атине,
потписан је у уторак, 10. октобра.
Тим актом, који су потписали
управници Дејан Савић и Статис
Ливатинос, предвиђено је про
ширење и унапређење уметничке
сарадње две националне куће, на
основу заједничких интереса. На
тај начин, биће омогућени најбо
љи услови за међународну позо
ришну и уметничку сарадњу која
подразумева размену представа,
аутора, уметника и других струч
њака, копродукцију представа,
као и друге облике сарадње који
су од интереса за оба позоришта.
Национални театар Грчке
основан је 1900. године као Кра
љевско позориште, а отворен је
24. новембра следеће године. Да
нас има четири сцене на којима се
изводе класични комади грчке и
светске драматургије, као и савре
мени драмски текстови.
Нешто раније, 5. октобра 2017.
је у име Народног позоришта у
Приштини, са седиштем у Гра

У

правник Народног по
зоришта у Београду
Дејан Савић, потписао је
протоколе о сарадњи са
Националним
театром
Грчке и Народним позори
штем у Приштини, са се
диштем у Грачаници.

чаници, Протокол о дугорочној
сарадњи са нашим националним
театром потписао управник Пре
драг Радоњић. Протоколом је

предвиђено да два позоришта у
оквиру својих могућности обез
беде реципрочна гостовања, да
покушају да учествују у заједнич
ким продукцијама представа, раз
мени аутора, уметника и других
стручњака, као и у свим другим
облицима сарадње у позоришту,
који су од интереса за обе куће.
Подсетивши да је Народно
позориште у Беог раду прошле го
дине потписало исти споразум са
Српским народним позориштем
из Новог Сада, Савић је приметио
да овога пута „с обзиром на окол
ности не можемо да очекујемо
исте резултате“, али и нагласио да
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НОВЕМБАР 2017.
ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

Д

раматург
Молина
Удовички Фотез каже
да је изненађена колико је
„Бела кафа“ актуелна упр
кос томе што је написана
пре скоро три деценије, од
носно колико нам се исто
рија понавља и скреће па
жњу на Поповићев начин
прављења ликова – тип
ских у сценском, али посеб
них у сваком другом сми
слу. Према њеним речима,
у овом комаду неки ликови
асоцијативно подсећају и
на митски миље, на епску
поезију, а неки су резултат
апсурдног поигравања пи
шчеве креац
 ије изашли из
српске митологије, о чему
говоре њихова имена: Мом
чило Јабучило, Мајка Јања,
Дели Јова, Црква Ружица,
Срђа Злопоглеђа и Зора
Шишарка.

добитник је Награде за режију
„Љубомир Муци Драшкић“ за
2015, а Павле Јеринић – Награде
„Томислав Пејчић“ за најбољег
младог глумца на XXIII Фестива

• ГОРДАНА ЈЕВТОВИЋ МИНОВ
ПРИМАДОНА И ПРОФЕСОР
аутор Драган Стевивић

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју
6. 11 | 18.00
Завршни испит докторских студија
Душица Блаженовић, виолина
14. 11 | 18.00
Виолончелисти
25. 11 | 18.00
Виолинисти, класа Маје Јокановић, ред. проф.

лу класике „Вршачка позоришна
јесен“ и Награде „Петар Бани
ћевић“ коју додељује Народно
позориште. Исте године, Нада
Шаргин је постала прва добит
ница Награде „Ружица Сокић“,
Олги Одановић је припала бије
нална глумачка награда Удруже
ња драмских уметника Србије,
„Љубинка Бобић“, као и Награда
„Ардалион“ за епизодну улогу
на Југословенском позоришном
фестивалу у Ужицу. На истој ма
нифестацији, Нада Шаргин је
добила „Ардалиона“ за најбољу
женску улогу, а Марина Вукасо

вић Меденица за најбољу кости
мографију. Наредне године, на
XIX Театар фесту „Петар Кочић“
у Бањалуци, Бранку Видакови
ћу је додељена Награда за најбо
љу мушку улогу, Нада Шаргин је
проглашена за најбољу глумицу,
а Марина Меденица је поново до
била Награду за најбољег кости
мографа.
Представу је од премијере,
4. маја 2015. године, на матичној
сцени и гостовањима у земљи и
региону, видело око 10.000 гледа
лаца.
Микојан Безбрадица

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
8. 11 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману Лепосаве
Јовановић, у извођењу првакиње Драме Народног позоришта
Соње Јауковић
16. 11 | 19.30
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА,
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
30. 11 | 19.30 монодрама НЕ ЗНАШ ТИ ЊИГ Матије Бећковића, у
извођењу првакиње Драме Народног позоришта Соње Јауковић
ОТВОРЕНА ВРАТА
18. 11 | 12.00
КОНЦЕРТИ
23. 11 | 18.00
Ноте о љубави
Марија Ђорђевић, сопран
Ингрид Јанковић, клавир
24. 11 | 18.00
Првих пет година
Квартет Мистик Cello
27. 11 | 18.00
Вече оперских арија
Сања Косанић, сопран
Миливоје Вељић, клавир
29. 11 | 18.00
Гитаристи МШ„Вучковић“
ПРОМОЦИЈА
28. 11 | 18.00
Ана Радошевић О сценским извођењима „Охридске легенде”
Стевана Христића
Прилог историографији српске балетске сцене.
Издавач: Музиколошки институт САНУ, Београд, 2017.
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА

И

зложба „Горданa Јевтовић Минов
– примадона и професор“, којом
Музеј Народног позоришта у Беог раду
обележава десет година од упокојења
ове наше значајне уметнице, свечано
је отворена у петак, 20. октобра 2017.
Многобројним посетиоцима, чланови
ма породице, пријатељима, колегама и
поштоваоцима наше примадоне, обра
тили су се аутор поставке и директор
овог Музеја Драган Стевовић и в.д. ди
ректора Опере Јанко Синадиновић. Из
ложба ће бити отворена до средине децембра.

ће „без обзира на то, овим Прото
колом бити створена једна прав
на база за реал
 изацију програма и
пројеката који су нам од обостра
не користи, а на задовољство и
ползу наших људи и на Косову и
Метохији и у централној Србији“.
Он је обећао да ће Народно позо
риште у Београду „својим драгим
колегама понудити сву могућу
техничку, логистичку, уметничку
помоћ која им је потребна“.
„Од њих очекујемо добре на
слове с којима ће се представити
нашој публици у Београду. Њи
хова гостовања увек су изазивала
огромно интересовање овдашње
публике, а подсећам да је прошле
године на представи ‘Хотел Косо
во’ био присутан и, у том тренут
ку, најбољи тенисер света Новак

Ђоковић, са породицом“, рекао
је Савић и додао да је „ово про
токол братских, колегијалних и
пријатељских кућа на истом ни
воу“ и истакао да је веома срећан
што ће Народно позориште у
Приштини у наредном периоду,
у којем ће беог радски Национал
ни театар прославити неке веома
значајне датуме из своје богате
историје, „наћи своје место у обе
лежавању тих значајних јубиле
ја за нашу целокупну културу и
уметност“.
Радоњић је истакао да је ве
ома задовољан што је театар, на
чијем се челу налази од средине
јула ове године, потписао овакав
споразум са Народним позори
штем у Беог раду. „Имамо, чини
ми се, прилично велики број со

лидних представа којима жели
мо да београдској публици пред
ставимо рад нашег позоришта.
Наредна година је, и иначе, по
плановима и програмима про
јектована у том смеру да свој рад
представимо мало шире од Ко
сова и Метохије. Такође се надам
да ћемо и ми бити у прилици да
угостимо Народно позориште не
само у Грачаници, него и у свим
другим местима на Косову где за
тим има потребе и жеље“, рекао
је Радоњић.
Он је оценио да потписивање
Протокола представља „врло ва
жан догађај за Народно позори
ште у Приштини, а сигуран сам,
и за наше колеге у Београду“.
Микојан Безбрадица

Ј. С.

ПЛАКАТИ У ЛАЗАРЕВЦУ

Ј

ован Тарбук, графички уредник
и дизајнер Народног позори
шта у Београду, у новембру госту
је у Центру за културу Лазаревац,
са својом изложбом „Позоришни
плакат“ која је премијерно би
ла постављена у Музеју Народног
позоришта за Ноћ музеја 2015.
Изложба се отвара 6. новембра у
19 часова. Иначе, Тарбук је и један
од 50 победника Фестивала „Гра
фик метерс“ (Graphic Matters) у
Холандији. Његов плакат „Слобода говора“ је међу 50 побед
ничких које је жири одабрао од 2561 плаката из 91 земље, а
који су тренутно (од 22. септембра до 22. октобра), изложе
ни на отвореном, на главном тргу у холандском граду Бре
да.
Ј. С.
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Л

егендарни шпански
љубавник Дон Ђова
ни поново је спреман
да завлада Великом
сценом
Народног
позоришта. Планира да заведе све
даме око себе, намерава да порази
и најјачег супарника, остављајући
тако дубок траг у животима свих
ликова истоимене Моцартове опе
ре. Прича о животу и казни вели
ког развратника и прељубника,
поново је на репертоару Нацио
налног театра, после десет година
од последњег извођења. У новој
продукцији, према речима дири
гента Дијане Цветковић, идеја није
да се Дон Ђовани представи само
као женскарош и раскалашник,
већ да се покаже цео животни пут
човека који се одлучио да живи ли
нијом мањег отпора, лакшим жи
вотом, у претераној слободи која га
доводи до потпуног уништења.
„Сам Моцарт концепцијски
нам већ у првој слици приказује
Дон Ђованија не само као провал
ника, него и као убицу. Видимо чо
века са потпуним одсуством емпа
тије, који убија друго људско биће
и одлази даље, губећи и идеју и по
јам о томе шта ради, гледајући са
мо да задовољи себе и своје личне
побуде. То је нека врста анималног
осећаја, тренутног, који га на кра
ју доводи до уништења. Видимо га
као човека без моралних, живот
них, чак и религијских кодекса, јер
он се ни пред смрт не каје. Њега
није убило само то што је женска
рош, већ га је убила његова сујета,
његов его, његово самољубље, и то
што после свих грехова не жели да
се покаје, мислећи да је јачи и од
смрти“, објашњава Дијана Цветко
вић.
У тумачењу Миод рага Д. Јова
новића, Дон Ђовани је „неко ко је
вечито незадовољан и неостварен,
па самим тим циник и нихилиста,
неко ко на погрешан начин, ношен
својим примордијалним, анимал
ним инстинктима тражи остваре
ње, смисао, срећу и спасење, тамо
где их нема“. Јовановић истиче да је
феномен Дон Ђованија веома акту
елан у данашњици, само што се по
јављује под неким другим имени
ма. „Шта су данас, у времену крајње
обезбожености и одсуства сваке
врсте морала, људи који себе про
налазе под одредницама ‘метро
сексуал ац’, ‘вечити нежења’, ‘још је
млад, па нек’ се иживи...’, ‘тип склон
промискуитету’ итд, итд, него нека
врста савременог Дон Жуана!? Шта
су они који на најбестијалније на
чине искоришћавају друге људе, не
би ли задовољили своје тренутне
прохтеве и пориве, играјући се њи

П

ремијера опере „Дон
Ђовани“ В. А. Мо
царта, која се припрема
у копродукцији са Опером
и театром „Мадлениа
нум“, премијерно ће бити
изведена на Дан Народног
позоришта, 22. новембра.
Већи део ауторског тима
чине гости из Италије –
диригент Марко Боеми,
редитељ Алберто Триола
и сценограф Санти Тици
ано, а костимограф је Ка
тарина Грчић Николић.
Главне улоге припрема
ју: Миодраг Д. Јовановић,
Владимир Андрић, Вук
Зекић, Марко Калајано
вић, Васа Стајкић (Дон
Ђовани); Свето Кастра
товић, Александар Ма
невски, Страхиња Ђокић,
Сава Вемић (Комендато
ре); Гордана Томић, Сне
жана Савичић Секулић,
Александра
Петровић,
Ана Петровић (Дона Ана);
Марко Живковић, Стеван
Каранац, Љубомир Попо
вић, Саша Штулић (Дон
Отавио); Иванка Раковић
Крстоношић, Александра
Стаменковић Гарсија, Те
одора Димитријевић (До
на Елвира); Александар
Стаматовић, Драгољуб
Бајић, Вук Матић, Не
бојша Бабић (Лепорело);
Павле Жарков, Гаврило
Рабреновић, Марко Пан
телић, Никола Баста (Ма
зето); Софија Пижурица,
Невена Бриџен, Драгана
Томић Роксандић, Невена
Матић, Весна Марковић
(Церлина). Асистент ди
ригента је Дијана Цветко
вић, асистент редитеља
Ана Григоровић, а сцено
графију реализују Мираш
Вуксановић и Јасна Сара
мандић. Реприза је 28. но
вембра у Мадлениануму.

ховим судбинама, него својеврсни
‘Дон Жуани’? Наравно, на крају се
све завршава, буквално и у прене
сеном значењу те речи, одласком у
пакао, јер ко пакао живи, у паклу и
завршава!“, објашњава Јовановић.
Питали смо Гордану Томић ка
ко је и зашто Дона Ана ипак успела
да одоли чарима фантастичног за
водника. „Дона Ана нема никаквих
емоција према Дон Ђованију, осим
освете и мржње. Она никада, ни у

једном тренутку није ни помишља
ла да буде са њим, јер је искрено
заљубљена у Дон Отавија. Њена
траума огледа се у томе што је Дон
Ђовани убио њеног оца, и зато њу
кроз читаво дело, све до последњег
монолога води освета. Тада она,
кроз једну од најлепших љубавних
арија, показује друго лице своје
душе, особу пуну љубави, а не мр
жње“, објашњава Гордана Томић
и додаје да је Дон Ђовани типичан
пример особе која је острашћена,
а сама острашћеност може да буде
различита, не само према женама.
„Она може бити према клађењу,
коцкању, пићу, храни... Из његовог
живота човек треба да извуче поу
ку да све што је преко мере није до
бро. Смисао живота јесте у томе да
човек у свему покуша да нађе пра
ву меру“, сматра Гордана Томић.
У оперском свету, како пише
Константин Винавер, „Дон Жуан“
важи за „Моцартово ремек-дело,
а музички писци га стављају изнад
свих других опера уопште. У нашој
средини, опера није никада имала
правог и трајног успеха, вероват
но због тога што се ово дело, ова
музика, тек после више слушања
може упознати и заволети“. И Вла
димир Андрић доживљава оперу
„Дон Ђовани“ као једно од најлеп
ших Моцартових дела уопште и
са одушевљењем позива публику
на предстојећу премијеру: „Веом
 а
се радујем Дон Ђованију, посебно
што сам га певао и раније. Много
волим ту музику, а сваком барито
ну мора бити част да тумачи такву
улогу. Он јесте заводник и прељуб
ник, али иронија представе је и у
томе што он не успева да оствари
баш све онако како је замислио.
Стално га нешто осујети и поре

мети, а онда се судбина постара да
не буде баш такав заводник како
га ми замишљамо. Дон Ђовани је
уствари прототип заводника, ту су
хиљаде и хиљаде жена о којима се
пева да их је освојио, али ми то не
видимо заправо. Рола је изузетна и
због феноменалне певачке линије
коју носи са собом, овај лик је све
време на сцени, изванредан је и из
узетно захвалан. Што је ватренији
и моћнији на сцени, то је ефекат
већи, а сама музика Дон Ђованије
вог одласка у пакао је изузетно ја
ка“, истиче Владимир Андрић.
За Снежану Савичић, Дон Ђо
вани представља „један од најзани
мљивијих ликова у свим Моцарто
вим операма. Он дубоко верује да
постоји само овоземаљски живот и
да га треба искористити у задово
љавању својих жеља и страсти. Без
обзиран, дрзак, себичан, циничан,
арогантан... Радије ће у пакао него

да се повинује захтевима средине.
Дон Ђовани је лик који покреће и
усмерава све ликове према себи у
односу на своје поступке. Његов
лик је искључиво индивидуалан,
јединствен и свој. Он се отворено
подсмева свима не обазирући се на

исход свог дела. Не разуме зашто
све жене траже и чезну за вечном
љубави јер то нико не може да обе
ћа“, каже Снежана Савичић. Она
Дона Ану види као изразито карак
теран лик, који одликују гордост,
одлучност, снага, страственост,
патња... „У оркестарској партитури
је савршено осликана палета дубо
ких емотивних стања кроз која До
на Ана пролази. Њена женственост
и отменост нису умањене кроз све
изливе гнева и очаја које она пока
зује и доживљава у односу на Дон
Ђованија. Она и у томе има меру,
јер припада вишем друштвеном
слоју, исто као и Дон Отавио, њен
вереник. Њена решеност и истрај
ност је воде кроз цело оперско дело
и на крају правда бива задовоље
на“, истиче Снежана Савичић.
„Ова опера може да се допадне
свим слојевима друштва и свим ге
нерацијама. Основна тема је опште
присутна до данас. И ми имамо
богате момке који мисле да могу
све, да су најјачи, најбољи, који се
не либе ничега, који мисле да могу
тек тако да уништавају туђе живо
те, а да немају последице. Живимо
у времену у којем се губе породич
ни и морални кодекси, а свака пре
терана слобода доводи до потпу
ног уништења. Сваки лик носи са
собом тежину која мора бити аде
кватно дочарана, да би цео тај пут,
све што се дешава имало смисла.
Дон Ђовани је фантастична поли
фонија музике и људских односа,
хармонија свега тога чини лепоту
ове опере“, закључује Дијана Цвет
ковић, поручујући свим генераци
јама да никако не пропусте ово из
ванредно дело оперске литературе.
Данијела
Кнежевић Стевановић
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Прод ан а нев ес та

Б

еограђани су први
пут видели „Продану
невесту“ 5. маја 1901.
године, када су ову
најпознатију комичну
оперу Беджиха Сметане извели уз
пратњу клавира чланови Српскојеврејског певачког друштва у ре
сторану „Коларац“.
На сцени Народног позори
шта у Београду „Продана невеста“
је први пут приказана 10. фебруара
1909, под диригентским вођством
капелника Драгутина Покорног.
Премијера и још четири предста
ве у којима су учествовали Драга
Спасић (Марженка), М. Кондрац
ки (Кецал), Ернесто Камарота (Је
њик), Војислав Турински (Вашек),
остали солисти, хор и оркестар,
нису наишле на добар пријем код
критичара.
Убрзо, 11. децембра исте годи
не, ова Сметанина опера премијер
но је играна у тек основаној Опери
на булевару Жарка Савића. Публи
ка и критичари имали су само речи
хвале за диригента Покорног, Сул
тану и Жарка Савића (Марженка и
Кецал), Ивана Цаха (Јењик), Воји
слава Туринског (Вашек) и остале
извођаче. Последњи, десети пут је
на овој сцени приказана 1. октобра
1910.
Следећи сусрет Београђана са
„Проданом невестом“ био је у мају
1911, када је у Народном позори
шту први пут гостовао комплетан
ансамбл Опере Хрватског народ
ног казалишта из Загреба, који је
својим веома квалитетним извође
њима девет опера и једне оперете
значајно допринео да у престоници
Краљевине Србије коначно почне
озбиљно да се ради на успоставља
њу српске националне Опере.
После оснивања Опере као
самосталног ансамбла Народног
позоришта у Београду у сезони
1919/20, „Продана невеста“ је пре
мијерно изведена 21. октобра 1922.
на сцени Мањежа, на којој су у то
време даване представе овог теа
тра због радова на обнови главне
зграде, знатно оштећене у Првом
светском рату. Те вечери је дири
говао Иван Брезовшек, редитељ
је био Теофан Павловски, сцено
граф Леонид Браиловски, а у глав
ним улогама су наступили Јованка
и Светозар Писаревић (Марженка
и Кецал), Јосип Ријавец (Јењик) и
Милорад Милутиновић (Вашек).
Милоје Милојевић и други музич
ки критичари били су сагласни да
су сви извођачи били на потребној
висини.
До 1941. године „Продана не
веста“ је приказана у Народном
позоришту у Београду 104 пута. У

извођењу тих представа су, поред
наведених уметника, учествовали
и Ловро Матачић, Предраг Мило
шевић, Јозеф Крипс (диригенти),
Ада Пољакова, Марија Жалудова,
Злата Ђунђенац, Анита Мезетова,
Зденка Зикова (Марженка), Ми
лорад Јовановић, Александар Ту
цаковић, Жарко Цвејић, Виљелм
Зитек (Кецал), Живојин Томић,
Владета Поповић, Марио Шименц,
Рудолф Францл (Јењик), Зденко
Книтл, Драги Петровић (Вашек)

Ђокић (Марженка), Жарко Цве
јић, Мирослав Чангаловић, Душан
Поповић, Латко Корошец, Небој
ша Маричић (Кецал), Александар
Маринковић, Звонимир Крнетић,
Иво Жидек, Љубомир Бодуров,
Предраг Протић (Јењик), Никола
Јанчић, Миливој Петровић, Фрањо
Паулик, Томислав Рено и Игор Ма
твејев (Вашек).
Док су премијерне поставке
„Продане невесте“ из 1945. и 1984.
године рађене у духу традицио

МИНИСТАРКА У ПОСЕТИ

Д

елегација
мини
старства
културе
Републике Албаније, на
челу са министарком
Мирелом Кумбаро Фур
џи, посетила је 20. окто
бра Народно позориште
у Београду. Угледне го
сте су примили чланови
управе нашег национ
 ал
ног театра и министарки уручили реплику Печата Народног
позоришта, а разговору са управником Дејаном Савићем су
разматране могућности културне сарадње и размене програ
ма и пројеката међу националним установама културе наших
пријатељских земаља.
Р. П. Н.

БАЈИЋ У КРАЈОВИ

Бас Драгољуб Бајић успе
шно је гостовао на концерт
ном извођењу Вагнерове
опере „Тристан и Изолда“,
одржаном 14. октобра у
Крајови. На сцени Филхар
моније „Олтениа“, под ди
ригентском управом Вал
тера Атанасија из Италије,
првак Опере Народног по
зоришта у Беог раду је наступио у улози Марка, краља Корн
вала. Насловне улоге су тумачили тенор из Велике Британије
Јан Стореј (тренутно најбољи тумач те улоге на свету) и со
пран Џејн Ирвин.
М. Б.

П

редставама „Прода
не невесте“ и другим
антологијским остваре
њима која, нажалост, већ
дуго нису на репертоару
Народног позоришта у
Београду, наша Опера је
дала вредан репертоар
ски, извођачки и музички
допринос развоју домаће
и светске репродукције у
другој половини прошлог
века.
и други наши и инострани умет
ници.
Захваљујући премијерним по
ставкама од 27. јуна 1945, 3. фе
бруара 1962. и 19. маја 1984. годи
не, као и повременим обновама,
„Продана невеста“ је била присут
на на репертоар
 у Опере Народног
позоришта у Беог раду и у другој
половини XX века. За њено успе
шно приказивање на београдској
и иностраним сценама (Визбаден,
1962; Каиро, 1962; Палермо, 1967;
Венеција, 1968; Мадрид, 1973) били
су заслужни, између осталих, Оскар
Данон, Борислав Пашћан, Антон
Колар (диригенти), Никола Цве
јић, Ани Радошевић, Борислав По
повић (редитељи), Душан Ристић,
Владислав Лалицки (сценографи),
Милица Бабић, Душан Ристић (ко
стимографи), Валерија Хејбалова,
Радмила Бакочевић, Славка По
повић, Радмила Смиљанић, Олга

налног извођења овог Сметаниног
дела, поставка из 1962. је била му
зичко-сценски сагледана и тумаче
на на у то време нов и неуо
 бичајен
начин, којим су потврђени дотада
шњи познати и признати истра
живачки и извођачки домети бе
оградске Опере у њеном „златном
периоду“.
„…Извођење ‘Продане неве
сте’ Беджиха Сметане значио је
тријумф за београдске уметнике.
Аплауз, који се проламао за време
игре у појединим сценама, претво
рио се на крају у дуготрајне овације
Оскару Данону и његовом ансам
блу“. Овако је 11. маја 1962. године
о београдској „Проданој невести“,
изведеној на Међународном мај
ском фестивалу у Визбадену, писао
у листу ”Wiesbadener Tagblatt” по
знати немачки музички критичар
др Хајнц Висиг. И његове колеге
Ђулио Пагано, Бруно Този, Марио
Месинис, Фернандо Руис Кока, да
поменем само њих, такође су хва
лили високе музичко-сценске ква
литете солиста, звучну надмоћност
хора, атрактивну игру балетског
ансамбла и прецизност оркестра,
што је, по њиховом мишљењу,
омогућило београдским уметници
ма да на својим иностраним госто
вањима остваре репрезентативна
тумачења Сметаниног ремек-дела,
која су пленила уиграношћу, лепо
том скупног наступања, сценским
стилом и изуз етним ентузијазмом.
Владимир Јовановић

ЖАНКА СЛОБОДИ

С

лобода Мићаловић је ового
дишњи добитник Плакете
„Жанка Стокић“ за најбоље глу
мачко остварење на Позоришним
свечаностима „Жанки у част“ у Ку
чеву, за улогу Френки у представи
„Френки и Џони“, која је остварена
у продукцији Народног позоришта
у Беог раду и Сомборског позоришта. У одлуци Уметничког
савета овог фестивала, између осталог, стоји: „Раскошним
талентом и сувереном игром, Слобода гради карактерни лик
који савладава страхове и неуспехе шаљући поруку и охра
брење публици да права љубав никада не касни“.
Р.П.Н..

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ БРИТАНИЈЕ

Д

елегација
Ковен
трија из Велике
Британије на челу са
градоначелником То
нијем Скипером, која је
неколико дана борави
ла у Беог раду поводом
60 година од братимљења ова два града, посетила је 3. окто
бра Народно позориште и присуствовала Пучинијевој опери
„Мадам Батерфлај“. Оперативни директор Самур Ранковић
и шеф маркетинга Мирослав Јанковић су госте упознали са
организацион
 им, техничким условима и актуелним реперто
аром Националног театра, а директор Музеја Драган Стево
вић им је говорио о историји овог театра, показао им зграду
и актуелне изложбе у Музеју. У паузи представе, госте је по
здравио и управник Дејан Савић, под чијим музичким вођ
ством су солисти, Хор и Оркестар националног театра овом
представом отворили оперску сезону.
М. Б.
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Опрош тај од вел ик е уметн иц е и чов ек а
но Млакар, Жанин
Шара, Марио Пи

С

узе за драгом
особом те
шко могу стати,
али дубоко у срцу је са
чуван бол и понос што смо
имали прилику да сарађу
јемо са тако великом ба
летском уметницом
као што је била Ви
шња. Чувамо њен
осмех дубоко у сво
јим срцима, њену
раскошну драмску
игру, и надам се да
ће Вишњу и у бу
дућности млади
следити. Де
лим са вама
искрени бол
за великом
у м е т н и 
цом и ху
м а н о м
лич

Н

апустила нас је
Вишња Ђорђе
вић, изванредна
балетска
умет
ница, педагог и
кореограф, некадашњи директор
балета ХНК у Сплиту и Народног
позоришта у Беог раду, дугогоди
шњи председник Удружења балет
ских уметника Србије, неуморни
борац за статус и права балетских
уметника, за очување остварених
вредности и тековина балетске
уметности, као и за њихово усавр
шавање.
Родом из Панчева, балет је
учила у школи „Лујо Давичо“ у Бе
ограду, код Симе Лакетића, Соње
Ланкау и Нине Кирсанове, а у На
родно позориште у Београду ступа
већ по завршетку 7. разреда сред
ње балетске школе, у сезони 1955
/56. Врло брзо добија солистичке
улоге, а затим и главне, међу који
ма су Жизела, Пепељуга, Ондина,
Жена у балету „Балада о месецу
луталици“, Марија у „Бахчисарај
ској фонтани“, Сванилда у „Копе
лији“, Аурора и Принцеза Флоранс
у „Зачараној лепотици“, Принцеза
у „Жар птици“, Јела у балету „Ђа
во на селу“, Архиспоза у балету
„Абраксас“, „Спиритуел“... чије
кореографије потписују Вера Ко
стић, Нина Кирсанова, Пиа и Пи

ношћу. (Милица Зајцев)
Част је било познавати,
радити и дружити се са
Вишњом Ђорђевић, врхун
ском и софистицираном
балерином свих времена на
нашим просторима (Ери
ка Марјаш, Нови Сад)
Тугујемо с Тобом због гу
битка драге нам Вишње.
Године које смо заједно
провели радећи у нашем
Балету памтимо с љуба
вљу према нашој умјетно
сти, према њој као човјеку
и раднику, и Теби, нашем
колеги, као њеном супут
нику и подршци. Вријеме
је преспоро за оне који че
кају, пребрзо за оне који се
боје, предуго за оне који су
у жалости, прекратко за
оне који се радују, али за
оне који су у љубави – ври
јеме је вјечност. Нека јој је
вјечна слава и хвала... (Ба
лет Хрватског народног
казалишта Сплит – теле
грам упућен Константину
Тешеи)

стони и други водећи домаћи и го
стујући кореографи оног времена.
Највише је и најрадије сара
ђивала са Димитријем Парлићем,
коме је често била и асистент, а ка
сније се и бринула о одржавању ње
гових поставки које је више пута и
преносила – на балетске сцене Бео
града, Приштине и Сплита. У Пар
лићевим кореографијама је играла
насловне и главне женске улоге у
балетима „Рођендан инфанткиње“,
„Човек пред огледалом“, „Апаси
онато“, „Пољубац виле“, „Ромео и
Јулија“, „Балетске импресије“, „Ве
села прича“, „Охридска легенда“,
„Шеста симфонија“, „Лабудово
језеро“, „Симфонија у Це-дуру“,
„Кинеска прича“. За улогу Ане Ка
рењине на београдској праиз ведби
истоим
 еног балета по роману Л.
Н. Толстоја, такође у Парлићевој
кореографији, композитор овог
дела Родион Шчедрин јој је покло
нио плочу са посветом: „Најбољој
Ани“. А поводом обележавања 20
година уметничког рада Вишње
Ђорђевић, композитор Рудолф
Бручи и Димитрије Парлић су кре
ирали балет „Катарина Измаило
ва“, према роману „Леди Макбет
Мценског округа“ Н. Љескова. Све
до пролетос, Вишња Ђорђевић је
била једина балерина која је тума
чила овај комплексни лик. Нажа
лост, није могла да види представу
Српског народног позоришта, на
чију сцену је ову поставку пренео
Константин Тешеа...
Увек је с љубављу и поштова
њем истицала улогу коју су у ње
ном стваралаштву имали партне
ри: Милан Момчиловић, Бранко
Марковић, Милорад Мишковић,
Жарко Пребил, Андреј Проков
ски, Марио Пистони, Душан Тр
нинић, Бора Младеновић, а наро
чито Радомир Вучић.
Током играчке каријере је са
матичним ансамблом гостовала
широм земље и у иностранству:
више пута у Атини, по три пута
на фестивалима у Визбадену и Ло
зани, три пута у Венецији, по два
пута у Каиру, Барселони и Паризу,
затим у Бриселу поводом Светске
изложбе, у Александрији, Токију,
Осаки, Ротердаму, Хагу, Амстерда
му, у Монте Карлу, Риму, Варша
ви, Жабжеу, Палерму, Мадриду,
Техерану, Единбургу, Источном
Берлину, Лајпцигу, Дортмунду, на
великој турнеји по Сардинији је
играла у 12 градова... Самостално
је гостовала на Фестивалу балета
на Куби, у Трсту, Напуљу и у трупи
Милорада Мишковића у Паризу
(1967).
Од оснивања Радио телевизије
Београд учествовала је у емисијама
забавног и уметничког карактера
као солиста и кореограф, сарађују

ћи са редитељима Славољубом Ра
васијем, Питом Теслићем, Анто
ном Мартијем и другима. Играла је
главне улоге у ТВ балетима „Златна
рибица“, „Трилинг“, „Маска црве
не смрти“, „У руднику“, „Тристан
и Изолда“, „Прича о војнику“... у
кореографијама Миљенка Штам
бука, Темире Покорни, Владими
ра Логунова, Димитрија Парлића,
Милице Јовановић, Вере Костић...
Аутор је кореографије за ТВ балет
„Отело, рубац, Дездемона“, као и
бројних кореографија у емисија
ма забавно-музичког програма, а
њој је посвећено неколико ТВ еми
сија, међу којима и „Три портре
та – Прича о Вишњи“ (аутор Пит
Теслић) и „На врховима прстију“
(аутор Милица Зајцев).
По завршетку играчке ка
ријере бавила се педагошким и
репетиторским радом у балети
ма београдског, приштинског и
сплитског теат ра. Поред Парлића,
асистирала је и Милку Шпарембле
ку (између осталог и на балетском
програму за отварање Универзи
јаде у Загребу 1987), Владимиру
Логунову и Вери Костић. Аутор
је кореографија за балете: „Отело,
рубац, Дездемона“ за Фестивал у
Љубљани и „Какофонија“ са соли
стима и ансамблом ХНК Сплит, те
за балетске нумере у оперским и
драмским представама.
Била је директор Балета у ХНК
у Сплиту од 1987. до 1990. и Бале
та Народног позоришта у Београ

У

ду од 2000. до 2004. Оба ансамбла
су током ових периода постигла
изузетне успехе. Од 1996. до 2000.
је у два мандата била председни
ца Удружења балетских уметника
Србије, где је иницирала осни
вање Награде „Димитрије Пар
лић“ и Награде за животно дело
истакнутим балетским уметни
цима, Фестивала кореографских
минијатура, организовала бројне
добротворне акције и беспоштед
но се борила за повратак бенефи
цираног радног стажа балетским
играчима и за друга сталешка пи
тања.
Међу њеним наградама и при
знањима су и: Награда за животно
дело (УБУС), Плакета Народног
позоришта, Награда за интер
претацију на Балетном бијеналу у
Љубљани (Катарина Измаилова,
1979), Награда Народног позо
ришта (Ана Карењина, 1972/73),
Плакета РТВ Београд, Орден са
сребрним зрацима Народне Репу
блике Југославије, Плакета Удру
жења балетских уметника Србије
и друге.
Док ослобођена овоземаљских
стега плеше са својим Радетом,
Душком, Бранком, под будним
оком Парлићевим, ми остајемо да
се сећамо дивне уметнице, часног
човека, пожртвоване партнерке,
пријатељице, ћерке, сестре и тет
ке. Хвала јој за све.
Ј. Стевановић

Богу се узнела истинска при
мабалерина Вишња Ђорђе
вић. Дозволила је да јој приђем
сасвим близу, обогатила је мој
живот, лични и професион
 ални,
својим уметничким искуством,
знањем, саветима, брижношћу,
пријатељством. За руку ме је
више од две деценије водила кроз
тесни, сурови лавиринт балет
ске уметности, подржавала ме
сопственим ауторитетом, по
магала кад год је то било потребно.
Поштовала сам је и волела. Много. Искрено. Узвраћала
ми је и поштовање и љубав... са пуно нежности. Само за
мене.
Поклонила ми је ову фотографију 30. децембра 2006. она
ко, из чиста мира, на њен начин, следећи неку сопствену
снажну потребу. На полеђини је написала: „Не знам за
што бас данас, али... желим да ова слика из ‘Ане’ стоји
код тебе...“ И још је додала: „Драгој Ивани од Вишње“. И
ето... фотографија која је стрпљиво чекала 11 година да
на њу дође ред... пред вама...
Одмори се мила моја Карењина... Спокој твојој души и
мир Божији са тобом... Увек ће ми недостајати твоја не
жност и смех са тобом. И тај твој поглед...
Захвална сам животу што ми те је донео.
(Ивана Миловановић)

ОКТОБАР 2017.
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ФЕЉТ ОН / ЛИЧН ОС ТИ БЕОГ РАДС КОГ БАЛ ЕТА (65) / ПИШ Е МИЛ ИЦ А ЗАЈЦ ЕВ

А н и ц а П р е л и ћ – к а р а к т е р н а п р в а к и њ а
А

ници
Прелић,
првакињи у ка
рактерном фаху,
сјајном балетмај
стору и шефу Ба
лета Народног по
зоришта у Београду,
дугујемо увежбаност, пре
цизност, уметничке врхунце

А

ница Прелић (1910–
1987) је три године
учила балет у Глу
м а ч к о - б а л е т с к о ј
школи код педагога
Кладвије Исаченко, која је негова
ла неку врсту пластично-изражајне
игре. Као једна од најбољих учени
ца, Аница ускоро ступа у трупу
свој професорке, „Пластични
балет Кладвије Исаченко“, са
којим успева и да, практич
но још увек дете, 1923.
отпутује у иностранство
и наступа у градовима Не
мачке, Енглеске, Италије,
Швајцарске, Француске,
Холандије... „Прекрасно
по лакоћи, ваздушасто

сти, грацији, пластичности и ра
зноврсности израза била је изведе
на ‘Игра са лоптом’, коју је играла
Аница Прелић“, бележи европска
штампа.
Члан Народног позоришта по
стаје са свега 17 година; од 1934. је
солисткиња, а од 1938. до 1948. ка
рактерна примабалерина. Већ 1929.
критика је запажа у ансамблу као
„младу играчицу, која се истиче
складом својих линија, прецизним
ритмом и полетном игром“. Касни
је, као солисткиња, истиче се „ван
редном живахношћу своје игре и
полетом играчког израза“, што је
потом препоручује за карактерне
улоге. Многобројни критичари ко
ји су у међуратном периоду помно
пратили све значајне балетске дога
ђаје у целој земљи, нарочито су ис
тицали њен „жестоки“, „узаврели“
темперамент и „ванредни елан“. Из
тих година издвајају се њена сола
у балетима „Дафнис и Клое“, „Дон
Кихот“, „Рајмонда“, „Човек и коб“, у
операма „Таис“, „Кнез Игор“, „Кар
мен“, у Подресовој оперети „Босан
ска љубав“, као и у игри чочека у
драмској представи „Нечиста крв“.
И послератне критике сведоче
да темперамент Анице Прелић и

даље доминира сценом, све до ње
них последњих наступа: „у оства
рењу шпанских игара солисткиње
Прелић и Црњанска уносиле су
свој жарки темперамент“ („Кар
мен“, 1948). Из тих година остаће
упамћено њено остварење у „По
ловецким играма“, за које је забеле
жено: „Солиста овог балета Аница
Прелић је преко класичне основе
извела префињену стилску игру са
снажно обојеним преливом источ
њачког карактера, који је у многоме
помогао атмосфери целог балета“.
Пред крај играчке каријере већ
почиње да се бави кореографским
радом. О концертима фолклор
не групе „Абрашевић“ критичари
пишу: „руска народна игра, коју
је, према обради Игора Мојсејева
изванредно поставила и увежбала
Аница Прелић, била је најбоље из
ведена тачка у програму по уигра
ности, прецизности и спонтаној из
ражајности“.
По силаску са сцене, она се ин
тензивно бави и репетиторским
радом. Као балетски стручњак са
великим ауторитетом и стручним
познавањем балетске технике, уве
жбавала је новопостављене балете и
одржавала на високом уметничком

нивоу текући репертоар. Кореог ра
фије Маргарите Фроман, Димитри
ја Парлића, Пије и Пина Млакара
и других, живеле су захваљујући
свакодневном, савесном, детаљ
ном, прецизном и веома одговор
ном и тешком раду балетмајстора
Анице Прелић, која је са љубављу
и знањем исправљала линије, про
дубљивала изражајност, уигравала
ансамбл и припремала солисте за
нове улоге. У тај тежак рад је уно
сила целу себе, знање, искуство,
енергију, темперамент, објектив
ност у процени вредности, педаго
шки осећај и ауторитет. Тиме је, уз
хуманост и спремност да гради од
носе поверења са ансамблом, имала
и његову оданост и љубав. Велики
део заслуга за уметничку афирма
цију београдског балетског ансам
бла на фестивалима у Единбургу,
Визбадену, Фиренци, Бечу и дру
гим, као и на гостовањима у Ати
ни, Швајцарској, Салзбургу... њој
припада. Иза свих аплауза, овација,
цвећа, признања и сјајних крити
ка, стајали су Аница Прелић и њен
неум
 оран рад. Стога јој сви покло
ници и поштоваоци Терпсихорине
уметности код нас дугују неизмерну
захвалност.

ФЕ ЉТ ОН / 175 ГОД ИН А ОД ОСНИВ АЊ А ПРВ ОГ ТЕАТ РА У БЕОГ РАД У, „ТЕАТ РА НА ЂУМ РУК У“ (8) / ПИШ Е ЈЕЛ ИЦ А С ТЕВ АН ОВ ИЋ

Предс тав е Теа т ра на Ђум рук у

М

илорад Т. Ни
колић у сво
јој књизи о
Теат ру
на
Ђумруку на
води да су у првом беог радском
професионалном позоришту ре
жирали глумац Тома Исаковић
и Атанасије Николић, који је по
ред сталног рада са извођачким
ансамблом, водио рачуна о свим
техничким елементима сценског
извођења – сценографији, ко
стимима, реквизити, расвети...
Сценску опрему су у почетку чи
нили само завеса и неколицина
„декоративних предмета“, које
је управа добила на поклон или,
евентуално, купила. Преласком
на професионални рад, пристиже
дотација од државе а и приход од
улазница расте, па теат ар успева
да набави бољу техничку опрему,
али она се и даље углавном своди
на завесе, осликане кулисе, нешто
намештаја и ситне реквизите (ја
стуци, пешкири, посуђе, украсни
предмети, оружје...). „Главна за
веса била је од обичног платна,
такозване умаије. Њен највећи
украс биле су ројте од шика“, на
води Светислав Шумаревић.

Извесна количина костима је
пренесена из Крагујевца и касни
је допуњена мањим набавкама,
углавном тканина и других си
ровина (конци, дугмићи, копче,
пантљике...), које су даване на
шивење беог радским кројачима.
Повећан обим и квалитет про
дукције условили су, али и омо
гућили, да се од мајстора кројача
Димитријевића из Новог Сада
наручи већа количина специфич
них позоришних косима и ко
стимске реквизите. У пролеће су
стигла 404 комада, међу којима су
биле трико-чакшире, димије, ко
шуље, чарапе... углавном за срп
ска, турска, арапска, тиролска,
европска мушка одела – сељачка,
грађанска, краљевска и војничка,
али и нешто женских сомотских
хаљина, сукњи и подсукњи... као
и разних капа, шешира, појасе
ва, камашни... Управа је у том
тренутну очигледно већ имала
оквирни репертоарски план, јер у
списку набављених елемената пи
ше и, на пример, „рухо за Душана
из 3 комада“, „Старог Господара
одело из 3 комада“ и слично. Боје
и друге хемикалије које су служи
ле за шминкање набављани су у

београдским апотекама.
Позорница је осветљавана
свећама и лојаницама, а за све
тлосне ефекте су коришћени ра
знобојни папири и стакло, као и
бенгалска ватра.
Музику је водио Јосип Шле
зингер, капелник (диригент) вој
не банде. Он је своја у Аустрији
стечена музичка знања „прилаго
ђавао укусу народа и владајућих
кругова и двора“, ослањајући се
углавном на народне, фолклорне
елементе. У Театру на Ђумруку
он је 4. јануара 1842. приредио и

први „музикални и краснопјев
ни“ концерт.
Упркос неискуству, критича
ри нам у приличној мери доча
равају те пионирске представе. О
последњој Стеријиној премије
ри, „Симпатија и антипатија“, на
пример, рецензент пише да је реч
о комедији „за развеселеније уде
шеној“, која је испунила очекива
ња. Он уједно даје и општу оцену
језичке културе глумачке дружи
не, недавно придошле из другог
говорног подручја: „У осталом
једно јошт уобште приметити би

имао. Време би, мислим, већ би
ло, да не чујемо у театру од наши
позориштника ’ћовек, ћак, ће
ло’, и т.д. и на против ’хочу, нечу,
ичи’, и т.д. и без сумње не би ми
то већ ни имали слушати, кад не
би наука била једна мука, а одук
а
две. Исто тако не види се у реду
онај обичај, затрчати се или за
рећи се, па онда повторавањем
поправљати се“. У том „попра
вљању“ је свакако значајну улогу
имао и шаптач, о којем такође
говори исти приказ: „За суфле
ра би можда добро било, кад би
у школу по неки пут отишао, и
тамо слушао како деца међу со
бом шапћу и како једно другом
пришапћују, јер он види се, као
да не зна разлике између шапта
ња (т.ј. суфлирања) и између ви
кања“. Овде треба подсетити да
су глумци имали у просеку једну
и по премијеру недељно (!!), те да
се улога суфлера знатно разлико
вала од данашње – он није био ту
„за сваки случај“, ако глумац не
где „запне“, већ је врло често го
ворио читаве делове текста, које
су тумачи ликова понављали.
(наставиће се)
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