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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

На по чет ку те ку ће по зо ри шне 
се зо не, у Дра ми су обе ле же на 
два зна чај на ју би ле ја – пе де се
та из во ђе ња пред ста ва „Да ма с 
ка ме ли ја ма“ (Ве ли ка сце на) и 

„Бе ла ка фа“ (Сце на „Ра ша Пла о вић“). Иако су 
по те ма ма ве о ма раз ли чи ти, оба ко ма да има ју 
не што за јед нич ко: пу бли ку ко ја их увек гле да 
на „кар ту ви ше“. Та ко је, на рав но, би ло и ово
га пу та. 

Пред пре пу ним гле да ли штем, 9. ок то бра 
из ве де на је „Да ма с ка ме ли ја ма“, по ро ма ну 
Алек сан дра Ди ме Си на, у ре жи ји Ју га Ра ди во
је ви ћа – пред ста ва про же та суп тил ним при
ка зом истин ске љу бав не стра сти. Под се ћа ња 
ра ди, реч је о ве о ма сен ти мен тал ној и ре а ли
стич ној љу бав ној при чи о не срећ ној и на смрт 
бо ле сној па ри ској кур ти за ни Мар га ри ти Го тје 
(Ма ри ја Виц ко вић) у ко ју се за љу бљу је Ар ман 
Ди вал (Ми лош Би ко вић), мла дић из углед не 
по ро ди це. За раз ли ку од дру гих, број них му

шка ра ца, он је искре но во ли. Мар га ри та уз
вра ћа љу бав и њих дво је, но ше ни емо ци ја ма, 
за јед но бе же на се ло. Ме ђу тим, Ар ма нов ути
цај ни отац Жорж (Не бој ша Кун да чи на) скла
па по ну ду са не су ђе ном сна хом, ка ко би спа сао 
част по ро ди це. Не из ле чи во бо ле сна Мар га ри
та при хва та по ну ду уз услов да отац, ка да она 
умре, ка же исти ну Ар ма ну.

Ре ди тељ Ра ди во је вић, у из ја ви за „По зо ри
шне но ви не“, оце њу је да се успех ове пред ста ве 
огле да у то ме што пу бли ка во ли ме ло дра ме, а 
во ли и ква ли тет на и по зна та књи жев на де ла, 
што „Да ма с ка ме ли ја ма“ сва ка ко је сте, уз на
по ме ну да ве о ма зна чај ну уло гу има и од лич на 
глу мач ка по де ла. Слич но раз ми шља ју и Ма ри
ја Виц ко вић и Не бој ша Кун да чи на ко ји сма
тра ју да су до бра књи жев на де ла, а на ро чи то 
ме ло дра ме, по пу лар не у сва ком вре ме ну и под
се ћа ју да са мо ве ли ки пи сци, као што је Ди ма 
Син, ко ји је овај ко мад на пи сао 1848. го ди не, 
успе шно по ста вља ју „су штин ски не раз ре ши ве 

ди ле ме“.
О по пу лар но сти пред ста ве код пу бли ке, го

во ри и чи ње ни ца да је „Да ма с ка ме ли ја ма“ на 
сце ни ко ју де ле три ан сам бла, за све га че ти ри 
го ди не (пре ми је ра је би ла 1. ок то бра 2013) убе
ле жи ла већ 50 из во ђе ња, што је у по ре ђе њу са 
ис кљу чи во драм ским те а три ма, екви ва лент но 
у нај ма њу ру ку – ду плој ци фри. 

По ред по ме ну тих глу ма ца, у пред ста ви 
игра ју 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), Сло бо дан 
Бе штић (Гроф де Жи ре), Ми ле на Ђор ђе вић 
(Ни ше та), Ле по мир Ив ко вић (Гу став) и Бо ја
на Сте фа но вић (Олим пи ја). Део глу мач ког ан
сам бла су, на не ким од прет ход них из во ђе ња, 
би ли и Јо а ким Та сић (Ар ман Ди вал), Не бој ша 
Ду га лић (Жорж Ди вал), Алек сан дар Ђу ри ца 
(Га стон Ри је), Иван Бо сиљ чић (Гу став) и Ма ја 
Ни ко лић (Олим пи ја).

(Наставак на стр. 2 и 3)

ПРЕД СТА ВЕ „ДА МА С КА МЕ ЛИ ЈА МА“ И „БЕ ЛА КА ФА“ ИЗ ВЕ ДЕ НЕ 50. ПУТ

Обележена два ју би ле ја у Драми
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ОБ НО ВА НА ПИТ КА

До ни це ти јев „Љу
бав ни на пи так“ 

је од 14. ок то бра 
2017. по но во на ре
пер то а ру Опе ре. Под 
ди ри гент ском упра
вом Ђор ђа Стан ко
ви ћа, уз со ли сте, Ор
ке стар и Хор Опе ре, 
ро лу мла де и бо га те 
де вој ке Ади не је пе

ва ла го шћа, со пран Ду ши ца Би је лић. Де јан Мак си мо вић је 
ту ма чио уло гу Не мо ри на, Вла ди мир Ан дрић је био Бел ко
ре, Михаило Шљивић пе вао је ро лу Дул ка ма ра, а Александра 
Петровић је би ла Ђа не та. Пре ми је ра ове пред ста ве је би ла 5. 
но вем бра 2003. у ре жи ји Пла ме на Кар та ло ва, а по след њи пут 
је из ве де на 15. апри ла 2015. 

Р. П. Н.

ПОБЕДНИК ПОБЕДНИКА
Пред ста ва „Бе ла ка фа“, 
по тек сту Алек сан дра 
По по ви ћа, у ре жи ји Ми
ла на Не шко ви ћа, и из
во ђе њу ан сам бла Дра ме 
На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, јед но гла сном 
од лу ком жи ри ја пу бли
ке  про гла ше на је за нај
бо љу пред ста ву, а Ол га 
Ода но вић за нај бо љу 
глу ми цу По зо ри шних 

све ча но сти „Фе сти вал по бед ни ка фе сти ва ла“ у Ра ко ви ци. 
Од лу ком струч ног жи ри ја, пр вак Дра ме На род ног по зо ри
шта Пре драг Еј дус осво јио је На гра ду за нај бо љег глум ца (за 
уло гу у ко ма ду „Хор беч ких де ча ка“, у про дук ци ји „Yugo
Art“а), док је „Go go land“ На род ног по зо ри шта Сом бор, у 
ре жи ји Ан дра ша Ур ба на, про гла шен за нај бо љу пред ста ву.

М. Б.

НОВА АДАЛЂИЗА
Ме цо со пран Алек сан дра Ан
ге лов пре ми јер но је на сту пи ла 
у уло зи све ште ни це Адал ђи зе 
у Бе ли ни је вој „Нор ми“ 11. ок
то бра. Со ли сти ма, Ор ке стром 
и Хо ром Опе ре је ди ри го ва ла 
Зо ри це Ми тев Вој но вић, на
слов ну уло гу је пе ва ла Са ња 
Кер кез, а у оста лим уло га ма су 
на сту пи ли Алек сан дар Дој ко
вић (По ли он), Не над Ја ко вље

вић (Оро ве зо), Ива на Жи ва ди но вић (Кло тил да) и Сло бо дан 
Жив ко вић (Фла вио).

М. Б. 

УСПЕХ У ТЕМИШВАРУ

Со пран Дра га на Ра да
ко вић, не ка да шњи 

члан Опе ре а са да про фе
сор ФМУ и ма е стро Де јан 
Са вић, са ве ли ким успе
хом су на сту пи ли у га
ла из во ђе њу Пу чи ни је ве 
„Ту ран дот“ на отва ра њу 
Фе сти ва ла „Му зич ки Те
ми швар“. Ову по став ку је 

бе о град ска пу бли ка има ла при ли ку да ви ди при ли ком про
шло го ди шњег го сто ва ња На ци о нал не опе ре из Те ми шва ра у 
На род ном по зо ри шту, у окви ру са рад ње те две при ја тељ ске 
ку ће, ко ја ће се уско ро на ста ви ти го сто ва њем на ше Опе ре у 
овом ру мун ском гра ду. На по ме ну том фе сти ва лу је на сту пио 
и ба ри тон Дра гу тин Ма тић, као На бу ко у исто и ме ној Вер ди
је вој опе ри. 

Р. П. Н.

Спе ци фи чан аутор ски пе чат 
представи „Да ма с ка ме ли ја ма“, 
ко ју је до са да на ма тич ној сце ни 
и го сто ва њи ма у зе мљи и ино
стран ству ви де ло око 20.000 гле
да ла ца, да ли су и Жељ ко Ху бач 
(адап та ци ја ко ма да), Спа со је Ж. 
Ми ло ва но вић (дра ма тург), Бо рис 
Мак си мо вић (сце но граф), Бо ја
на Ни ки то вић (ко сти мо граф) и 
Кор не ли је Ко вач (ком по зи тор). 

Не пу не две не де ље ка сни
је, 20. ок то бра, ју би лар ни 50. пут 
из ве де на је и „Бе ла ка фа“, по тек
сту Алек сан дра Аце По по ви ћа, 
у ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа. 
При зна ти драм ски пи сац у овом 
ко ма ду на пу шта сво је оми ље но 
под руч је пе ри фе риј ског ми љеа 
и сме шта до га ђа је у имућ ну по
ро ди цу фа бри кан та Мом чи ла 
Ја бу чи ла, у пе ри о ду од из би ја ња 
ра та 1941. па до дру ге по ло ви не 
ше зде се тих го ди на. Ре ди тељ Ми
лан Не шко вић, ко ји је за јед но са 
дра ма тур гом Мо ли ном Удо вич ки 
Фо тез на пра вио адап та ци ју овог 
тек ста на пи са ног кра јем осам де
се тих го ди на про шлог ве ка, не 
ба ви се иде о ло ги јом ко му ни ста, 
на ци о на ли ста, алу зи ја ма на рас
пад Ју го сла ви је из 90их, већ си
сте мат ском про па шћу по ро ди це, 
ко ја је основ на је ди ни ца гра ђе 

сва ког дру штва. На исто вре ме но 
ре а ли сти чан и ап сур дан на чин, 
да та је сли ка дру штва кроз по је
ди нач не ли ко ве обич них љу ди ко
ји се во ле и мр зе, ува жа ва ју и пре
зи ру, же сто ко спо ре око сво јих 
и ту ђих иде ја, уни шта ва ју јед ни 
дру ге, али се и ме ђу соб но по ма жу. 

У тој пред ста ви, жан ров ски 
нај бли жој тра ги ко ме ди ји, кроз 
при чу са ста вље ну из пет ста ња, 

си ту а ци ја, исе ча ка, ин се ра та из 
њи хо вих жи во та, уло ге су оства
ри ли Бран ко Ви да ко вић (Мом
чи ло Ја бу чи ло), Ол га Ода но вић 

(Мај ка Ја ња), Па вле Је ри нић (Де
ли Јо ва), Ва ња Еј дус (Цр ква Ру
жи ца), Не над Стој ме но вић (Ср ђа 
Зло по гле ђа) и На да Шар гин (Зо
ра Ши шар ка). Ра дио ка ска де ру је 
глас по зај мио Пре драг Еј дус, док 
је шла ге ре от пе вао ба ри тон Не
бој ша Ба бић. Аутор сце но гра фи је 
је Ве сна По по вић, ко сти мо граф је 
Ма ри на Ву ка со вић Ме де ни ца, а 
ком по зи тор Ања Ђор ђе вић. 

О успе ху пред ста ве, не са мо 
код пу бли ке, већ и код ра зних 
струч них жи ри ја, го во ре и сле
де ћи по да ци: ре ди тељ Не шко вић 

Дама 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
кингуиуГрадскомтеатру
уШангају.АнсамблНацио
налногтеатраборавиојеу
Пекингу од 4. до 10. јула, а
уШангајуод11.до16.јула
иутомпериодупредстава
јеизведенапетпута.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Про то кол о ду го
роч ној са рад њи 
из ме ђу На род
ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду и На

ци о нал ног те а тра Грч ке из Ати не, 
пот пи сан је у уто рак, 10. ок то бра. 
Тим актом, ко ји су пот пи са ли 
управ ни ци Де јан Са вић и Ста тис 
Ли ва ти нос, пред ви ђе но је про
ши ре ње и уна пре ђе ње умет нич ке 
са рад ње две на ци о нал не ку ће, на 
осно ву за јед нич ких ин те ре са. На 
тај на чин, би ће омо гу ће ни нај бо
љи усло ви за ме ђу на род ну по зо
ри шну и умет нич ку са рад њу ко ја 
под ра зу ме ва раз ме ну пред ста ва, 
ауто ра, умет ни ка и дру гих струч
ња ка, ко про дук ци ју пред ста ва, 
као и дру ге об ли ке са рад ње ко ји 
су од ин те ре са за оба по зо ри шта.

На ци о нал ни те а тар Грч ке 
осно ван је 1900. го ди не као Кра
љев ско по зо ри ште, а отво рен је 
24. но вем бра сле де ће го ди не. Да
нас има че ти ри сце не на ко ји ма се 
из во де кла сич ни ко ма ди грч ке и 
свет ске дра ма тур ги је, као и са вре
ме ни драм ски тек сто ви.

Не што ра ни је, 5. ок то бра 2017. 
је у име На род ног по зо ри шта у 
При шти ни, са се ди штем у Гра

ча ни ци, Про то кол о ду го роч ној 
са рад њи са нашим националним 
театром пот пи сао управ ник Пре
драг Ра до њић. Про то ко лом је 

пред ви ђе но да два позоришта у 
окви ру сво јих мо гућ но сти обез
бе де ре ци проч на го сто ва ња, да 
по ку ша ју да уче ству ју у за јед нич
ким про дук ци ја ма пред ста ва, раз
ме ни ауто ра, умет ни ка и дру гих 
струч ња ка, као и у свим дру гим 
об ли ци ма са рад ње у по зо ри шту, 
ко ји су од ин те ре са за обе куће.

Под се тив ши да је На род но 
по зо ри ште у Бе о гра ду про шле го
ди не пот пи са ло исти спо ра зум са 
Срп ским на род ним по зо ри штем 
из Но вог Са да, Са вић је при ме тио 
да ово га пу та „с об зи ром на окол
но сти не мо же мо да оче ку је мо 
исте ре зул та те“, али и на гла сио да 

ПРО ТО КО ЛИ О СА РАД ЊИ

Сарадња и подршка

Управник Народног по
зоришта у Београду

Дејан Савић, потписао је
протоколе о сарадњи са
Националним театром
Грчке и Народним позори
штем у Приштини, са се
диштемуГрачаници.
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до бит ник је На гра де за ре жи ју 
„Љу бо мир Му ци Дра шкић“ за 
2015, а Па вле Је ри нић – На гра де 
„То ми слав Пеј чић“ за нај бо љег 
мла дог глум ца на XXI II Фе сти ва

лу кла си ке „Вр шач ка по зо ри шна 
је сен“ и На гра де „Пе тар Ба ни
ће вић“ ко ју до де љу је На род но 
по зо ри ште. Исте го ди не,  На да 
Шар гин је по ста ла пр ва до бит
ни ца На гра де „Ру жи ца Со кић“, 
Ол ги Ода но вић је при па ла би је
нал на глу мач ка на гра да Удру же
ња драм ских умет ни ка Ср би је, 
„Љу бин ка Бо бић“, као и На гра да 
„Ар да ли он“ за епи зод ну уло гу 
на Ју го сло вен ском по зо ри шном 
фе сти ва лу у Ужи цу. На ис тој ма
ни фе ста ци ји, На да Шар гин је 
до би ла „Ар да ли о на“ за нај бо љу 
жен ску уло гу, а Ма ри на Ву ка со

вић Ме де ни ца за нај бо љу ко сти
мо гра фи ју. На ред не го ди не, на 
XIX Те а тар фе сту „Пе тар Ко чић“ 
у Ба ња лу ци, Бран ку Ви да ко ви
ћу је до де ље на На гра да за нај бо
љу му шку уло гу, На да Шар гин је 
про гла ше на за нај бо љу глу ми цу, 
а Ма ри на Ме де ни ца је по но во до
би ла На гра ду за нај бо љег ко сти
мо гра фа.

Пред ста ву је од пре ми је ре, 
4. ма ја 2015. го ди не, на ма тич ној 
сце ни и го сто ва њи ма у зе мљи и 
ре ги о ну, ви де ло око 10.000 гле да
ла ца.

Ми ко јан Без бра ди ца

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА

Из ло жба „Горданa Јев то вић Ми нов 
– при ма до на и про фе сор“, ко јом 

Му зеј На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
обе ле жа ва десет го ди на од упо ко је ња 
ове на ше зна чај не умет ни це, све ча но 
је отво ре на у пе так, 20. ок то бра 2017. 
Мно го број ним по се ти о ци ма, чла но ви
ма по ро ди це, при ја те љи ма, ко ле га ма и 
по што ва о ци ма на ше при ма до не, обра
ти ли су се аутор по став ке и ди рек тор 
овог Му зе ја Дра ган Сте во вић и в.д. ди
рек то ра Опе ре Јан ко Си на ди но вић. Из
ло жба ће би ти отво ре на до сре ди не де цем бра.

Ј. С.

ПЛА КА ТИ У ЛА ЗА РЕВ ЦУ

Јо ван Тар бук, гра фич ки уред ник 
и ди зај нер На род ног по зо ри

шта у Бе о гра ду, у но вем бру го сту
је у Цен тру за кул ту ру Ла за ре вац, 
са сво јом из ло жбом „По зо ри шни 
пла кат“ ко ја је пре ми јер но би
ла по ста вље на у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта за Ноћ му зе ја 2015. 
Изложба се отвара 6. новембра у 
19 часова. Ина че, Тар бук је и је дан 
од 50 по бед ни ка Фе сти ва ла „Гра
фик ме терс“ (Grap hic Mat ters) у 

Хо лан ди ји. Ње гов пла кат „Сло бо да го во ра“ је ме ђу 50 по бед
нич ких ко је је жи ри ода брао од 2561 пла ка та из 91 зе мље, а 
ко ји су тре нут но (од 22. сеп тем бра до 22. ок то бра), из ло же
ни на отво ре ном, на глав ном тр гу у хо ланд ском гра ду Бре
да.                                                                                                 Ј. С.

 
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. 

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. 

Драматург Молина
УдовичкиФотезкаже

да је изненађена колико је
„Белакафа“актуелнаупр
костомештојенаписана
прескоротридеценије,од
носно колико нам се исто
рија понавља и скреће па
жњу на Поповићев начин
прављења ликова – тип
скихусценском,алипосеб
них у сваком другом сми
слу. Према њеним речима,
уовомкомадунекиликови
асоцијативно подсећају и
на митски миље, на епску
поезију,анекисурезултат
апсурдног поигравања пи
шчеве креације изашли из
српске митологије, о чему
говорењиховаимена:Мом
чилоЈабучило,МајкаЈања,
Дели Јова, Црква Ружица,
Срђа Злопоглеђа и Зора
Шишарка.

ће „без об зи ра на то, овим Про то
ко лом би ти ство ре на јед на прав
на ба за за ре а ли за ци ју про гра ма и 
про је ка та ко ји су нам од обо стра
не ко ри сти, а на за до вољ ство и 
пол зу на ших љу ди и на Ко со ву и 
Ме то хи ји и у цен трал ној Ср би ји“. 
Он је обе ћао да ће На род но по зо
ри ште у Бе о гра ду „сво јим дра гим 
ко ле га ма по ну ди ти сву мо гу ћу 
тех нич ку, ло ги стич ку, умет нич ку 
по моћ ко ја им је по треб на“.

„Од њих оче ку је мо до бре на
сло ве с ко ји ма ће се пред ста ви ти 
на шој пу бли ци у Бе о гра ду. Њи
хо ва го сто ва ња увек су иза зи ва ла 
огром но ин те ре со ва ње ов да шње 
пу бли ке, а под се ћам да је про шле 
го ди не на пред ста ви ‘Хо тел Ко со
во’ био при су тан и, у том тре нут
ку, нај бо љи те ни сер све та Но вак 

Ђо ко вић, са по ро ди цом“, ре као 
је Са вић и до дао да је „ово про
то кол брат ских, ко ле ги јал них и 
при ја тељ ских ку ћа на истом ни
воу“ и ис та као да је ве о ма сре ћан 
што ће На род но по зо ри ште у 
При шти ни у на ред ном пе ри о ду, 
у ко јем ће бе о град ски На ци о нал
ни те а тар про сла ви ти не ке ве о ма 
зна чај не да ту ме из сво је бо га те 
исто ри је, „на ћи сво је ме сто у обе
ле жа ва њу тих зна чај них ју би ле
ја за на шу це ло куп ну кул ту ру и 
умет ност“.  

Ра до њић је ис та као да је ве
о ма за до во љан што је те а тар, на 
чи јем се че лу на ла зи од сре ди не 
ју ла ове го ди не, пот пи сао ова кав 
спо ра зум са На род ним по зо ри
штем у Бе о гра ду. „Има мо, чи ни 
ми се, при лич но ве ли ки број со

лид них пред ста ва ко ји ма же ли
мо да бе о град ској пу бли ци пред
ста ви мо рад на шег по зо ри шта. 
На ред на го ди на је, и ина че, по 
пла но ви ма и про гра ми ма про
јек то ва на у том сме ру да свој рад 
пред ста ви мо ма ло ши ре од Ко
со ва и Ме то хи је. Та ко ђе се на дам 
да ће мо и ми би ти у при ли ци да 
уго сти мо На род но по зо ри ште не 
са мо у Гра ча ни ци, не го и у свим 
дру гим ме сти ма на Ко со ву где за 
тим има по тре бе и же ље“, ре као 
је Ра до њић.

Он је оце нио да пот пи си ва ње 
Про то ко ла пред ста вља „вр ло ва
жан до га ђај за На род но по зо ри
ште у При шти ни, а си гу ран сам, 
и за на ше ко ле ге у Бе о гра ду“.  

Ми ко јан Без бра ди ца



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР 2017.

Ле ген дар ни шпан ски 
љу бав ник Дон Ђо ва
ни по но во је спре ман 
да за вла да Ве ли ком 
сце ном На род ног 

по зо ри шта. Пла ни ра да за ве де све 
да ме око се бе, на ме ра ва да по ра зи 
и нај ја чег су пар ни ка, оста вља ју ћи 
та ко ду бок траг у жи во ти ма свих 
ли ко ва исто и ме не Мо цар то ве опе
ре. При ча о жи во ту и ка зни ве ли
ког раз врат ни ка и пре љуб ни ка, 
по но во је на ре пер то а ру На ци о
нал ног те а тра, по сле де сет го ди на 
од по след њег из во ђе ња. У но вој 
про дук ци ји, пре ма ре чи ма ди ри
ген та Ди ја не Цвет ко вић, иде ја ни је 
да се Дон Ђо ва ни пред ста ви са мо 
као жен ска рош и рас ка ла шник, 
већ да се по ка же цео жи вот ни пут 
чо ве ка ко ји се од лу чио да жи ви ли
ни јом ма њег от по ра, лак шим жи
во том, у пре те ра ној сло бо ди ко ја га 
до во ди до пот пу ног уни ште ња.

„Сам Мо царт кон цеп циј ски 
нам већ у пр вој сли ци при ка зу је 
Дон Ђо ва ни ја не са мо као про вал
ни ка, не го и као уби цу. Ви ди мо чо
ве ка са пот пу ним од су ством ем па
ти је, ко ји уби ја дру го људ ско би ће 
и од ла зи да ље, гу бе ћи и иде ју и по
јам о то ме шта ра ди, гле да ју ћи са
мо да за до во љи се бе и сво је лич не 
по бу де. То је не ка вр ста ани мал ног 
осе ћа ја, тре нут ног, ко ји га на кра
ју до во ди до уни ште ња. Ви ди мо га 
као чо ве ка без мо рал них, жи вот
них, чак и ре ли гиј ских ко дек са, јер 
он се ни пред смрт не  ка је. Ње га 
ни је уби ло са мо то што је жен ска
рош, већ га је уби ла ње го ва су је та, 
ње гов его, ње го во са мо љу бље, и то 
што по сле свих гре хо ва не же ли да 
се по ка је, ми сле ћи да је ја чи и од 
смр ти“, об ја шња ва Ди ја на Цвет ко
вић.

У ту ма че њу Ми о дра га Д. Јо ва
но ви ћа, Дон Ђо ва ни је „не ко ко је 
ве чи то не за до во љан и нео ства рен, 
па са мим тим ци ник и ни хи ли ста, 
не ко ко на по гре шан на чин, но шен 
сво јим при мор ди јал ним, ани мал
ним ин стинк ти ма тра жи оства ре
ње, сми сао, сре ћу и спа се ње, та мо 
где их не ма“. Јо ва но вић ис ти че да је 
фе но мен Дон Ђо ва ни ја ве о ма ак ту
е лан у да на шњи ци, са мо што се по
ја вљу је под не ким дру гим име ни
ма. „Шта су да нас, у вре ме ну крај ње 
обез бо же но сти и од су ства сва ке 
вр сте мо ра ла, љу ди ко ји се бе про
на ла зе под од ред ни ца ма ‘ме тро
сек су а лац’, ‘ве чи ти не же ња’, ‘још је 
млад, па нек’ се ижи ви...’, ‘тип склон 
про ми ску и те ту’ итд, итд, не го не ка 
вр ста са вре ме ног Дон Жу а на!? Шта 
су они ко ји на нај бе сти јал ни је на
чи не ис ко ри шћа ва ју дру ге љу де, не 
би ли за до во љи ли сво је тре нут не 
прох те ве и по ри ве, игра ју ћи се њи

хо вим суд би на ма, не го сво је вр сни 
‘Дон Жу а ни’? На рав но, на кра ју се 
све за вр ша ва, бу квал но и у пре не
се ном зна че њу те ре чи, од ла ском у 
па као, јер ко па као жи ви, у па клу и 
за вр ша ва!“, об ја шња ва Јо ва но вић.

Пи та ли смо Гор да ну То мић ка
ко је и за што До на Ана ипак ус пе ла 
да одо ли ча ри ма фан та стич ног за
вод ни ка. „До на Ана не ма ни ка квих 
емо ци ја пре ма Дон Ђо ва ни ју, осим 
осве те и мр жње. Она ни ка да, ни у 

јед ном тре нут ку ни је ни по ми шља
ла да бу де са њим, јер је искре но 
за љу бље на у Дон Ота ви ја. Ње на 
тра у ма огле да се у то ме што је Дон 
Ђо ва ни убио ње ног оца, и за то њу 
кроз чи та во де ло, све до по след њег 
мо но ло га во ди осве та. Та да она, 
кроз јед ну од нај леп ших љу бав них 
ари ја, по ка зу је дру го ли це сво је 
ду ше, осо бу пу ну љу ба ви, а не мр
жње“, об ја шња ва Гор да на То мић 
и до да је да је Дон Ђо ва ни ти пи чан 
при мер осо бе ко ја је остра шће на, 
а са ма остра шће ност мо же да бу де 
раз ли чи та, не са мо пре ма же на ма. 
„Она мо же би ти пре ма кла ђе њу, 
коц ка њу, пи ћу, хра ни... Из ње го вог 
жи во та чо век тре ба да из ву че по у
ку да све што је пре ко ме ре ни је до
бро. Сми сао жи во та је сте у то ме да 
чо век у све му по ку ша да на ђе пра
ву ме ру“, сма тра Гор да на То мић. 

У опер ском све ту, ка ко пи ше 
Кон стан тин Ви на вер, „Дон Жу ан“ 
ва жи за „Мо цар то во ре мекде ло, 
а му зич ки пи сци га ста вља ју из над 
свих дру гих опе ра уоп ште. У на шој 
сре ди ни, опе ра ни је ни ка да има ла 
пра вог и трај ног успе ха, ве ро ват
но због то га што се ово де ло, ова 
му зи ка, тек по сле ви ше слу ша ња 
мо же упо зна ти и за во ле ти“. И Вла
ди мир Ан дрић до жи вља ва опе ру 
„Дон Ђо ва ни“ као јед но од нај леп
ших Мо цар то вих де ла уоп ште и 
са оду ше вље њем по зи ва пу бли ку 
на пред сто је ћу пре ми је ру: „Ве о ма 
се ра ду јем Дон Ђо ва ни ју, по себ но 
што сам га пе вао и ра ни је. Мно го 
во лим ту му зи ку, а сва ком ба ри то
ну мо ра би ти част да ту ма чи та кву 
уло гу. Он је сте за вод ник и пре љуб
ник, али иро ни ја пред ста ве је и у 
то ме што он не успе ва да оства ри 
баш све она ко ка ко је за ми слио. 
Стал но га не што осу је ти и по ре

ме ти, а он да се суд би на по ста ра да 
не бу де баш та кав за вод ник ка ко 
га ми за ми шља мо. Дон Ђо ва ни је 
уства ри про то тип за вод ни ка, ту су 
хи ља де и хи ља де же на о ко ји ма се 
пе ва да их је осво јио, али ми то не 
ви ди мо за пра во. Ро ла је из у зет на и 
због фе но ме нал не пе вач ке ли ни је 
ко ју но си са со бом, овај лик је све 
вре ме на сце ни, из ван ре дан је и из
у зет но за хва лан. Што је ва тре ни ји 
и моћ ни ји на сце ни, то је ефе кат 
ве ћи, а са ма му зи ка Дон Ђо ва ни је
вог од ла ска у па као је из у зет но ја
ка“, ис ти че Вла ди мир Ан дрић. 

За Сне жа ну Са ви чић, Дон Ђо
ва ни пред ста вља „је дан од нај за ни
мљи ви јих ли ко ва у свим Мо цар то
вим опе ра ма. Он ду бо ко ве ру је да 
по сто ји са мо ово зе маљ ски жи вот и 
да га тре ба ис ко ри сти ти у за до во
ља ва њу сво јих же ља и стра сти. Без
об зи ран, др зак, се би чан, ци ни чан, 
аро ган тан... Ра ди је ће у па као не го 

да се по ви ну је зах те ви ма сре ди не. 
Дон Ђо ва ни је лик ко ји по кре ће и 
усме ра ва све ли ко ве пре ма се би у 
од но су на сво је по ступ ке. Ње гов 
лик је ис кљу чи во ин ди ви ду а лан, 
је дин ствен и свој. Он се отво ре но 
под сме ва сви ма не оба зи ру ћи се на 

ис ход свог де ла. Не раз у ме за што 
све же не тра же и че зну за веч ном 
љу ба ви јер то ни ко не мо же да обе
ћа“, ка же Сне жа на Са ви чић. Она 
До на Ану ви ди као из ра зи то ка рак
те ран лик, ко ји од ли ку ју гор дост, 
од луч ност, сна га, стра стве ност, 
пат ња... „У ор ке стар ској пар ти ту ри 
је са вр ше но осли ка на па ле та ду бо
ких емо тив них ста ња кроз ко ја До
на Ана про ла зи. Ње на жен стве ност 
и от ме ност ни су ума ње не кроз све 
из ли ве гне ва и оча ја ко је она по ка
зу је и до жи вља ва у од но су на Дон 
Ђо ва ни ја. Она и у то ме има ме ру, 
јер при па да ви шем дру штве ном 
сло ју, исто као и Дон Ота вио, њен 
ве ре ник. Ње на ре ше ност и ис трај
ност је во де кроз це ло опер ско де ло 
и на кра ју прав да би ва за до во ље
на“, ис ти че Сне жа на Са ви чић.

„Ова опе ра мо же да се до пад не 
свим сло је ви ма дру штва и свим ге
не ра ци ја ма. Основ на те ма је оп ште 
при сут на до да нас. И ми има мо 
бо га те мом ке ко ји ми сле да мо гу 
све, да су нај ја чи, нај бо љи, ко ји се 
не ли бе ни че га, ко ји ми сле да мо гу 
тек та ко да уни шта ва ју ту ђе жи во
те, а да не ма ју по сле ди це. Жи ви мо 
у вре ме ну у ко јем се гу бе по ро дич
ни и мо рал ни ко дек си, а сва ка пре
те ра на сло бо да до во ди до пот пу
ног уни ште ња. Сва ки лик но си са 
со бом те жи ну ко ја мо ра би ти аде
кват но до ча ра на, да би цео тај пут, 
све што се де ша ва има ло сми сла. 
Дон Ђо ва ни је фан та стич на по ли
фо ни ја му зи ке и људ ских од но са, 
хар мо ни ја све га то га чи ни ле по ту 
ове опе ре“, за кљу чу је Ди ја на Цвет
ко вић, по ру чу ју ћи свим ге не ра ци
ја ма да ни ка ко не про пу сте ово из
ван ред но де ло опер ске ли те ра ту ре. 

Да ни је ла 
Кне же вић Сте ва но вић

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

По ли фо ни ја му зи ке и људ ских од но са

Премијера опере „Дон
Ђовани“ В. А. Мо
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Бе о гра ђа ни су пр ви 
пут ви де ли „Про да ну 
не ве сту“ 5. ма ја 1901. 
го ди не, ка да су ову 
нај по зна ти ју ко мич ну 

опе ру Бед жи ха Сме та не из ве ли уз 
прат њу кла ви ра чла но ви Срп ско
је вреј ског пе вач ког дру штва у ре
сто ра ну „Ко ла рац“. 

На сце ни На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду „Про да на не ве ста“ 
је пр ви пут при ка за на 10. фе бру а ра 
1909, под ди ри гент ским вођ ством 
ка пел ни ка Дра гу ти на По кор ног. 
Пре ми је ра и још че ти ри пред ста
ве у ко ји ма су уче ство ва ли Дра га 
Спа сић (Мар жен ка), М. Кон драц
ки (Ке цал), Ер не сто Ка ма ро та (Је
њик), Во ји слав Ту рин ски (Ва шек), 
оста ли со ли сти, хор и ор ке стар, 
ни су на и шле на до бар при јем код 
кри ти ча ра. 

Убр зо, 11. де цем бра исте го ди
не, ова Сме та ни на опе ра пре ми јер
но је игра на у тек осно ва ној Опе ри 
на бу ле ва ру Жар ка Са ви ћа. Пу бли
ка и кри ти ча ри има ли су са мо ре чи 
хва ле за ди ри ген та По кор ног, Сул
та ну и Жар ка Са ви ћа (Мар жен ка и 
Ке цал), Ива на Ца ха (Је њик), Во ји
сла ва Ту рин ског (Ва шек) и оста ле 
из во ђа че. По след њи, де се ти пут је 
на овој сце ни при ка за на 1. ок то бра 
1910.

Сле де ћи су срет Бе о гра ђа на са 
„Про да ном не ве стом“ био је у ма ју 
1911, ка да је у На род ном по зо ри
шту пр ви пут го сто вао ком пле тан 
ан самбл Опе ре Хр ват ског на род
ног ка за ли шта из За гре ба, ко ји је 
сво јим ве о ма ква ли тет ним из во ђе
њи ма де вет опе ра и јед не опе ре те 
зна чај но до при нео да у пре сто ни ци 
Кра ље ви не Ср би је ко нач но поч не 
озбиљ но да се ра ди на ус по ста вља
њу срп ске на ци о нал не Опе ре. 

По сле осни ва ња Опе ре као 
са мо стал ног ан сам бла На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду у се зо ни 
1919/20, „Про да на не ве ста“ је пре
ми јер но из ве де на 21. ок то бра 1922. 
на сце ни Ма ње жа, на ко јој су у то 
вре ме да ва не пред ста ве овог те а
тра због ра до ва на об но ви глав не 
згра де, знат но оште ће не у Пр вом 
свет ском ра ту. Те ве че ри је ди ри
го вао Иван Бре зов шек, ре ди тељ 
је био Те о фан Па влов ски, сце но
граф Ле о нид Бра и лов ски, а у глав
ним уло га ма су на сту пи ли Јо ван ка 
и Све то зар Пи са ре вић (Мар жен ка 
и Ке цал), Јо сип Ри ја вец (Је њик) и 
Ми ло рад Ми лу ти но вић (Ва шек). 
Ми ло је Ми ло је вић и дру ги му зич
ки кри ти ча ри би ли су са гла сни да 
су сви из во ђа чи би ли на по треб ној 
ви си ни. 

До 1941. го ди не „Про да на не
ве ста“ је при ка за на у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду 104 пу та. У 

из во ђе њу тих пред ста ва су, по ред 
на ве де них умет ни ка, уче ство ва ли 
и Ло вро Ма та чић, Пре драг Ми ло
ше вић, Јо зеф Крипс (ди ри ген ти), 
Ада По ља ко ва, Ма ри ја Жа лу до ва, 
Зла та Ђун ђе нац, Ани та Ме зе то ва, 
Зден ка Зи ко ва (Мар жен ка), Ми
ло рад Јо ва но вић, Алек сан дар Ту
ца ко вић, Жар ко Цве јић, Ви љелм 
Зи тек (Ке цал), Жи во јин То мић, 
Вла де та По по вић, Ма рио Ши менц, 
Ру долф Францл (Је њик), Зден ко 
Книтл, Дра ги Пе тро вић (Ва шек) 

и дру ги на ши и ино стра ни умет
ни ци.

За хва љу ју ћи пре ми јер ним по
став ка ма од 27. ју на 1945, 3. фе
бру а ра 1962. и 19. ма ја 1984. го ди
не, као и по вре ме ним об но ва ма, 
„Про да на не ве ста“ је би ла при сут
на на ре пер то а ру Опе ре На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду и у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка. За ње но успе
шно при ка зи ва ње на бе о град ској 
и ино стра ним сце на ма (Ви зба ден, 
1962; Ка и ро, 1962; Па лер мо, 1967; 
Ве не ци ја, 1968; Ма дрид, 1973) би ли 
су за слу жни, из ме ђу оста лих, Оскар 
Да нон, Бо ри слав Па шћан, Ан тон 
Ко лар (ди ри ген ти), Ни ко ла Цве
јић, Ани Ра до ше вић, Бо ри слав По
по вић (ре ди те љи), Ду шан Ри стић, 
Вла ди слав Ла лиц ки (сце но гра фи), 
Ми ли ца Ба бић, Ду шан Ри стић (ко
сти мо гра фи), Ва ле ри ја Хеј бало ва, 
Рад ми ла Ба ко че вић, Слав ка По
по вић, Рад ми ла Сми ља нић, Ол га 

Ђо кић (Мар жен ка), Жар ко Цве
јић, Ми ро слав Чан га ло вић, Ду шан 
По по вић, Лат ко Ко ро шец, Не бој
ша Ма ри чић (Ке цал), Алек сан дар 
Ма рин ко вић, Зво ни мир Кр не тић, 
Иво Жи дек, Љу бо мир Бо ду ров, 
Пре драг Про тић (Је њик), Ни ко ла 
Јан чић, Ми ли вој Пе тро вић, Фра њо 
Па у лик, То ми слав Ре но и Игор Ма
тве јев (Ва шек). 

Док су пре ми јер не по став ке 
„Про да не не ве сте“ из 1945. и 1984. 
го ди не ра ђе не у ду ху тра ди ци о

нал ног из во ђе ња овог Сме та ни ног 
де ла, по став ка из 1962. је би ла му
зич косцен ски са гле да на и ту ма че
на на у то вре ме нов и не у о би ча јен 
на чин, ко јим су по твр ђе ни до та да
шњи по зна ти и при зна ти ис тра
жи вач ки и из во ђач ки до ме ти бе
о град ске Опе ре у ње ном „злат ном 
пе ри о ду“. 

„…Из во ђе ње ‘Про да не не ве
сте’ Бед жи ха Сме та не зна чио је 
три јумф за бе о град ске умет ни ке. 
Апла уз, ко ји се про ла мао за вре ме 
игре у по је ди ним сце на ма, пре тво
рио се на кра ју у ду го трај не ова ци је 
Оска ру Да но ну и ње го вом ан сам
блу“. Ова ко је 11. ма ја 1962. го ди не 
о бе о град ској „Про да ној не ве сти“, 
из ве де ној на Ме ђу на род ном мај
ском фе сти ва лу у Ви зба де ну, пи сао 
у ли сту ”Wi es ba de ner Tag blatt” по
зна ти не мач ки му зич ки кри ти чар 
др Хајнц Ви сиг. И ње го ве ко ле ге 
Ђу лио Па га но, Бру но То зи, Ма рио 
Ме си нис, Фер нан до Ру ис Ко ка, да 
по ме нем са мо њих, та ко ђе су хва
ли ли ви со ке му зич косцен ске ква
ли те те со ли ста, звуч ну над моћ ност 
хо ра, атрак тив ну игру ба лет ског 
ан сам бла и пре ци зност ор ке стра, 
што је, по њи хо вом ми шље њу, 
омо гу ћи ло бе о град ским умет ни ци
ма да на сво јим ино стра ним го сто
ва њи ма оства ре ре пре зен та тив на 
ту ма че ња Сме та ни ног ре мекде ла, 
ко ја су пле ни ла уигра но шћу, ле по
том скуп ног на сту па ња, сцен ским 
сти лом и из у зет ним ен ту зи ја змом.

Вла ди мир Јо ва но вић

Представама „Прода
не невесте“ и другим

антологијским остваре
њимакоја,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.

МИНИСТАРКА У ПОСЕТИ

Де ле га ци ја ми ни
стар ства кул ту ре 

Ре пу бли ке Ал ба ни је, на 
че лу са ми ни стар ком 
Ми ре лом Кум ба ро Фур
џи, по се ти ла је 20. ок то
бра На род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду. Углед не го
сте су при ми ли чла но ви 
упра ве на шег на ци о нал

ног те а тра и ми ни стар ки  уру чи ли ре пли ку Пе ча та На род ног 
по зо ри шта, а раз го во ру са управ ни ком Де ја ном Са ви ћем су 
раз ма тра не мо гућ но сти кул тур не са рад ње и раз ме не про гра
ма и про је ка та ме ђу на ци о нал ним уста но ва ма кул ту ре на ших 
при ја тељ ских зе ма ља. 

Р. П. Н.

БАЈИЋ У КРАЈОВИ
Бас Дра го љуб Ба јић успе
шно је го сто вао на кон церт
ном из во ђе њу Ваг не ро ве 
опе ре „Три стан и Изол да“, 
одр жа ном 14. ок то бра у 
Кра јо ви. На сце ни Фил хар
мо ни је „Ол те ниа“, под ди
ри гент ском упра вом Вал
те ра Ата на си ја из Ита ли је, 
пр вак Опе ре На род ног по

зо ри шта у Бе о гра ду је на сту пио у уло зи Мар ка, кра ља Корн
ва ла. На слов не уло ге су ту ма чи ли те нор из Ве ли ке Бри та ни је 
Јан Сто реј (тре нут но нај бо љи ту мач те уло ге на све ту) и со
пран Џејн Ир вин. 

М. Б.

ЖАНКА СЛОБОДИ

Сло бо да Ми ћа ло вић је ово го
ди шњи до бит ник Пла ке те 

„Жан ка Сто кић“ за нај бо ље глу
мач ко оства ре ње на По зо ри шним 
све ча но сти ма „Жан ки у част“ у Ку
че ву, за уло гу Френ ки у пред ста ви 
„Френ ки и Џо ни“, ко ја је оства ре на 
у про дук ци ји На род ног по зо ри шта 

у Бе о гра ду и Сом бор ског по зо ри шта. У од лу ци Умет нич ког 
са ве та овог фе сти ва ла, из ме ђу оста лог, сто ји: „Рас ко шним 
та лен том и су ве ре ном игром, Сло бо да гра ди ка рак тер ни лик 
ко ји са вла да ва стра хо ве и не у спе хе ша љу ћи по ру ку и охра
бре ње пу бли ци да пра ва љу бав ни ка да не ка сни“.

Р.П.Н..

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА ИЗ БРИ ТА НИ ЈЕ

Де ле га ци ја Ко вен
три ја из Ве ли ке 

Бри та ни је на че лу са 
гра до на чел ни ком То
ни јем Ски пе ром, ко ја је 
не ко ли ко да на бо ра ви
ла у Бе о гра ду по во дом 

60 го ди на од бра ти мље ња ова два гра да, по се ти ла је 3. ок то
бра На род но по зо ри ште и при су ство ва ла Пу чи ни је вој опе ри 
„Ма дам Ба тер флај“. Опе ра тив ни ди рек тор Са мур Ран ко вић 
и шеф мар ке тин га Ми ро слав Јан ко вић су го сте упо зна ли са 
ор га ни за ци о ним, тех нич ким усло ви ма и ак ту ел ним ре пер то
а ром На ци о нал ног те а тра, а ди рек тор Му зе ја Дра ган Сте во
вић им је го во рио о исто ри ји овог те а тра, по ка зао им згра ду 
и ак ту ел не из ло жбе у Му зе ју. У па у зи пред ста ве, го сте је по
здра вио и управ ник Де јан Са вић, под чи јим му зич ким вођ
ством су со ли сти, Хор и Ор ке стар на ци о нал ног те а тра овом 
пред ста вом отво ри ли опер ску се зо ну. 

М. Б.

МА ЛИ ОПЕР СКИ ПОД СЕТ НИК 4

Про да на не ве ста
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На пу сти ла  нас је 
Ви шња Ђор ђе
вић, из ван ред на 
ба лет ска умет
ни ца, пе да гог и 

ко ре о граф, не ка да шњи ди рек тор 
ба ле та ХНК у Спли ту и На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, ду го го ди
шњи пред сед ник Удру же ња ба лет
ских умет ни ка Ср би је, не у мор ни 
бо рац за ста тус и пра ва ба лет ских 
умет ни ка, за очу ва ње оства ре них 
вред но сти и те ко ви на ба лет ске 
умет но сти, као и за њи хо во уса вр
ша ва ње.

Ро дом из Пан че ва, ба лет је 
учи ла у шко ли „Лу јо Да ви чо“ у Бе
о гра ду, код Си ме Ла ке ти ћа, Со ње 
Лан кау и Ни не Кир са но ве, а у На
род но по зо ри ште у Бе о гра ду сту па 
већ по за вр шет ку 7. раз ре да сред
ње ба лет ске шко ле, у се зо ни 1955 
/56. Вр ло бр зо до би ја со ли стич ке 
уло ге, а за тим и глав не, ме ђу ко ји
ма су Жи зе ла, Пе пе љу га, Он ди на, 
Же на у ба ле ту „Ба ла да о ме се цу 
лу та ли ци“, Ма ри ја у „Бах чи са рај
ској фон та ни“, Сва нил да у „Ко пе
ли ји“, Ауро ра и Прин це за Фло ранс 
у „За ча ра ној ле по ти ци“, Прин це за 
у „Жар пти ци“, Је ла у ба ле ту „Ђа
во на се лу“, Ар хи спо за у ба ле ту 
„Абрак сас“, „Спи ри ту ел“... чи је 
ко ре о гра фи је пот пи су ју Ве ра Ко
стић, Ни на Кир са но ва, Пиа и Пи

но Мла кар, Жа нин 
Ша ра, Ма рио Пи

сто ни и дру ги во де ћи до ма ћи и го
сту ју ћи ко ре о гра фи оног вре ме на. 

Нај ви ше је и нај ра ди је са ра
ђи ва ла са Ди ми три јем Пар ли ћем, 
ко ме је че сто би ла и аси стент, а ка
сни је се и бри ну ла о одр жа ва њу ње
го вих по став ки ко је је ви ше пу та и 
пре но си ла – на ба лет ске сце не Бе о
гра да, При шти не и Спли та. У Пар
ли ће вим ко ре о гра фи ја ма је игра ла 
на слов не и глав не жен ске уло ге у 
ба ле ти ма „Ро ђен дан ин фант ки ње“, 
„Чо век пред огле да лом“, „Апа си
о на то“, „По љу бац ви ле“, „Ро мео и 
Ју ли ја“, „Ба лет ске им пре си је“, „Ве
се ла при ча“, „Охрид ска ле ген да“, 
„Ше ста сим фо ни ја“, „Ла бу до во 
је зе ро“, „Сим фо ни ја у Цеду ру“, 
„Ки не ска при ча“. За уло гу Ане Ка
ре њи не на бе о град ској пра и звед би 
исто и ме ног ба ле та по ро ма ну Л. 
Н. Тол сто ја, та ко ђе у Пар ли ће вој 
ко ре о гра фи ји, ком по зи тор овог 
де ла Ро ди он Шче дрин јој је по кло
нио пло чу са по све том: „Нај бо љој 
Ани“. А по во дом обе ле жа ва ња 20 
го ди на умет нич ког ра да Ви шње 
Ђор ђе вић, ком по зи тор Ру долф 
Бру чи и Ди ми три је Пар лић су кре
и ра ли ба лет „Ка та ри на Из ма и ло
ва“, пре ма ро ма ну „Ле ди Мак бет 
Мцен ског окру га“ Н. Ље ско ва. Све 
до про ле тос, Ви шња Ђор ђе вић је 
би ла је ди на ба ле ри на ко ја је ту ма
чи ла овај ком плек сни лик. На жа
лост, ни је мо гла да ви ди пред ста ву 
Срп ског на род ног по зо ри шта, на 
чи ју сце ну је ову по став ку пре нео 
Кон стан тин Те шеа...  

Увек је с љу ба вљу и по што ва
њем ис ти ца ла уло гу ко ју су у ње
ном ства ра ла штву има ли парт не
ри:  Ми лан Мом чи ло вић,  Бран ко  
Мар ко вић, Ми ло рад Ми шко вић, 
Жар ко Пре бил, Ан дреј Про ков
ски, Ма рио Пи сто ни, Ду шан Тр
ни нић, Бо ра Мла де но вић, а на ро
чи то Ра до мир Ву чић.

То ком играч ке ка ри је ре је са 
ма тич ним ан сам блом го сто ва ла 
ши ром зе мље и у ино стран ству: 
ви ше пу та у Ати ни, по три пу та 
на фе сти ва ли ма у Ви зба де ну и Ло
за ни, три пу та у Ве не ци ји, по два 
пу та у Ка и ру, Бар се ло ни и Па ри зу, 
за тим у Бри се лу по во дом Свет ске 
из ло жбе, у Алек сан дри ји, То ки ју, 
Оса ки, Ро тер да му, Ха гу, Ам стер да
му, у Мон те Кар лу, Ри му, Вар ша
ви, Жаб жеу, Па лер му, Ма дри ду, 
Те хе ра ну, Един бур гу, Ис точ ном 
Бер ли ну, Лај пци гу, Дорт мун ду, на 
ве ли кој тур не ји по Сар ди ни ји је 
игра ла у 12 гра до ва... Са мо стал но 
је го сто ва ла на Фе сти ва лу ба ле та 
на Ку би, у Трсту, На пу љу и у тру пи 
Ми ло ра да Ми шко ви ћа у Па ри зу 
(1967).

Од осни ва ња Ра дио те ле ви зи је 
Бе о град уче ство ва ла је у еми си ја ма 
за бав ног и умет нич ког ка рак те ра 
као со ли ста и ко ре о граф, са ра ђу ју

ћи са ре ди те љи ма Сла во љу бом Ра
ва си јем, Пи том Те сли ћем, Ан то
ном Мар ти јем и дру ги ма. Игра ла је 
глав не уло ге у ТВ ба ле ти ма „Злат на 
ри би ца“, „Три линг“, „Ма ска цр ве
не смр ти“,  „У руд ни ку“, „Три стан 
и Изол да“, „При ча о вој ни ку“... у 
ко ре о гра фи ја ма Ми љен ка Штам
бу ка, Те ми ре По кор ни, Вла ди ми
ра Ло гу но ва, Ди ми три ја Пар ли ћа, 
Ми ли це Јо ва но вић, Ве ре Ко стић... 
Аутор је ко ре о гра фи је за ТВ ба лет 
„Оте ло, ру бац, Де зде мо на“, као и 
број них ко ре о гра фи ја у еми си ја
ма за бав ному зич ког про гра ма, а 
њој је по све ће но не ко ли ко ТВ еми
си ја, ме ђу ко ји ма и „Три пор тре
та – При ча о Ви шњи“ (аутор Пит 
Те слић) и „На вр хо ви ма пр сти ју“ 
(аутор Ми ли ца Зај цев). 

По за вр шет ку играч ке ка
ри је ре ба ви ла се пе да го шким и 
ре пе ти тор ским ра дом у ба ле ти
ма бе о град ског, при штин ског и 
сплит ског те а тра. По ред Пар ли ћа, 
аси сти ра ла је и Мил ку Шпа рем бле
ку (из ме ђу оста лог и на ба лет ском 
про гра му за отва ра ње Уни вер зи
ја де у За гре бу 1987), Вла ди ми ру 
Ло гу но ву и Ве ри Ко стић. Аутор 
је ко ре о гра фи ја за ба ле те: „Оте ло, 
ру бац, Де зде мо на“ за Фе сти вал у 
Љу бља ни и „Ка ко фо ни ја“ са со ли
сти ма и ан сам блом ХНК Сплит, те 
за ба лет ске ну ме ре у опер ским и 
драм ским пред ста ва ма.   

Би ла је ди рек тор Ба ле та у ХНК 
у Спли ту од 1987. до 1990. и  Ба ле
та На род ног по зо ри шта у Бе о гра

ду од 2000. до 2004. Оба ан сам бла 
су то ком ових пе ри о да по сти гла 
из у зет не успе хе. Од 1996. до 2000. 
је у два ман да та би ла пред сед ни
ца Удру же ња ба лет ских умет ни ка 
Ср би је, где је ини ци ра ла осни
ва ње На гра де „Ди ми три је Пар
лић“ и На гра де за жи вот но де ло 
ис так ну тим ба лет ским умет ни
ци ма, Фе сти ва ла ко ре о граф ских 
ми ни ја ту ра, ор га ни зо ва ла број не 
до бро твор не ак ци је и бес по штед
но се бо ри ла за по вра так бе не фи
ци ра ног рад ног ста жа ба лет ским 
игра чи ма и за дру га ста ле шка пи
та ња.

Ме ђу ње ним на гра да ма и при
зна њи ма су и: На гра да за жи вот но 
де ло (УБУС), Пла ке та На род ног 
по зо ри шта, На гра да за ин тер
пре та ци ју на Ба лет ном би је на лу у 
Љу бља ни (Ка та ри на Из ма и ло ва, 
1979), На гра да На род ног по зо
ри шта (Ана Ка ре њи на, 1972/73), 
Пла ке та РТВ Бе о град, Ор ден са 
сре бр ним зра ци ма На род не Ре пу
бли ке Ју го сла ви је, Пла ке та Удру
же ња ба лет ских умет ни ка Ср би је 
и дру ге.

Док осло бо ђе на ово зе маљ ских 
сте га пле ше са сво јим Ра де том, 
Ду шком, Бран ком, под буд ним 
оком Пар ли ће вим, ми оста је мо да 
се се ћа мо див не умет ни це, ча сног 
чо ве ка, по жр тво ва не парт нер ке, 
пријатељице, ћер ке, се стре и тет
ке. Хва ла јој за све. 

Ј. Сте ва но вић

IN ME MO RI AM – ВИ ШЊА ЂОР ЂЕ ВИЋ (1938–2017)

Опро штај од ве ли ке умет ни це и чо ве ка

УБогусеузнелаистинскапри
мабалерина Вишња Ђорђе

вић. Дозволила је да јој приђем
сасвим близу, обогатила је мој
живот,личниипрофесионални,
својим уметничким искуством,
знањем, саветима, брижношћу,
пријатељством. За руку ме је
вишеоддведеценијеводилакроз
тесни,суровилавиринтбалет
ске уметности, подржавала ме
сопственим ауторитетом, по

магалакадгодјетобилопотребно.
Поштовала сам је и волела. Много. Искрено. Узвраћала
мијеипоштовањеиљубав...сапунонежности.Самоза
мене.
Поклониламијеовуфотографију30.децембра2006.она
ко,изчистамира,нањенначин,следећинекусопствену
снажну потребу. На полеђини је написала: „Не знам за
што бас данас, али... желим да ова слика из ‘Ане’ стоји
кодтебе...“Ијошједодала:„ДрагојИваниодВишње“.И
ето...фотографијакојајестрпљивочекала11годинада
нањудођеред...предвама...
Одмори се мила моја Карењина... Спокој твојој души и
мирБожијисатобом...Увекћеминедостајатитвојане
жностисмехсатобом.Итајтвојпоглед...
Захвалнасамживотуштомитеједонео.

(ИванаМиловановић)

Сузезадрагом
особом те

шко могу стати,
алидубокоусрцујеса

чуванболипоносштосмо
имали прилику да сарађу
јемо са тако великом ба

летском уметницом
као што је била Ви

шња. Чувамо њен
осмехдубокоусво
јим срцима, њену
раскошну драмску
игру,инадамседа
ће Вишњу и у бу

дућности млади
следити. Де
лим са вама
искрени бол

за великом
у м е т н и 

цомиху
м а н о м

л и ч 

ношћу.(МилицаЗајцев)
Част је било познавати,
радити и дружити се са
ВишњомЂорђевић,врхун
ском и софистицираном
балериномсвихвременана
нашим просторима (Ери
каМарјаш,НовиСад)
Тугујемо с Тобом због гу
битка драге нам Вишње.
Године које смо заједно
провели радећи у нашем
Балету памтимо с љуба
вљупреманашојумјетно
сти,премањојкаочовјеку
и раднику, и Теби, нашем
колеги, као њеном супут
нику и подршци. Вријеме
је преспоро за оне који че
кају,пребрзозаонекојисе
боје, предуго за оне који су
у жалости, прекратко за
оне који се радују, али за
онекојисууљубави–ври
јемејевјечност.Некајојје
вјечнаславаихвала...(Ба
лет Хрватског народног
казалиштаСплит–теле
грамупућенКонстантину
Тешеи)
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Ани ца Пре лић (1910–
1987) је три го ди не 
учи ла ба лет у Глу
м а ч  к о  б а  л е т  с к о ј 
шко ли код пе да го га 

Кла дви је Иса чен ко, ко ја је не го ва
ла не ку вр сту пла стич ноиз ра жај не 
игре. Као јед на од нај бо љих уче ни
ца, Ани ца уско ро сту па у тру пу 

свој про фе сор ке, „Пла стич ни 
ба лет Кла дви је Иса чен ко“, са 

ко јим успе ва и да, прак тич
но још увек де те, 1923. 
от пу ту је у ино стран ство 
и на сту па у гра до ви ма Не
мач ке, Ен гле ске, Ита ли је, 
Швај цар ске, Фран цу ске, 
Хо лан ди је... „Пре кра сно 
по ла ко ћи, ва зду ша сто

сти, гра ци ји, пла стич но сти и ра
зно вр сно сти из ра за би ла је из ве де
на ‘Игра са лоп том’, ко ју је игра ла 
Ани ца Пре лић“, бе ле жи европ ска 
штам па. 

Члан На род ног по зо ри шта по
ста је са све га 17 го ди на; од 1934. је 
со лист ки ња, а од 1938. до 1948. ка
рак тер на при ма ба ле ри на. Већ 1929. 
кри ти ка је за па жа у ан сам блу као 
„мла ду игра чи цу, ко ја се ис ти че 
скла дом сво јих ли ни ја, пре ци зним 
рит мом и по лет ном игром“. Ка сни
је, као со лист ки ња, ис ти че се „ван
ред ном жи вах но шћу сво је игре и 
по ле том играч ког из ра за“, што је 
потом пре по ру чу је за ка рак тер не 
уло ге. Мно го број ни кри ти ча ри ко
ји су у ме ђу рат ном пе ри о ду пом но 
пра ти ли све зна чај не ба лет ске до га
ђа је у целој земљи, на ро чи то су ис
ти ца ли њен „же сто ки“, „уза вре ли“ 
тем пе ра мент и „ван ред ни елан“. Из 
тих го ди на из два ја ју се ње на со ла 
у ба ле ти ма „Даф нис и Клое“, „Дон 
Ки хот“, „Рај мон да“, „Чо век и коб“, у 
опе ра ма „Та ис“, „Кнез Игор“, „Кар
мен“, у Под ре со вој опе ре ти „Бо сан
ска љу бав“, као и у игри чо че ка у 
драм ској пред ста ви „Не чи ста крв“.

И по сле рат не кри ти ке све до че 
да тем пе ра мент Ани це Пре лић и 

да ље до ми ни ра сце ном, све до ње
них по след њих на сту па: „у оства
ре њу шпан ских ига ра со лист ки ње 
Пре лић и Цр њан ска уно си ле су 
свој жар ки тем пе ра мент“ („Кар
мен“, 1948). Из тих го ди на оста ће 
упам ће но ње но оства ре ње у „По
ло вец ким игра ма“, за које је за бе ле
же но: „Со ли ста овог ба ле та Ани ца 
Пре лић је пре ко кла сич не осно ве 
из ве ла пре фи ње ну стил ску игру са 
сна жно обо је ним пре ли вом ис точ
њач ког ка рак те ра, ко ји је у мно го ме 
по мо гао ат мос фе ри це лог ба ле та“.

Пред крај играч ке ка ри је ре већ 
по чи ње да се ба ви ко ре о граф ским 
ра дом. О кон цер ти ма фол клор
не гру пе „Абра ше вић“ кри ти ча ри 
пи шу: „ру ска на род на игра, ко ју 
је, пре ма об ра ди Иго ра Мој се је ва 
из ван ред но по ста ви ла и уве жба ла 
Ани ца Пре лић, би ла је нај бо ље из
ве де на тач ка у про гра му по уигра
но сти, пре ци зно сти и спон та ној из
ра жај но сти“.

По си ла ску са сце не, она се ин
тен зив но ба ви и ре пе ти тор ским 
ра дом. Као ба лет ски струч њак са 
ве ли ким ауто ри те том и струч ним 
по зна ва њем ба лет ске тех ни ке, уве
жба вала је но во по ста вље не ба ле те и 
одр жа ва ла на ви со ком умет нич ком 

ни воу те ку ћи ре пер то ар. Ко ре о гра
фи је Мар га ри те Фро ман, Ди ми три
ја Пар ли ћа, Пи је и Пи на Мла ка ра 
и дру гих, жи ве ле су за хва љу ју ћи 
сва ко днев ном, са ве сном, де таљ
ном, пре ци зном и ве о ма од го вор
ном и те шком ра ду ба лет мај сто ра 
Ани це Пре лић, ко ја је са љу ба вљу 
и зна њем ис пра вља ла ли ни је, про
ду бљи ва ла из ра жај ност, уигра ва ла 
ан самбл и при пре ма ла со ли сте за 
но ве уло ге. У тај те жак рад је уно
си ла це лу се бе, зна ње, ис ку ство, 
енер ги ју, тем пе ра мент, објек тив
ност у про це ни вред но сти, пе да го
шки осе ћај и ауто ри тет. Ти ме је, уз 
ху ма ност и спрем ност да гра ди од
но се по ве ре ња са ан сам блом, има ла 
и ње го ву ода ност и љу бав. Ве ли ки 
део за слу га за умет нич ку афир ма
ци ју бе о град ског ба лет ског ан сам
бла на фе сти ва ли ма у Един бур гу, 
Ви зба де ну, Фи рен ци, Бе чу и дру
гим, као и на го сто ва њи ма у Ати
ни, Швај цар ској, Сал збур гу... њој 
при па да. Иза свих апла у за, ова ци ја, 
цве ћа, при зна ња и сјај них кри ти
ка, ста ја ли су Ани ца Пре лић и њен 
не у мо ран рад. Сто га јој сви по кло
ни ци и по што ва о ци Терп си хо ри не 
умет но сти код нас ду гу ју не из мер ну 
за хвал ност.

Ми ло рад Т. Ни
ко лић у сво
јој књи зи о 
Те а тру на 
Ђу мру ку на

во ди да су у пр вом бе о град ском 
пр о фе си о нал ном по зо ри шту ре
жи ра ли глу мац То ма Иса ко вић 
и Ата на си је Ни ко лић, ко ји је по
ред стал ног ра да са из во ђач ким 
ан сам блом, во дио ра чу на о свим 
тех нич ким еле мен ти ма сцен ског 
из во ђе ња – сце но гра фи ји, ко
сти ми ма, ре кви зи ти, ра све ти... 
Сцен ску опре му су у по чет ку чи
ни ли са мо за ве са и не ко ли ци на 
„де ко ра тив них пред ме та“, ко је 
је упра ва до би ла на по клон или, 
евен ту ал но, ку пи ла. Пре ла ском 
на пр о фе си о нал ни рад, при сти же 
до та ци ја од др жа ве а и при ход од 
ула зни ца ра сте, па те а тар успе ва 
да на ба ви бо љу тех нич ку опре му, 
али она се и да ље углав ном сво ди 
на за ве се, осли ка не ку ли се, не што 
на ме шта ја и сит не ре кви зи те (ја
сту ци, пе шки ри, по су ђе, укра сни 
пред ме ти, оруж је...). „Глав на за
ве са би ла је од обич ног плат на, 
та ко зва не ума и је. Њен нај ве ћи 
украс би ле су рој те од ши ка“, на
во ди Све ти слав Шу ма ре вић.

Из ве сна ко ли чи на ко сти ма је 
пре не се на из Кра гу јев ца и ка сни
је до пу ње на ма њим на бав ка ма, 
углав ном тка ни на и дру гих си
ро ви на (кон ци, дуг ми ћи, коп че, 
пан тљи ке...), ко је су да ва не на 
ши ве ње бе о град ским кр о ја чи ма. 
По ве ћан обим и ква ли тет пр о
дук ци је усло ви ли су, али и омо
гу ћи ли, да се од мај сто ра кр о ја ча 
Ди ми три је ви ћа из Но вог Са да 
на ру чи ве ћа ко ли чи на спе ци фич
них по зо ри шних ко си ма и  ко
стим ске ре кви зи те. У пр о ле ће су 
сти гла 404 ко ма да, ме ђу ко ји ма су 
би ле три кочак ши ре, ди ми је, ко
шу ље, ча ра пе... углав ном за срп
ска, тур ска, арап ска, ти рол ска, 
европ ска му шка оде ла – се љач ка, 
гра ђан ска, кра љев ска и вој нич ка, 
али и не што жен ских со мот ских 
ха љи на, сук њи и под сук њи... као 
и ра зних ка па, ше ши ра, по ја се
ва, ка ма шни... Упра ва је у том 
тре нут ну очи глед но већ има ла 
оквир ни ре пер то ар ски план, јер у 
спи ску на ба вље них еле ме на та пи
ше и, на при мер, „ру хо за Ду ша на 
из 3 ко ма да“, „Ста рог Го спо да ра 
оде ло из 3 ко ма да“ и слич но. Бо је 
и дру ге хе ми ка ли је ко је су слу жи
ле за шмин ка ње на ба вља ни су у 

бе о град ским апо те ка ма. 
По зор ни ца је осве тља ва на 

све ћа ма и ло ја ни ца ма, а за све
тло сне ефек те су ко ри шће ни ра
зно бој ни па пи ри и ста кло, као и 
бен гал ска ва тра. 

Му зи ку је во дио Јо сип Шле
зин гер, ка пел ник (ди ри гент) вој
не бан де. Он је сво ја у Аустри ји 
сте че на му зич ка зна ња „при ла го
ђа вао уку су на ро да и вла да ју ћих 
кру го ва и дво ра“, осла ња ју ћи се 
углав ном на на род не, фол клор не 
еле мен те. У Те а тру на Ђу мру ку 
он је 4. ја ну а ра 1842. при ре дио и 

пр ви „му зи кал ни и кра сно пјев
ни“ кон церт.

Упр кос не ис ку ству, кри ти ча
ри нам у при лич ној ме ри до ча
ра ва ју те пи о нир ске пред ста ве. О 
по след њој Сте ри ји ној пре ми је
ри, „Сим па ти ја и ан ти па ти ја“, на 
при мер, ре цен зент пи ше да је реч 
о ко ме ди ји „за раз ве се ле ни је уде
ше ној“, ко ја је ис пу ни ла оче ки ва
ња. Он ујед но да је и оп шту оце ну 
је зич ке кул ту ре глу мач ке дру жи
не, не дав но при до шле из дру гог 
го вор ног под руч ја: „У оста лом 
јед но јошт уоб ште при ме ти ти би 

имао. Вре ме би, ми слим, већ би
ло, да не чу је мо у те а тру од на ши 
по зо ришт ни ка ’ћо век, ћак, ће
ло’, и т.д. и на пр о тив ’хо чу, не чу, 
ичи’, и т.д. и без сум ње не би ми 
то већ ни има ли слу ша ти, кад не 
би на у ка би ла јед на му ка, а од у ка 
две. Исто та ко не ви ди се у ре ду 
онај оби чај, за тр ча ти се или за
ре ћи се, па он да пов то ра ва њем 
по пра вља ти се“. У том „по пра
вља њу“ је сва ка ко зна чај ну уло гу 
имао и шап тач, о ко јем та ко ђе 
го во ри исти при каз: „За су фле
ра би мо жда до бро би ло, кад би 
у шко лу по не ки пут оти шао, и 
та мо слу шао ка ко де ца ме ђу со
бом шап ћу и ка ко јед но дру гом 
при шап ћу ју, јер он ви ди се, као 
да не зна раз ли ке из ме ђу шап та
ња (т.ј. су фли ра ња) и из ме ђу ви
ка ња“. Ов де тре ба под се ти ти да 
су глум ци има ли у пр о се ку јед ну 
и по пре ми је ру не дељ но (!!), те да 
се уло га су фле ра знат но раз ли ко
ва ла од да на шње – он ни је био ту 
„за сва ки слу чај“, ако глу мац не
где „зап не“, већ је вр ло че сто го
во рио чи та ве де ло ве тек ста, ко је 
су ту ма чи ли ко ва по на вља ли. 

(на ста ви ће се)

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“ (8)  / ПИ ШЕ ЈЕ  ЛИ ЦА С ТЕ ВА НО ВИЋ

Пред ста ве Те а тра на Ђу мру ку 

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (65) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Ани ца Пре лић –  ка  рак тер на пр ва  ки ња 

Аници Прелић,
првакињи у ка

рактерном фаху,
сјајном балетмај
стору и шефу Ба

лета Народног по
зоришта у Београду,

дугујемо увежбаност, пре
цизност,уметничкеврхунце
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