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УЗ ОВАЈ КУПОН 

ПРИ КУПОВИНИ КАРТЕ

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ 

У МЕСЕЦУ ЈУНУ

ОСТВАРУЈЕТЕ

И ПУБЛИКА И КРИТИКА ПРИХВАТИЛЕ НОВУ ПРЕМИЈЕРУ

Стеријино позорје ,
Драматен,  премијере

За вр шни цу по зо ри шне се зо не обе-
ле жи ће ви ше зна чај них те а тар-
ских до га ђа ја. Со фо клов „Цар 
Едип“ у ре жи ји Ви де Ог ње но-
вић 28. ма ја уче ству је на Сте ри ји-

ном по зор ју, а већ 6. и 7. ју на го сту је у „Дра-
ма тену“ у Сток хол му. На са мом кра ју ју на 
оче ку је мо пре ми је ру Ну ши ће вог „Др-а“ 
у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа, са изузетном 
глумачком поделом – Пре драг Еј дус, Рад-
ми ла Жив ко вић, Алек сан дар Срећ ко вић, 
Ива на Шће па но вић, Бранислав Видаковић, 

Алек сан дра Ни ко лић, Ол га Ода но вић, Је ли-
са ве та Са блић, Ненад Маричић, Дар ко То-
мо вић, На та ша Нин ко вић, Драган Николић, 
Ива на Жи гон и Ми лан Вуч ко вић. Ба лет на-
ја вљу је пре ми је ру за 15. јун. Реч је о „Не-
чи стој кр ви“, пред ста ви ин спи ри са ној 
це ло купним де лом Бо ре Стан ко ви ћа у ко ре-
о гра фи ји и ре жи ји Ли ди је Пи ли пен ко, ко ја 
је и аутор ли бре та. Лик Бо ре Стан ко ви ћа ту-
ма чи Кон стан тин Ко стју ков, a у пред ста ви 
уче ству је це ло куп ни ба лет ски ан самбл На-
род ног по зо ри шта. (Ви ди стр. 4, 5 и 6)

БЕЗ ПРЕДАХА ДО КРАЈА СЕЗОНЕ

Пре ми је ра  „Сек су ал них  не у ро-
за на ших ро ди те ља“ Лу ка са 
Бер фу са, у ре жи ји Та ње Ман-
дић Ри го нат, иза зва ла је ве ли-
ко ин те ре со ва ње и пу бли ке и 

кри ти ке. Пу ну са лу пра те афир ма тив ни при-
ка зи. Алек сан дра Гло вац ки, кри ти чар „Ве чер-
њих но во сти“, ис ти че да сва ки сег мент ове 
пред ста ве за слу жу је по себ ну ана ли зу – и спи-
са тељ ски, и ре ди тељ ски, и глу мач ки: „Мај ка, 
(Ду шан ка Сто ја но вић Глид), Фи ни го спо дин, 
ујед но љу бав ник (Игор Ђор ђе вић), Отац (Сло-
бо дан Бе штић), Док тор (Ми о драг Кри во ка-
пић), Шеф (Ми лош Ђор ђе вић) и Ше фо ва мај-
ка (До бри ла Стој нић), то је шест раз ли чи тих 
све то ва ко ји се су да ра ју са је дин стве ном До-
ром (та ко ђе је дин стве на Ва ња Еј дус Ко стић), 
је дин стве ном јер је сво ја до кра ја, не по ме ри-
ва у исти ни то сти, и сва ком од њих, а не сум њи-
во је во ле, не са вла див за ло гај“. Гло вац ки сво-

ју кри ти ку за кљу чу је кон ста та ци јом да текст 
„ни је ви со ка ли те ра ту ра за чи та ње“, али да је 
„по ла зи ште за јед ну пред ста ву ви со ких умет-
нич ких до стиг ну ћа“. Вла ди мир Ста мен ко вић, 
кри ти чар НИН-а, по себ но ис ти че кре а ци ју Ва-
ње Еј дус Ко стић ко ја је „До ру од и гра ла баш 
ка ко тре ба, на гла ша ва ју ћи да је она ма ње ду-
шев но за о ста ла осо ба, а ви ше мла да де вој ка, 
го то во де те у са зре ва њу, ко је је, за то што у се-
би из не на да и са за пре па шће њем от кри ва же-
ну, и уз не ми ре но и ег зал ти ра но, и упла ше но и 
др ско, па оту да и та ко увер љи во, то ли ко аутен-
тич но“. Жељ ко Јо ва но вић, по зо ри шни кри ти-
чар „Блица“, ис ти че да је ова пред ста ва, осим 
по те ми и на чи ну ре а ли за ци је, зна чај на по 
„оства ре ним уло га ма, на ро чи то дво је глу ма ца, 
Ва ње Еј дус-Ко стић и Иго ра Ђор ђе ви ћа“ ко ји 
су сво јом „де цент ном игром за пра во по зва ли 
пу бли ку да ужи ва у јед ној те шкој при чи о дру-
штву у ко ме је пси хи ја три ја је ди ни стуб“.

Предс тава високих 
дос тигнућа



Да ми је неко давао 
по десет динара 
за сваку написану 
или јавно изгово-
рену реченицу у 

којој сам констатовао да је наше 
чекање закона о позоришту доби-
ло облике бекетовске драме чији 
су актери Владимир и Естрагон, 
данас бих био озбиљно богат. Да 
је овај новчани улог био већи – 
рецимо сто динара – данас бих 
могао да финансирам мању по-
зоришну продукцију (водећи ра-
чуна да ми зарада обезбеди сле-

дећу представу), а да је неко ову 
цифру подигао на целу хиљадар-
ку, није искључено да бих сада 
имао властито позориште. Е, у 
том случају би ме сада било баш 
брига за ову тему. Мислим на за-
кон о култури, а не на Бекетовог 
„Годоа“. 

Његов најславнији комад би 
ме и итекако интимно интриги-
рао, али сумњам да бих се одва-
жио да га ставим на репертоар 
свог приватног театра, плаше-
ћи се да би, осим у случају вр-
хунске глумачке поделе и прово-
кативне редитељске концепције, 
његово извођење резултирало  
финансијским дебаклом. 

У оваквој хипотетичкој ситу-
ацији, извођење „Годоа“ радије 
бих препустио позориштима ко-
ја себи могу да дозволе ризик 
и упусте се у инсценацију драм-
ске класике знајући да могу ра-
чунати на организовану продају 
улазница средњошколцима (које 
мрзи да читају лектиру) те сту-
дентима књижевности. Могла би 
то да буду и наша два народна те-
атра – београдско и новосадско, 
дотиране институције богатих 
традиција које подразумевају 
просветитељску мисију и  обаве-
зу уважавања драмске, оперске и 
балетске класике. Домаће и свет-
ске, наравно. 

Тако ствари стоје код нас, у 
држави у којој често нису пошто-
вани ни важећи закони, а у којој 
ће усвајање оног „кровног“, који 

се односи на културу 
(па и позориште), ка-
ко ствари стоје, опет 
бити одложено. Али, 
барем је закон напи-
сан. 

Но, док чекамо да 
он „прође процеду-
ру“, надајући се да ће 
бити примењиван, по-
стоји много тога што 
је могуће предузети 
да нам позориште бу-
де боље. Па и помену-
та два народна. Она 
понајпре, јер би по 
дефиницији требало 
да су најрепрезента-
тивнија, попут одго-
варајућих у Немачкој, 
рецимо. Да, рећи ће 
неко, али тамо посто-
ји закон о позоришту! 
Не, не постоји, али по-
стоје остали закони. 
И, итекако су пошто-
вани, јер тамо систем 
функционише. 

Једна од ствари 
која се, срећом, не тиче закона, 
односи се на репертоар, па и на 
инсценације комада какав је Бе-
кетов „Годо“. Но, зашто само 
класика? Зашто не и дела нај-
млађих писаца или кореографа 
којима је класичан балет или 
неокласика полазна основа за ис-
траживања у сфери савременог 
плеса? Зашто не и опере наручи-
ване од домаћих композитора. 
То нарочито! Посебно ако узме-
мо у обзир да у домаћој оперској 
традицији нема више од педесет 
опера. 

Скупо, кажете? У реду, али 
зар код нас не постоји простор 
и за камерну оперу, минимали-
стичке форме савременог плеса 
или „wоrk-in-progress“ облике 
сарадње писаца, драматурга, ре-
дитеља, глумаца, током којих ће, 
уз супервизора, настајати пред-

ставе које ће профилисати младе 
у будућу редовну публику. 

Да ли је уистину неопходно 
донети закон о позоришту да би 
почеле да функционишу другачи-
је систематизације радних места, 
да би била савладана инерција 
оних у позоришту који су дигли 
руке од посла, да би и у нацио-
налним театарским институција-
ма био реализован модел који је 
већ примењен у београдским по-
зориштима, а који (макар и у из-
весној мери) даје резултате?

Дакле, изгледа да није потреб-
но чекати закон. Тачније, није 
неопходно и даље пристајати на 
оно за шта смо неопозиво утвр-
дили да не ваља. У мастодонтс-
ким, инертним институцијама 
треба препознати храброст, енер-
гију, иницирати идеје, ваља при-
мењивати ограничене, мале по-
тезе, ангажовати волонтере, па и 
допустити извесну дозу лудости 
неопходну да би театар постојао. 
Потребно је, пре свега, преживе-
ти скепсу оличену у добро позна-
тим реченицама: „То није могу-
ће“, „То смо већ пробали па није 
донело резултат“, „То ће тешко 
ићи“... сакупити снагу и – гура-
ти напред. 

Нама данас није теже но што 
је било Јоакиму Вујићу или Јо-
вану Ђорђевићу. Први је на свој 
страни имао само шусовитог Ми-
лоша, други добронамерног Ми-
хаила, али не и фондове, кон-
курсе, замашан број формиране 
публике, маркетиншке агенци-
је, иностране фондације, међу-
народну сарадњу, озбиљне умет-
ничке школе...

Бекет наш насушни

2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2008.

ТЕМАНАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОД КРОВОМ ЗАКОНА
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ЛАЗЕБЊИКОВА КАО КИТРИ

Пише 
Александар Милосављевић, 
директор Драме Српског 
народног позоришта у 
Новом Саду

СТОТА „ТРАВИЈАТА“

Љубитељи балетске уметности могли су да виде још 
једну, гостујућу Китри. Наталија Лазебњикова, прва-

киња Балета из Кијева, одиграла је ову чувену улогу у кла-
сичном балету Лудвига Минкуса „Дон Кихот“ на Великој 
сцени Народног позоришта 11. маја, са партнером Јовицом 
Бегојевим у улози Базила, солистима и ансамблом Балета 
и Оркестром Опере, под диригентском палицом Весне Шо-
уц. Ова украјинска уметница која је првим улогама у бале-
тима „Лабудово језеро“, „Жизела“, „Успавана лепотица“, 
„Ромео и Јулија“ и другим, већ остварила успешну интер-
националну каријеру, овим наступом се први пут предста-
вила београдској публици, али, верујемо, не и последњи – 
јер је својом игром освојила пуно симпатија.

Ј. С.

Једна од најпопуларнијих 
Вердијевих опера, „Травија-

та“,  прославила је 7. маја своје 
стото извођење у режији Бори-
слава Поповића – од премијер-
не обнове 30. децембра 1991, 
којом је дириговао маестро 
Младен Јагушт, у сценографи-
ји Бориса Максимовића и ко-
стимима Божане Јовановић; 
кореографију потписује Вла-
димир Логунов. У јубиларној 
представи су гостовали Јасна 
Шајновић као Виолета Валери 
и Славољуб Коцић као Алфред 

Жермон, док је улогу Жоржа Жермона тумачио Никола Ми-
тић. У осталим улогама су наступили Жељка Здјелар (Фло-
ра), Татјана Митић (Анина), Игор Матвејев (Гастон), Ми-
одраг Матић (Маркиз д' Обињи), Небојша Бабић (Барон 
Дуфол), Свето Кастратовић (Доктор Гренвил) и Љубодраг 
Беговић (Ђузепе, баштован). Дириговао је маестро Ђорђе 
Павловић. Представу је до сада видело преко 42000 гледа-
лаца.

С. Ј.

Јован Тарбук, дизајнер и арт ди-
ректор Издавачке делатности 

Народног позоришта у Београду, 
освојио је престижно признање 
на традиционалној изложби пла-
ката које је организовано у окви-
ру овогодишњег Јоакимфеста у 
Крагујевцу. У конкуренцији од 
43 аутора, Тарбук је освојио Ди-
плому Галерије „Јоаким“ за изу-
зетан допринос унапређењу по-
зоришног плаката Србије – за 
серију плаката које је дизајнирао 
у току последњих годину дана, за 
представе Народног позоришта 

„Покондирена тиква“, „Веселе жене виндзорске“, „Пред-
става Хамлета у селу Мрдуша Доња“, „Осврни се у гневу“, 
„Цар Едип“, „Опасне везе / Квартет“. Међу 18 одабраних 
радова, на изложби се нашао и плакат Јелене Ратковић, 
такође дизајнера Народног позоришта, рађен према слици 
Александра Луковића за оперу „Пајаци“. 

Р. П. Н.

ПРИЗНАЊЕ ЈОВАНУ ТАРБУКУ

ЈЕДНА од опасности с ко-
јимa су суочена овдашња 
позоришта је и спремност 
њихових управа да скр-
штених руку чекају да ре-
шење проблема о које се 
свакодневно споплићу на-
ши театри – стигне одозго. 
Време пролази, супстанци-
ја се „тањи“, а с њом не-
стаје и ентузијазам, „ма-
теријал“ без којег нема 
позоришта. 

БЕСПАРИЦА је вечити 
проблем позоришта, но 
она није наша суштинска 
невоља; већа је – одсуство 
СИСТЕМА који дефини-
ше правила игре у театар-
ском животу. Иако систем 
није могуће створити им-
провизацијом, неопходно 
га је градити унутар по-
стојећих норми, али не и 
постојећих, уврежених на-
вика. А између норми и на-
вика има довољно просто-
ра за маневар који отвара 
могућности за спровођење 
промена. 



Када нам је недав-
но стигла вест да је  
наш познати бари-
тон  Никола Мија-
иловић наступио у 

Вердијевом „Отелу“ у Хановеру 
(Немачка) са светском оперском 
звездом, тенором Хозеом Куром, 
била је то још једна у низу екс-
клузивних вести које нам од ње-
га стижу. Од самог почетка своју 
уметничку каријеру Никола Мија-
иловић развија у окружењу које 
представља сам врх оперске умет-
ности – од дипломе на Конзервато-
ријуму у Бечу и магистратуре на 
Кертис институту за музику у Фи-
ладелфији, усавршавања у пари-
ској Опери и миланској Скали, све 
до награде на интернационалном 
такмичењу „Лучано Павароти“ у 
Филаделфији 1995. године и насту-
па са Паваротијем у „Боемима“. 
Бројне су оперске куће у којима на-
ступа – миланска Скала, Бољшој 
театар у Москви, Театар Ла Фени-
че у Венецији... а 2007. године је 
гостовао у Тел Авиву где је пред 
око 80 000 људи тумачио улогу 
Белкореа у „Љубавном напитку“. 

У опери у Хановеру, 13. апри-
ла, наступили сте као Јаго у 
„Отелу“, са чувеним тенором Хо-
зеом Куром. Kолико на Вас у кре-
ирању лика утичу остали изво-
ђачи?

Хозеа Куру сам још током уса-
вршавања у миланској Скали неко-
лико пута гледао на сцени и било 
ми је велико задовољство и част да 
сада наступим са њим, по први пут. 
Мислим да он спада у певаче који 
су спознали свеобухватност опер-
ске уметности, а таквих је одувек 
било мало. Сама опера по себи је 
тимски рад и самим тим је од пре-
судног значаја кога имате за пул-
том и поред себе на сцени. Што су 
нечија спремност и природни тале-
нат већи, то је и резултат целе пред-
ставе бољи. 

У Немачкој се, што се тиче 
модерне режије у опери, отишло 
најдаље. 

Постоје само добре и лоше ре-
жије. Модерне режије се често по-
истовећују са лошим и то не без 
разлога. Узрок су режисери ко-
ји врло често немају поштовање 
према партитури, сматрајући се-
бе важнијим од композитора и ли-
бретисте. Овакав став је веома 
практичан, јер ако се удаљите од 
оригинала, онда престаје и свако 
поређење. Своју неинвентивност, 
нерад и нестручност прикривају 
монолозима о концепту, док запра-
во само копирају једни друге. Ка-

да искључите тон, скоро увек на 
сцени видите исто. Имао сам при-
лику да радим неколико модерних 
продукција које су биле одличне, а 
од режисера бих издвојио Ђанкар-
ла дел Монака кога сматрам позо-
ришним генијем.  

Како видите будућност опе-
ре? На који начин привући но-
ву, младу публику?

Опера је скупа уметност која 
се теже уклапа у савремено потро-
шачко друштво. Међутим, то је је-
дина врста музике у којој публика 
чује људски глас непосредно, без 
озвучења. Нема лажи, нема пре-
варе. Електроника, колико год би-

ла савршена, ипак убија емоцију 
и прави баријеру између извођача 
и публике. Имајте у виду да опер-
ска литература опстаје вековима, 
док мелодије других врста музике 
падају у заборав после неколико го-
дина. То значи да опера има већу 
уметничку вредност, јер само вр-
хунска уметност остаје увек савре-
мена. Једини начин да се то наста-
ви су квалитетни певачи, јер опера 
без изузетних гласова врло лако по-
стаје банална, одбојна и досадна.

 Реците нам нешто о својим 
даљим плановима, улогама у 
опери у Хановеру које Вас очеку-
ју и другим наступима у свету.

Тренутно наступам у опера-
ма „Лучија од Ламермура“ и „Кар-
мен“, а спремам оперу „Ла Вали“ 
која ће концертно бити изведена 
у јуну. Драго ми је што ћу сарад-
њу са опером у Хановеру наста-
вити следеће сезоне, као гост у 
операма „Кармен“ и „Лучија од 
Ламермура“, као и на концерти-
ма под називом „Верди гала“, на 
којима ће бити изведени одломци 
Вердијевих опера које тамо нису 
извођене. А београдска публика 
ће имати прилике да ме чује после 
двогодишње паузе и томе се уна-
пред радујем!

Вања Косанић
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МОЈА ДЕСАНКА

МАУРО АУГУСТИНИ КАО РИГОЛЕТО

ОДАБРАНИ, УНИШТЕНИ, НАГРАЂЕНИ

Сто десет година од рође-
ња песникиње Десанке 

Максимовић свечано је обе-
лежено 16. маја на Сцени „Ра-
ша Плаовић“, представља-
њем мултимедијалног дела 
(DVD издања и књиге) „Мо-
ја Десанка“, аутора Душке 
Врховац и Ксеније Јовано-
вић. На промоцији су поред 
ауторки учествовали и Љиља-
на Шоп, Божидар Ђуровић и 
Михаило Лађевац. 

Р. П. Н.

РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ – НИКОЛА МИЈАИЛОВИЋ,  БАРИТОН

Само врхунска уметност
остаје увек савремена

Маестра Паваротија сам по-
следњи пут видео у његовој 
кући у Пезару, децембра 2004. 
године, након продукције „Бо-
ема“ које је он режирао. Имао 
сам осећај да се више неће-
мо видети. Његов глас, тех-
ника и интерпретација су у 
многим улогама остали непре-
вазиђени. Отишао је прерано, 
као и многи други који су оста-
вили велики траг током свог 
овоземаљског живота. 

У                                                   В е р -
д и ј е в о м  

„Ри го ле ту“, 
22. маја je на 
Великој сцени 
Народног по-
зоришта у на-
словној уло-
зи наступио 
баритон Мау-
ро Аугустини. 
Oвај уметник 
се усавршавао 
код светски  
познатих пева-
ча као што су 
Пјер-Миранда Фераро, Марио дел Монако, Тито Гоби, 
Енца Ферари, а победник је такмичења „Тоти дал Мон-
те“, „Бастијанин“ и других. Аугустини наступа широм 
света, у Италији, Немачкој, Аустрији, Француској, Кана-
ди, а у његовом богатом репертоару пре свега се налазе 
Вердијеве опере.

В. К.

Нишко Народно позориште је 10. маја гостовало на 
Великој сцени са представом „Одабрани и униште-

ни“. Овај својеврсни драмски триптих настао је као резул-
тат конкурса „Ниш Арт“ Фондације за кратки драмски 
текст на тему „Ниш – садашњост, прошлост и будућ-
ност“. Представу чине једночинке награђених младих 
драмских писаца – „Одабрани“ Ивана Јовановића, „Via 
Doloris“ Дејана Петковића и „Ees Mooda“ Марјана Тодо-
ровића. Већ следећег дана нишки ансамбл је учествовао 
на Јоакимфесту у Крагујевцу, где је жири ову предста-
ву прогласио најбољом. Директор Драме Народног позо-
ришта у Београду, Кокан Младеновић, за исти комад је 
добио Награду за најбољу режију, а нишка представа је 
однела и једну од пет равноправних глумачких награда 
коју је освојио Дејан Цицмиловић, те Награду за најбо-
љи текст која је додељена Дејану Петковићу.

Ј. С. Г. 



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2008.

Краљевско драмско 
позориште „Драма-
тен“ из Стокхолма 
познато је, између 
осталог, и по томе 

што веома ретко напушта свој 
дом. Па ипак, у јуну 2004. годи-
не, ансамбл овог врхунског европ-
ског националног театра је дошао 
у наше Народно позориште и на 

Великој сцени три вечери пред 
препуним гледалиштем играо 
представу „Игра ватром“ Аугу-
ста Стриндберга, у режији једног 
од најбољих нордијских редите-
ља, Стафана Валдемара Холма. 
Драма Народног позоришта узвра-
тила је посету следеће године, од-
игравши на Великој сцени „Дра-
матена“ 2, 3. и 4. јуна Нушићеву 
„Госпођу министарку“, пред 1850 
гледалаца. Узаврели темперамент 

Јагоша Марковића и не мање бур-
на природа Радмиле Живковић фа-
сцинирали су математички преци-
зан и минималистички суздржан 

менталитет домаћина. Према све-
дочењима ансамбла и осталих 
чланова Позоришта који су били 
у Стокхолму, овације публике су 
биле невероватне, какве је тешко 
чути и у гледалиштима медитеран-
ских театара, а какве су у Сканди-
навији незамисливе. Не мање фа-
сцинирани били су и критичари. 

„Чисти Фелини, помислила сам 
гледајући најснажније сцене у 
'Госпођи министарки'. Бурлескне 
фигуре у заносу плеса, пијанства, 

туче... праћени величанственом, 
сакралном музиком пуних тоно-
ва... Овације публике... Народно 
позориште из Београда понуди-
ло је игру највише класе“, беле-
жи критичар листа „Norrköpings 
tidning“. Одушевљени крити-
чар најтиражнијег листа у Скан-
динавији, „Aftonbladet“, пореди 

Марковића са јединим светски 
познатим редитељем са нашег 
говорног подручја, Емиром Ку-
стурицом, и додаје: „Представа 
је необуздана, интензивна, рази-
грана, дивља, са великим ансам-
блом на сцени... Да, ово је фарса, 
комедија, политичка сатира, али 
у рукама Јагоша Марковића она 
постаје и нешто више (...) Радми-
ла Живковић у главној улози чи-
ни чудо и успева да изрази очај у 
свим животним ситуацијама кроз 
које њен лик пролази. То је био ис-
пит снаге у сопственој режији.“ 
После овог гостовања, управник 
театра домаћина, Стафан Валде-
мар Холм, ангажује Јагоша Мар-
ковића да у „Драматену“ режира 
један од три Стриндбергова кома-
да, чијом премијером је 12. јану-
ара 2008. обележено 150 година 
овог славног театра. Марковић је 
режирао „Краљицу Кристину“; 
успех – изванредан! 

Сарадња два национална теа-
тра се наставила у јуну 2006. годи-
не, кад су Швеђани непосредно 
после стокхолмске премијере ус-
хићеним Београђанима два пута 
приказали Шекспировог „Макбе-
та“, такође у режији С. В. Холма. 
Од 4. до 8. јуна ове године Драма 
Народног позоришта ће поново 
боравити у Стокхолму, где ће се 
овог пута представити Софокло-
вим „Царом Едипом“.

Јелица Стевановић

Једна од две домаће пред-
ставе које су уврштене у 
званичну селекцију ового-
дишњег, 42. београдског 
интрнационалног театар-
ског фестивала (БИТЕФ), 
који ће се одржати од 15. 
до 28. септембра под слога-
ном  „Трагикомедија – тра-
гедија нашег времена“, 
је наша представа „Цар 
Едип“.

Мало је наших 
драмских пред-
става које се 
могу похвали-
ти тако дугим 

и богатим сценским животом као 
„Загонетне варијације“ Ерика 
Емануела Шмита, у режији Божи-
дара Ђуровића и извођењу Мар-
ка Николића и Бориса Пингови-
ћа. У најавама премијере која је 
била 2. маја 1998. године на Сце-
ни „Раша Плаовић“, медији су у 
први план истицали чињеницу да 
је комад претходне године добио 
престижну Молијерову награду 
и да је у Паризу представа прави 
хит. Аутор текста је био гост на 
београдској премијери и изјавио 
да је „Марко Николић један од 
најбољих тумача Абела Знорка“, 
јер је то глумац „који има моћ из-
ванредне, изненадне трансформа-
ције“. Већ у новембру исте годи-
не, на Дан Народног позоришта, 
Борис Пинговић је за улогу у овој 
представи добио Похвалу Народ-
ног позоришта, а Марко Николић 

Награду „Раша Плаовић“. „Ова 
креација је вансеријски домет ко-
ји представља нови корак у Ни-
колићевом развоју, али и нови 
сензибилитет глумачког перфек-
ционизма на нашој сцени“, писа-
ло је, између осталог, у образло-
жењу Жирија. Током протеклих 
десет година неуморног играња, 
представа је остварила бројна го-
стовања у земљи, наступила је 
на фестивалу Град театар Будва 
и на Бориним данима у Врању, 
а 2002. године РТС је снимила и 
непосредно пред јубиларно сто-
то играње пред публиком, емито-
вала у оквиру Драмског програ-
ма овај комад са истим актерима 
(ТВ адаптација и режија Слобо-
дан Шуљагић). „Загонетне вари-
јације“ су представљале српску 
позоришну уметности и на госто-
вањима у Бечу, Цириху, Женеви, 
Лондону, Кијеву и Подгорици. 
Представу је до сада видело ви-
ше од 35000 гледалаца.

Јелица Стевановић

Вуче нас Бора на дно свога срца
Т Р И  П И ТА ЊА  З А  Л И Д И Ј У  П И Л И П Е Н КО

Несвакидашњи ју билеј
ДУГОВЕЧНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ

ПРЕДСТАВА „Загонетне варијације“ је 8. маја прославила 
10 година од премијере и 200. извођење.

Како сте дошли на 
идеју да радите ба-
лет о Бори Стан-
ковићу, колико 
дуго идеја живи 

у Вама, и шта Ви, данас, после 
толиког рада, пред премијеру 
„Нечисте крви“ мислите о Бо-
ри Станковићу?

Сећам се 1996, имала сам 
премијеру у Новом Саду „Изби-
рачице“ и тада сам себи поста-
вила питање: зашто ја, у ствари, 
једина радим домаћа дела? Ради-
ла сам „Бановић Страхињу“, па 
„Јелисавету“, „Вечитог младоже-
њу“... и у таквом једном разгово-
ру са собом почела сам да анали-
зирам Бору Станковића. То моје 
дружење са Бором, ако могу та-
ко да кажем, траје дванаест годи-
на. Данас, пред премијеру „Нечи-
сте крви“, закључака и дилема 
има хиљаду... Немогуће је сусти-
ћи Бору... Када узмете „Нечисту 
крв“ да режирате, имате своје ви-
ђење. То је неки степеник на ко-
ји можете да се ослоните, база је 
прича и анализа. Међутим, чита-
јући све што је Бора написао, и 
све што је написано о Бори као 
личности, дошла сам до закључ-
ка да су та мишљења некако су-
жена, врло обична или слична... 
све се некако тумачи окруже-
њем, патријархалним гледањем 
на живот, обавезама према поро-
дици ... али то је све недовољно 
да објасни самог Бору Станкови-
ћа. Истина, тешко је њега анали-
зирати. Нама посматрачима, када 
је умро (1927) није оставио мно-
го могућности да претпоставимо 
ко је он заправо био. Онај недоку-
чиви Бора је био дубоко у самом 
себи. Он је по рођењу, по генети-
ци, био некако истовремено по-
сматрач и путник... Умео је да чу-
је и да ћути, умео је да каже неку 
обичну реченицу која је врло убо-
јита, али није хтео да изиграва ми-
стериозност, неког филозофа. Та-
ко велики човек није имао срећу 
него, углавном, несрећу. Мислим 
да су се људи њега бојали, њего-
вог гигантског талента. Рекао је 
Андрићу, као много млађем од 
себе, једну дивну реченицу: „Чу-
вај се, Иво, открили су лопови да 
имаш таленат и то ти неће опро-
стити“.  Почетком 20. века у „Не-
чистој крви“ он је тако отворено 
говорио о људским проблемима. 
Када сам почела да се бавим Бо-
ром Станковићем, он је мене гу-
тао, а не ја њега. И ја сам Бору 
поставила у свој либрето као чо-
века који је истовремено живео у 
два живота. Тај други живот је би-
ло време када је писао, када је ћу-
тао и није чуо да га неко зове... 
Мени је то фасцинантно. Данас 
после толико написаних либрета 
за моје балете, после много про-

Е дип у  Драматену
ПОС ЛЕ ВЕ ЛИКОГ УСПЕХА „ГОСПОЂЕ МИНИС ТАРКЕ” У  С ТОК ХОЛМУ
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Од преко 90 присти-
глих пријава, у Бе-
оград су дошли  
уметници из 29 зе-
маља који су про-

шли први селекциони круг – из Хо-
ландије, Француске, Словеније, 
Мађарске, САД, Македоније, Јапа-
на, Канаде, Бразила, Турске, Немач-

ке, Швајцарске, Хаитија, Израела 
и Србије. Жири у саставу Сњежана 
Абрамовић – кореограф из Хрват-
ске, Silke Bake – драматург из Не-
мачке, Bettina Masuch – уредница 
програма Hebbel Theater-a из Бер-
лина, Немачка, те наши Владимир 
Логунов – кореограф и Доријан Ко-
лунџија – уметнички директор БЕ-
ЛЕФ-а, доделио је три „UniCredit 
Bank награде за кореографску ми-
нијатуру“. 

Трећу награду и 1000 евра до-
била је Kazue Ikeda из Јапана, Дру-
гу награду у износу од 2000 евра 

добили су Shannon Moreno и Far-
ley Johansson из Немачке, а најуспе-
шнија је била Марта Лађански, која 
је као овогодишњи лауреат Фести-
вала однела Прву награду и 3000 
евра у Мађарску. Поред новчаног 
износа који је обезбедио спонзор 
– UniCredit banka, сва три награђе-
на су освојила и бронзане статуе-
те, рад академског вајара Риста Ми-
хића, по скици Душана Ристића, 
а првонаграђена кореографска ми-
нијатура добија и продукцију це-
ловечерње представе на БЕЛЕФ-
у 2009. године, у износу од 10000 
евра. 

Поред ових, главних награда, 
Жири је доделио Плакету „Алек-
сандар Израиловски“, за одређени 
сегмент кореографске минијатуре, 
Ивани Табори и Милици Перовић 
из Србије. Награду публике добили 
су Shannon Moreno и Farley Johan-
sson из Немачке. Жири критике, ко-
ји су ове године чинили Јелена Кај-
го, Ана Тасић и Иван Меденица, 
одлучио је да Kazue Ikeda из Јапа-
на добије и Награду критике. 

У оквиру Фестивала, на Ре-
вијалној вечери, публика је први 
пут у Београду видела Загребач-
ки плесни ансамбл и њихову пред-
ставу „Огољено“, у кореографији 
Сњежане Абрамовић, а свечано 
затварање је било 14. маја на Ве-
ликој сцени, у оквиру којег је ан-
самбл Балета Народног позори-
шта одиграо представу „Краљица 
Марго“, у кореографији Крунисла-
ва Симића.

Ј. Стевановић

читаних књига (од којих сам неке 
до краја схватила, а неке нисам), 
врло сам се мучила, признајем, и 
није ми уопште жао, ја једино та-
ко могу да мислим и да радим... 
Значи, после толиког искуства, 
можда ми је чак најближи Бора. 
Све  што је данас наука рекла о 
томе шта је крв, шта  је генетика, 
наследство, Бора је умео да пре-
позна и открије истину, да у та-
ко кратку реч – крв, стаје заправо 
оно што је човек. 

Како је кореограф у Вама 
доживео ритам Станкови-
ћевог душевног ткања? 
Kолико је тешко оствари-
ти прожимање идеје, по-
крета, звучне слике, када 
је томе инспирација Бора 
Станковић?

Идеја како прићи сцен-
ском остваривању, ући у сфе-
ру балета, рађала се у више фаза. 
Балет се састоји од осам сцена 
које континуирано теку без пау-
зе. Борино путовање иде из сце-
не у сцену,  и почиње од тренут-
ка спокојства у породичном дому 
уз жену и ћерке, а затим његов од-
лазак постаје неминован... То су 
надреалне сцене, сцене његовог 
сањања, његове комуникације са 
ликовима из дела који су му би-
ли најближи и најпре су могли да 
воде дијалог са њим. Они га ни-
шта не испитују, они су написа-
ни и стављени не по страни него 

испред њега. Било је прилично те-
хнички напорно радити баш због 
тог континуитета. У вези са ко-
реографским приступом велике 
сам проблеме имала са самом со-
бом. Сложеност посла је изиски-
вала много речи и објашњења, 
тражења правих индикација да 
бих била сигурна да су ме соли-
сти на прави начин схватили и да 
сам ја њих схватила. Костјуков 
игра Бору Станковића. О њему 
није потребно да се много гово-
ри, он је изузетан уметник, много 

смо сарађивали, осећамо се како 
мислимо. Костјуков је добро разу-
мео Борину тежину, Борино ћута-
ње. Радујем се јер имам неколико 
младих играча, носилаца главних 
улога. Иначе, у ову представу је 
укључен комплетан балетски ан-
самбл. Костиме ради Божана Јо-
вановић, наше костимографско 
величанство. Борис Максимовић 
је то исто у сценографији. Одлу-
чила сам се за компилацију музи-
ке зато што Бора не може да се 
сустигне једном композицијом, 
не може без једне партитуре коју 

сам чула у својој глави. Ту компи-
лацију направила сам од радова 
талентованих људи. Ту су: вели-
ки Стеван Мокрањац са својим 
руковетима, углавном, затим Ва-
силије Мокрањац са феноменал-
ном партитуром „Лирска поема“, 
па Коњовић и Стеван Христић – 
његово „Опело“, које ставља тач-
ку. Као што видите, врло аутори-
тативни музички избор. Не знам 
колико сам представом у целини 
успела да искажем све што сам 
желела, али најзначајније од све-
га ми је да на крају балета кажем 
да Бора мора да живи. У овом на-
роду он је бисер. Желим да поме-
нем и Зору Живадиновић Давидо-
вић, унуку Боре Станковића која 
је, слушајући моје идеје о Бори, 
рекла: „Требало је од тога да на-
правите бар два балета“. Ето то 
Вам је крв... Зна она да се Бора 
не може сустићи. Дивно је што у 
том разговору нико никога није 
проверавао. Опет се појавило јед-
но лепо ћутање, и хвала јој што 
је тако било.

Да ли је и за Вас, лично, 
свет уметности, у ствари, свет 
у којем  искупљујете све што 
Вам је недостижно у свакодне-
вици?

Неко може да каже да је реч 
о амбицији, неко други, да је реч 
о страсти или испразности живо-
та па си се зато окренуо балету 
или уметности, писању... У пери-
оду кад сам била прима балери-
на увек ми је сметало, чак и кад 
нисам била тога свесна, то што 
морам да мислим како ми други 
каже. Када сам почела као коре-
ограф да пишем оно што видим 
у својој глави, открила ми се јед-
на нова светлост, нова ширина, 
нова животно важна димензија. 
Одједном сам добила нову коли-
чину кисеоника који је у вези са 
балетом. Отворено кажем, мени 

је балет, апсолутно, живот! 
Док идем улицом, ја покре-
те људи који се на различи-
те начине крећу, доживља-
вам на балетски начин – као 
једну естетизовану ствар-
ност. И то ми перманентно 
пролази кроз главу. Са дру-
ге стране, веома сам реална 

и чврсто  стојим на земљи. Имам 
породицу, пријатеље, и уживам и 
да опуштено причам о обичним 
стварима. Али, време када се ја ја-
ко добро осећам је кад мени сине 
у глави нека идеја, па почнем да 
копам, да истражујем, за радним 
столом или поред касетофона 
тражећи музику... Тај трагалачки 
процес, то неко време је стварно 
моје, врло га љубоморно чувам, 
и оно се, можда, може назвати па-
ралелним животом. 

Сања Живановић

Вуче нас Бора на дно свога срца
Т Р И  П И ТА ЊА  З А  Л И Д И Ј У  П И Л И П Е Н КО

Лауреати
XI I  ФЕС ТИВА Л КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТ УРА 

XII Фестивал кореографских 
минијатура, у организацији 
Удружења балетских уметни-
ка Србије, одржан је на Сце-
ни „Раша Плаовић“ од 10. 
до 14. маја, уз помоћ UniCre-
dit Bank, и уз подршку Мини-
старства културе Републике 
Србије, Секретаријата за кул-
туру града Београда, Скуп-
штине општине Стари град и 
Народног позоришта. 

„ВУЧЕ нас тај Бора” – писала је 1952. 
Исидора Секулић, „и милом и силом у 
свој вилајет, лево, десно као на звучним 
нитима, вуче на дно свога срца”.



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2008.

Једна од Нушићевих по-
следњих комедија, „Др“, 
била је премијерно изве-
дена на сцени Народног 
позоришта у Београду пр-

ви и до сада једини пут 17. децем-
бра 1936. Мимо обичаја, ово није 
била и праизведба: комад је прет-
ходно већ био изведен на сцена-
ма у унутрашњости, што критика, 
иако традиционално ненаклоње-
на писцу, замера управи Позори-
шта.

Режија Јосипа Кулунџића је 
у великој мери наишла на одобра-
вање рецензената. Речено је како 
је он „нарочито добар у изради 
карактеризације Нушићевих ти-
пова“, те да је успео да се суздр-
жи од „сувишности и пренатрпа-
ности“, заснивајући свој концепт 
на истицању комедије ситуаци-
је, уз нарочито акцентовање сати-

ричности. Па ипак, критика са жа-
љењем констатује да се редитељ 
ових принципа успешно држао са-
мо у првом делу комада, да би до 
краја ипак превладала карикатура 
и лакрдија. Сценограф и костимо-
граф се не помињу на плакату.

Глумачку поделу су чинили 
махом проверени „Нушићеви 
глумци“: Душан Раденковић (Жи-
вота Цвијовић), Теодора Арсено-
вић (Мара), Виктор Старчић (Ми-
лорад), г-ца Цветановић (Славка), 
Фран Новаковић (Ујка Благоје), 
Анка Врбанић (Госпођа Спасоје-
вић), Милица Бошњаковић (Го-
спођа Протић), Зора Златковић 
(Госпођа Драга), Мата Милоше-
вић (Велимир Павловић), Јован 
Ђедо Антонијевић (др Рајсер), 
Велимир Бошковић (Николић), 
Жанка Стокић (Сојка), Ђура Ма-
ринковић (Сојкин муж), Марица 

Поповић (Клара), Мица Кончан 
(Пепика), г-ца Вољенац (Девојчи-
ца с букетом), г-ца Марковић (Ма-
рица) и Душан Хет (Пиколо). 

Од актера представе, неки кри-
тичари у први план истичу проми-
шљену и психолошки оправдану 
креацију младог Мате Милошеви-
ћа, за друге су најуспешнији Жан-
ка Стокић и Душан Раденковић, 
„две фигуре које је створила ну-
шићевска комедија“. За Франа Но-
ваковића је речено да је био „ви-
ше него сјајан“ начинивши право 
„глумачко ремек-делце“. И већи-
на других глумачких креација се 
допала критичарима.

Представа се задржала на ре-
пертоару до окупације и током те 
четири и по сезоне је доживела за-
видан број реприза – 82.

Јелица Стевановић
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Нушићев „Др“ на  сцени Народног позоришта

Живео Масне на београдски начин

ФЕ ЉТОН

„Др“ је једна од ретких Нушићевих целовечерњих комедија 
које су на репертоару нашег националног театра имале само 
једну поставку до сада.

О београдским изво-
ђењима Маснео-
ве опере „Дон Ки-
хот“ у Паризу, 27. 
и 29. марта 1957. 

године, објављене су изузетно по-
хвалне рецензије у новинама и ча-
сописима у Француској, али и из-
ван њених граница. Тако је, на 
пример, Емил Вијермоз написао 
да „Београд може да буде поносан 
на своју Оперу која је у Паризу мај-
сторски показала шта је стил“ („Pa-
ris-presse-l'intransigeant“, Париз, 
29. март 1957), док је, рецимо, Кла-
рандон признао да су Французи до-
били три лекције од београдских 
уметника – музичку, режијску и из-
вођачку, после којих је једностав-
но морао да узвикне: „Живео Ма-
сне на београдски начин!“ („Le 
Figaro“, Париз, 29. март 1957). 
Рене Дименил, Ги Дорнан, Жан-
Клод Ривијер, Марсел Шнајдер, 
Жилбер Блох и Жан Мислер, изра-
зили су изузетно дивљење према 
уметности Мирослава Чангалови-
ћа, Латка Корошеца и Бисерке Цве-
јић – „троје вештих глумаца, исто-
времено и дивних певача“, као и 
према „ингениозној режији Мла-
дена Сабљића“ („Le Monde“, Па-
риз, 29. март 1957), а Жак Буржоа 
према „остваривању модерне есте-
тике опере, која ослобађа предста-
ву од картонских кулиса, личних 
перспектива и уљем насликаних 
ствари“ („Arts“, Париз, 3/9. април 
1957). Ако похвалама ових музич-
ких критичара додамо и похвале 
Андре Бола, Мари-Луиз Бабле, 
Валтера Гислинда и Паула Елмара 

– да је Мирослав Чангаловић „по-
звани наследник Шаљапина, певач 
трагичар невероватних могућно-
сти, савршен уметник“, да је сце-
нографија Миомира Денића путо-
каз ка савременом сценографском  
исказивању, да су хор 
и оркестар оствари-
ли високе извођачке 
домете и да је Оскар 
Данон заслужио сва 
признања за своју „са-
свим другачију кон-
цепцију о Маснеовој 
музици“ („Die Pres-
se“, Беч, 15. април 
1957), то би било 
углавном оно најва-
жније што је пре пола 
века објављено у тада-
шњој штампи у свету 
поводом тријумфа бе-
оградских уметника 
на отварању Позори-
шта нација у Паризу, 
када су „представом 
'Дон Кихот'  дали лек-
цију и неким великим  
западноевропским 
оперским театрима“ 
(„Saarbrticker Zei-
tung“, Сарбрикен, 14. 
јун 1957).

Трећи и, нажа-
лост, последњи пут 
у прошлом веку, бео-
градска Опера је гостовала у фран-
цуској престоници од 9. до 13. 
јуна 1959. године, када је на Међу-
народном фестивалу нација – По-
зориште нација, извела „Фауста“ 
Шарла Гуноа, „Каћу Кабанову“ Ле-

оша Јаначека и „Горски вијенац“ 
Николе Херцигоње.

Нов и смео приступ „Фаусту“ 
у стилу поетске симболике побу-
дио је изузетно интересовање Па-
рижана, 9. и 11. јуна. Тих вечери, 

конзервативни поштоваоци опер-
ског стваралаштва познатог фран-
цуског композитора били су шоки-
рани, док је остали део публике из 
чина у чин све пажљивије, радозна-
лије и одушевљеније пратио изво-

ђење ове опере. Музички критича-
ри Кларандон, Никол Хирш, Жан 
Мислер, Рене Дименил, Марсел 
Шнајдер и Ги Дорнан, навели су 
у својим рецензијама све измене 
које су Београђани учинили у пар-

титури, режији и 
сценографији  „Фа-
уста“, али су, тако-
ђе, одали признање 
диригенту Оскару 
Данону, редитељу 
др Фридриху Шра-
му, сценографу Ми-
омиру Денићу  и  
извођачима да су 
„упркос многим 
слободама показа-
ли партитуру 'Фау-
ста' у њеној правој 
светлости“, „до из-
немоглости су апла-
удирали Миросла-
ву Чангаловићу за 
непоновљиву креа-
цију Мефиста“, хва-
лили Радмилу Ба-
кочевић да је као 
Маргарета показа-
ла „сценски и му-
зички снажну па-
тетичност“, били 
сагласни да су „хо-
рови достојни ди-
вљења“ и да је „ор-
кестар више него 

одличан“ („Liberation“, Париз, 13/
14. јун 1959).

Две представе „Каће Кабано-
ве“, 10. и 12. јуна, наишле су на 
одличан пријем публике и подста-
кле већ поменуте музичке крити-

чаре да напишу да „Француска 
још једном добија лекцију од јед-
не земље која нема ни њена сред-
ства, ни њену традицију, и то лек-
цију смелости и инвентивности“, 
да су солисти и овога пута доказа-
ли да су „једна трупа зачуђујућих 
певача и глумаца – посебно Мела-
нија Бугариновић, Валерија Хејба-
лова и Драго Старц“, да је извође-
ње, којим је дириговао Крешимир 
Барановић, „било сценски и музич-
ки савршено“ и да је представљало 
„драгуљ југословенске сарадње са 
позориштем нација“ („Le Figaro“, 
Париз, 12. јун 1959).

Премијерно представљање  
сценског ораторијума  „Горски ви-
јенац“ Николе Херцигоње, 13. ју-
на, боље је прихватила париска пу-
блика него критичари који су били 
сагласни да је „музика у 'Горском 
вијенцу' неједнаке вредности, че-
сто конвенционална, понекад ус-
хићујућа и увек спасавана захваљу-
јући мајсторској интерпретацији 
хора и Мирослава Чангаловића“ 
(„L'Express“, Париз, 18. јун 1959). 

Гостовањима у Паризу, бео-
градска Опера је на најбољи на-
чин потврдила аутентичност и вр-
хунски квалитет својих тадашњих 
представа, доказала исправност 
своје ондашње репертоарско-изво-
ђачке стратегије, знатно увећала 
свој уметнички углед у свету и ве-
ома убрзала свој продор међу оне 
оперске театре у Европи који су 
већ имали изграђен сопствени из-
вођачки стил и изразиту музичку 
физиономију.

(наставиће се)

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Мирослав Чангаловић као Дон Кихот


