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УЗ ОВАЈ КУПОН 

ПРИ КУПОВИНИ КАРТЕ

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ 

У МЕСЕЦУ НОВЕМБРУ

ОСТВАРУЈЕТЕ

ПРЕМИЈЕРЕ СУСТИЖУ ЈЕДНА ДРУГУ

Сво ју 140. се зо ну На род но по-
зо ри ште је по че ло из у зет но 
успе шно – пре ми је ра ма у Опе-
ри и Дра ми, те зна чај ним ме-
ђу на род ним го сто ва њи ма, 

о ко ји ма ће би ти ре чи у овом бро ју По зо-
ри шних но ви на. Све три до са да од и гра не 
пред ста ве Ма сне о вог „Вер те ра“ у ре жи ји 
Не бој ше Бра ди ћа, уз про ме не у со ли стич-
ким по де ла ма, пред ста вља ле су но ве, ин спи-
ри шу ће до жи вља је за опер ску пу бли ку, а 
дра ма ру мун ске спи са те љи це Ве ре Јон „Ви-
та ми ни“, у ре жи ји мла дог Фи ли па Грин вал-
да,   до не ла је још је дан по глед на про бле ме 
са вре ме ног чо ве ка у транзицији. Већ сре ди-
ном но вем бра, оче ку је нас пре ми је ра пред-
ста ве „Фи га ро ва же нид ба и раз вод“, ко ју  ре-
жи ра гост из Ма ке до ни је, чувени Сло бо дан 
Ун ков ски. Реч је о скло пу Бо мар ше о вог тек-

ста „Фи га ро ва же нид ба или лу ди дан“, ко-
ма да Еде на фон Хор ва та „Фи га ро се раз во-
ди“ и Мо цар то ве опе ре, на ли бре то Ло рен ца 
да Пон теа, „Фи га ро ва же нид ба“. Аутор ски 
тим уз Ун ков ског чи не и дра ма тур зи Слав-
ко Ми ла но вић и Ма ја Пе ле вић, сце но граф 
Ми о драг Та бач ки, ко сти мо граф Ан ге ли на 
Атла гић, ком по зи тор Ире на По по вић и ко ре-
о граф Ди ми трис Со ти риу, а о сцен ском го-
во ру бри гу во ди др Љи ља на Мр кић По по-
вић. Број ну по де лу у ко јој „глум ци пе ва ју 
и пе ва чи глу ме“ чи не Бо рис Ком не нић, Ду-
шан ка Сто ја но вић Глид, Игор Ђор ђе вић, На-
да Шар гин, Во ји слав Бра јо вић, Ол га Ода но-
вић, Ми лош Ђор ђе вић, На та ша Нин ко вић, 
Пре драг  Ми ла но вић, Су за на Шу ва ко вић Са-
вић, Вла ди мир Ан дрић, Ду брав ка Ар сић и 
дру ги.

Ј. С.

Унковски режира на 
Великој сцени

ВИТАМИНИ, 2. ОКТОБАРВЕРТЕР, 9. ОКТОБАР
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КОНЦЕРТ ЗАХВАЛНОСТИ

Влада Јапана је недавно, у склопу Конкурса за беспо-
вратну помоћ, омогућила Народном позоришту да сво-

је техничке капацитете обогати изузетно вредном и неоп-
ходном опремом, захваљујући којој су наш аудио и видео 
студио дигитализовани. У знак захвалности, Народно позо-
риште ће вечерас на Великој сцени уприличити оперски Га-
ла концерт на којем ће као солисти наступити Вера Мира-
новић, Јелена Влаховић, Душан Плазинић, Иван Томашев, 
Јадранка Јовановић, Јасмина Трумбеташ Петровић, Ната-
ша Јовић Тривић, Никола Китановски, Сања Керкез, Софи-
ја Пижурица, Сузана Шуваковић Савић, Тамара Марковић, 
Гордана Томић, Драгана Радаковић, Миодраг Мика Јовано-
вић, а под диригентском палицом Ђорђа Павловића, Зори-
це Митев Војновић, Ане Зоране Брајовић и Ђорђа Станко-
вића.

Р. П. Н.

ПРОМОЦИЈЕ НА САЈМУ

Издавачка делатност Народног позоришта и ове го-
дине је заузимала значајно место на штанду Мини-

старства културе, на Међународном сајму књига, где је 
24. октобра промовисала и своја најновија издања, књиге 
„Бојан Ступица – великан театра“ Миленка Мисаиловића 
и „Позоришне критике и есеји“ Милана Грола (приредио 
Зоран Т. Јовановић), као и CD издања из едиције „Из ри-
знице Опере Народног позоришта“.

Р. П. Н  
ПРИЗНАЊЕ СЦЕНОГРАФУ

Александар Денић је, за неколико уметничких остваре-
ња у току прошле године, награђен престижним при-

знањем - Великом наградом Србије за примењену умет-
ност и дизајн, коју додељују Министарство културе и 
УЛУПУДС. Једна од награђених је и сценографија коју је 
радио за представу „Таленти и обожаваоци“ А. Н. Остров-
ског, у режији Славенка Салетовића, чија премијера је, да 
подсетимо, била почетком ове године на Великој сцени 
Народног позоришта.

Р. П. Н.

Народно позориште 
је своја врата ове 
сезоне широм отво-
рило за гостујућа 
позоришта из зе-

мље и иностранства. 
Наjпре су на Велику сцену 

(6.10) стигли гости из СНГ-а из Ма-
рибора, са интригантном драмом 
„Интимни портрет Фриде Кало“ 
Славенке Миловановић Прегељ у 
режији Иване Вујић, о мексичкој 
сликарки, једној од најзанимљиви-
јих личности 20. века. Затим се Ша-
бачко позориште (9.10) представи-
ло комедијом „Трка за временом“ 

Александра Поповића у режији Бо-
јане Лазић, позабавивши се темом 
људске слободе и апсурдом свако-
дневног живљења у нашем време-
ну. Чак две представе из зрењанин-
ског позоришта „Тоша Јовановић“ 
нашле су се на сцени Народног по-
зоришта. Прва, (10. октобра) тра-
гикомедија „Херој нације“ Ивана 
М. Лалића бави се, између оста-
лог, и терором масовних медија у 
људској свакодневици, лицемер-
јем у међуљудским и савременим 
друштвеним односима. Адаптаци-
ју и режију представе потписао је 
Егон Савин. Друга зрењанинска 

представа, комедија „Патафизика“ 
(гостовала је 28. октобра) Ежена 
Јонеска у режији Иване Кораксић, 
такође, на свој начин, преиспитује 
вредности савременог живљења. 
Још једна тема о претежно болној 
и ироничној свакодневици стигла 
нам је из зајечарског Позоришта Ти-
мочке крајине „Зоран Радмиловић“ 
(12.10). Реч је о представи „Четири 
сата“ по драми Мирољуба Недови-
ћа („Приче из Белог света“) у режи-
ји Ирфана Менсура. Позната драма 
о односу старијих и младих, деце и 
родитеља, „Драга Јелена Сергејев-
на“ Људмиле Разумовске,  београд-
ској публици се представила у ре-
жији Милоша Јагодића и извођењу 
Народног позоришта Nepszinhaz 
из Суботице (20.10). Четири дана 
касније (24.10) гостовала је и „Жи-
вотињска фарма“ Дечјег позоришта 
Републике Српске из Бањалуке. У 
питању је луткарска представа за од-
расле која се исказује сатиричним 
погледом на друштво кроз свевреме-
ну димензију. Представа је рађена 
по истоименом роману светске сла-
ве Џорџа Орвела, у режији белору-
ског уметника Алексеја Љељавског. 
Крајем октобра (28.10) Шабачко 
позориште је још једном гостовало, 
овога пута на Великој сцени, са 
представом „Сабирни Центар” 
по тексту Душана Ковачевића, у 
режији Кокана Младеновића. 

Сања Живановић 

Слике свакодневице
МЕСЕЦ ГОС ТОВАЊА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТ У

Едип је био код куће
СА ГОС ТОВАЊА У ГРЧКОЈ

Представа „Цар 
Едип“, са великим 
успехом, изведена 
је 10, 11. и 12. окто-
бра у Краљевском 

театру у Солуну, у оквиру догађа-
ја под називом „Театарски сусре-
ти: поглед Националног позори-
шта Северне Грчке на југоисточну 
Европу“. Поред Народног позори-
шта из Београда, своје представе 
су извели и Кипарска театарска 
организација, Национално позори-
ште Северне Грчке и Државно по-
зориште из Анкаре.

Јоргос Сарјанис, еминентни 
позоришни критичар, у листу TA 
NEA, 15. октобра 2008, написао је 
како се, чувши за модернистички 
приступ редитељке, на представу 
упутио сумњичав, али је одмах по 
почетку био пријатно изненађен 
„јер је госпођа Вида Огњеновић 
поставила једну поштену, беспре-
корно чисту, густу представу, уме-
сно ефектну и оправдану, а не по 
принципу 'како вам драго'. Извр-
сно водећи своје глумце, ни за тре-
нутак није изгубила осећање праве 
мере“. Друго велико изненађење 
вечери био је „Едип, изванредни 
27-годишњи Игор Ђорђевић – они-

жег раста, али и те како високих 
глумачких квалитета – којег, не без 
разлога 'уобручавају' двојица поли-
тичара кошаркашке висине“.

После сва три извођења, грч-
ка публика, иначе позната по томе 
да уме и да прекине представу ко-

ја јој се не допада, испратила је ан-
самбл представе „Цар Едип“ гро-
могласним аплаузом и повицима 
„браво“.

Едип је био код куће, и нема че-
га да се стиди! 

Ивана Ненадовић
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КЊИГА О СЦЕНОГРАФУ

Недавно је објавље-
на књига „Маре-

нићев сценографски те-
атар“ коју је приредио 
проф. др Радослав Ла-
зић. Владимир Маре-
нић, доајен српске сце-
нографије, већи део 
свог радног века је про-
вео у Народном позо-
ришту и за то време 
је био, како сам каже 
„градитељ, сарадник, 
саучесник, психолог, 
критичар, полемичар, 
коредитељ, пронала-
зач, енигматичар, мађи-
оничар, маштар... а не 
само сликар, ликовни 
уметник и архитекта“. 
Књига, међу нажалост 
ретким које су посвеће-
не овим значајним теа-
тарским уметницима, доноси разговоре приређивача са 
Маренићем, уметникове есеје и размишљања, белешке 
стручњака и колега, те богату театрографију аутора који 
се последњих година превасходно бави сликарством.

Ј. Стевановић  

СУША РЕЖИРА ХОЛМА

У Народном позоришту, 7. октобра, почео је рад 
на представи „Птиче“ Стафана Валдемара Хол-

ма, познатог шведског савременог писца, редитеља и 
директора Краљевског драмског позоришта „Драматен”.
”Птиче” је драстична и апсурдна драма о томе колико су 
деца зависна од одраслих и до које мере, истовремено, 
могу бити угрожена од њих. То је комад о шокантном 
судару неколико неспојивих култура. Вагнерова сага о 
Нибелуншком прстену, Дизнијеве наизглед чедне бајке и 
бизарни случај Наташе Кампуш, киднаповане аустријске 
девојчице која је осам година провела закључана у једном 
подруму, доводе се у један заједнички простор, у коjeм 
истина није увек оно што јесте већ оно што се истином 
назива. Редитељ представе је Ања Суша, а глумачку еки-
пу чине: Феђа Стојановић, Бранислав Трифуновић, Сена 
Ђоровић и Милена Ђорђевић. Премијера је планирана за 
прву половину децембра на Сцени „Раша Плаовић“.

Р. П. Н.

КОНЦЕРТ КВАРТЕТА ХАРФИ

На Сцени „Раша Плаовић“ 19. октобра је наступио 
Београдски квартет харфи. На репертоару овог ан-

самбла, који је основан 1987, налазе се оригиналне ком-
позиције за четири харфе – разних епоха и стилова, као 
и аранжмани других популарних дела музичке литерату-
ре. Квартет наступа у саставу Љиљана Несторовска, Ива-
на Павловић, Дијана Сретеновић и Милена Станишић, а 
те вечери су на програму била дела Пахелбела, Бокерини-
ја, Баха, Балакирјева, Шостаковича, Милорада Маринко-
вића, Вангелиса... 

В. К.

После низа вели-
ких улога оства-
рених у протекле 
две сезоне у Опе-
ри Народног позо-

ришта, тенор Хон Ли наступио 
је у улози Вертера у истоименој 
Маснеовој опери – са изузетним 
успехом. Ретко се дешава да још 
у току извођења арије публика 
својим бурним аплаузом награди 
певача, као што се догодило овог 
пута. То представља још једну по-
тврду да је признање које је не-
давно освојио у Београду на Ме-
ђународном такмичењу музичке 
омладине отишло у праве руке. 
Хон Ли је до сада наступао у Не-
мачкој и Бугарској.

Дуго се на нашој сцени није 
догодило да публика аплаудира 
већ на средини арије. Стиче се 
утисак да Вам је улога Вертера 
посебно блиска?

До сада сам у својој карије-
ри углавном певао велике улоге 
из италијанског репертоара, Ман-
рика у „Трубадуру“ и Радамеса у 
„Аиди“ Ђузепеа Вердија, а то су 
улоге хероја које не захтевају толи-
ко нијанси у размишљању о лику, 
о његовим променљивим располо-
жењима, унутрашњем немиру... У 
њима је потребно базирати се пре 
свега на емисији тона и техници, 
док је Вертер врло суптилна улога 
која захтева доста времена и разми-
шљања. Било је теже, али уједно 
већи изазов и велика инспирација 
да се овај лик осмисли и ако сам ус-
пео у томе, драго ми је.

Како сте Ви доживели лик 
Вертера?

Када сам имао двадесет година 
био сам заљубљен у девојку с 
којом сам провео годину дана. А 
онда ме је оставила. То искуство, 
тај чин остављања и патње за њом 
покушао сам да пренесем у Масне-
ову оперу и можда је због тога из-
гледало тако животно.  Пуно сам 
се припремао за ову улогу, прочи-
тао сам два пута Гетеов роман, слу-
шао много снимака, гледао филмо-
ве, драме... све што је снимљено на 
ту тему. Текст је заснован на јакој 
причи и та драма је у музици до-
минантна. Покушао сам да се избо-
рим са овим штивом, а пошто сам 
усамљен јер ми породица тренут-
но није у Београду, имао сам пуно 
времена да будем сам са својим ми-
слима и осећањима, и можда је и 
то утицало да овај лик тако добро 
донесем. 

Поседујете изузетну технику, 
добру фразу... да ли је у питању 
немачка школа? Каква је школа 
певања у Кореји?

Не, то је моја техника. Учио 
сам певање пре свега у Кореји де-
сет година, затим сам отишао у 
Манхајм (Немачка) где сам у шко-

ли за оперско певање провео годи-
ну дана. Потом сам отишао у Бугар-
ску која има чувене певаче Бориса 
Кристофа и Ђаурова, али ни тамо 
нисам нашао доброг професора. 
Обилазио сам познате професоре 
у Италији, од Милана преко Вене-
ције до Рима, и моје мишљење о 
њима није било сјајно јер су тра-
жили или сувише назално или су-
више грлено певање. Ја једностав-
но радим сам 
и мој живот-
ни мото је да 
се певање учи 
на сцени, тако 
што снимате 
себе. Увек сни-
мам пробе и 
пред ст а ве , 
слушам и ана-
лизирам их, а 
слушам и дру-
ге, наравно, јер сам врло посвећен 
својој професији. Супруга ми у то-
ме јако помаже, она често снима 
моје представе. 

Ко су Ваши узори међу пева-
чима?

Узоре мењам свакодневно, у 
овом тренутку то су баритони Лео 
Нучи и Тито Гоби и тенор Марче-
ло Алварез. 

У свету има све више пева-
ча из Кореје. Како то објашња-
вате?

У Кореји су играње, певање и 
плес јако популарни, народ воли 
да се весели. Из тога је происте-
кло да скоро сваки универзитет по-

седује одсек за музику, као неку вр-
сту музичке академије. Има много 
музичких академија, неупоредиво 
више него у Србији. Певање је ја-
ко популарно, тако да га пуно љу-
ди учи и онда, природно, неки од-
лазе и у свет.

Која улога је за Вас изазов, 
коју улогу прижељкујете?

„Боеме“! То је персонифика-
ција оног исконског осећања код 

уметника, ко-
је би требало 
да поседује 
свако ко се ба-
ви оперским 
певањем. Под 
тим подразу-
мевам мотива-
цију да се уло-
га припрема 
п о с в е ћ е н о , 
са пуно енту-

зијазма и рада, без журбе – да 
се ужива у малим стварима које 
човека чине срећним, као што је, 
рецимо, романтичан однос изме-
ђу Родолфа и Мими. Та улога зах-
тева једноставног, растерећеног 
човека који живи за уметност, ди-
ван осећај да нам не треба ништа 
друго осим уметности. У данашње 
време, када се јури за новцем, за 
становима и колима, пре свега је 
потребно вратити се хуманим, пра-
вим и чистим међуљудским одно-
сима.

 Вања Косанић
(са немачког преводила Тамара 

Марковић)

ВЕРТЕР ми је био близак. 
У младости сам доживео 
љубав која је била слична 
његовој. Имао сам при-
ближно исто година као он, 
двадесетак. 

ИНТЕРВЈУ |  ХОН ЛИ,  ТЕНОР

Певање се учи на сцени
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Нови драматург На-
родног позори-
шта, Бранислава 
Илић, рођена је у 
Нишу где је и за-

вршила Средњу глумачку школу 
у класи познате српске глумице 
Миме Вуковић Курић. Дипломи-
рала је драматургију на Факулте-
ту драмских уметности у Београ-
ду, а тренутно је студент мастер 
академских студија на Интерди-
сциплинарним студијама Уни-
верзитета уметности у Београду. 
Професионални рад у театру Бра-
нислава је започела као глумица 
у Народном позоришту у Нишу, 
а од 1993. ради као драматург на 
представама. Урадила је триде-
сет радио минијатура за „Около-
минутно радио позориште“ у про-
дукцији Media Art Service-а из 
Новог Сада. Објављиване су јој 
приче и драме. У издању Нишког 
културног центра 2007. је објави-
ла мултимедијалну публикацију 
„Театар паланке“ коју је финан-
сијски подржала Скупштина гра-
да Ниша. 

„'Театар паланке' се састоји 
од књиге 'Ниш, театар, ја и чети-
ри драме' где се налазе моје чети-
ри драме настале у периоду од 
1997. до 2006. и предговор у ко-
јем покушавам да дам одговор на 
оно што се у том временском ин-
тервалу променило у мени и мом 
ставу према театру, као и у граду 
Нишу“, говори за Позоришне но-
вине Бранислава и додаје: „Поред 
књиге објављен је и DVD са мо-
јом ауторском представом 'Улица, 
штап и канап' у којој сам се опро-
бала као потпуни аутор: текст, 

Радујем се почетку рада на „Дервишу”
РА З ГО ВО Р  С  П О ВОДО М  |  Б РА Н И С Л А В А  И Л И Ћ  Н О В И  Д РА МАТ У Р Г  У  П ОЗО Р И Ш Т У

Са солистима и ан-
самблом Балета 
и са партнерком 
Аном Павловић, 
Антон Богов је оди-

грао улогу Алберта у „Жизели“ 
Адолфа Адама најпре 18. окто-
бра на сцени Народног позори-
шта, a већ неколико дана касније,  
у Солуну. Овај врсни уметник је 
првак Националног балета Сло-
веније у Марибору, али наступа 
по целом свету – у представама и 
на гала вечерима, често и са зве-
здама као што је Роберто Боле. 

Којој врсти уметничке 
игре дајете предност – класич-
ној или савременој? 

У основи сам класичан 
играч и изводим прве улоге кла-
сичног репертоара. Ценим и са-
времену игру, али квалитетну. 
Сматрам да је савремени по-
крет потребно осетити и много 
вежбати, али ипак мислим да је 
мање захтеван од класике и до-
звољава више импровизације. 
Класичан балет захтева изузет-
ну прецизност и зато подразуме-
ва константан рад са балетским 
педагозима, као и сталне насту-
пе са партнеркама. 

Које су партнерке и балет-
ски педагози обележили Ваш 
досадашњи рад?

Први педагог кога желим да 
поменем је Улан Мерсеидов. 
Он је са мном радио током за-
вршних пет година мог школо-
вања. Јако сам му захвалан јер 
је на неки спартански начин, уз 
много дисциплине, успео да у 
мени пробуди праву љубав пре-
ма балетској уметности. Тит 
Херм је педагог са којим сам 
радио на својој првој озбиљној 
представи, „Ромео и Јулија“. 
Његови савети су ми много по-
могли, јер су ми омогућили да 
савладам и балетску технику и 
глумачки задатак. Тада сам био 
јако млад и недостајало ми је ис-
куства... Ипак, педагог који је 
највише допринео мом уметнич-
ком развоју и са којим сам најви-
ше сарађивао је Валериј Ковтун. 
Он је био првак украјинског Ба-
лета и дугогодишњи партнер 
Маје Плисецкаје. Од њега сам 
највише научио. Њега помињем 
са нарочитим уважавањем. Што 
се тиче партнерки на сцени, из-
двојио бих Аленку Рибић, са ко-
јом у Марибору наступам већ 
14 година. Поред ње, ту су и Га-
лина Степаненко, Моника Пере-
го, Алмира Османовић и Ирена 
Пасарић – са којом сам често 
играо и од које сам много нау-
чио. Ипак, моја омиљена парт-
нерка, коју изузетно поштујем, 
је Алина Кожокару. Пореклом је 
из Румуније, али је прима бале-

рина „Ројал балета“ из Лондона 
и права је балетска звезда. Пре 
нешто више од годину дана, на-
ступали смо у „Жизели“, у За-
гребу. То је за мене био посебан 
уметнички доживљај.

Да ли сте Ви изабрали ба-
лет или је балет изабрао Вас?

Мислим да је балет изабрао 
мене. У почетку сам се бавио 
фудбалом. И сада сам велики љу-
битељ тог спорта. Дакле, почео 
сам као фудбалер и то перспек-
тиван, али је моја мама, која се 
бавила гимнастиком, примети-
ла да поседујем одређене преди-
спозиције за бављење балетом. 
Тако сам се нашао у балетској 
школи, али искрено сам мислио 
да ће то кратко трајати. Прелом-
ни тренутак се десио на првом 
балетском такмичењу, где су би-
ли учесници из целог света и ја 
сам – одмах испао из селекци-
је. Звучаће можда парадоксал-
но, али тада сам схватио да хо-
ћу да постанем врхунски играч 
и посветио сам се искључиво ба-
лету. Проводио сам много вре-
мена у балетској сали и вредно 
сам радио. Труд се очигледно ис-
платио. Мислим да се мој сан 
остварио.

Бранкица Кнежевић

БАЛЕТ Народног позо-
ришта је са великим 
успехом, 22. и 23. окто-
бра, наступио на прести-
жном Фестивалу „Дими-
триа“, који се по 43. пут 
одржава у Солуну. Соли-
сти и ансамбл београд-
ског Балета су на сцени 
новог Музичког позори-
шта – Thessaloniki Me-
garo Music Hall, извели 
антологијску предста-
ву Адолфа Адама „Жи-
зела“, у кореографији 
чувеног руског уметни-
ка Леонида Лавровског. 
Београдски Балет је сво-
јим наступом одушевио 
грчку публику која је 
до последњег места ис-
пунила салу. Позив за 
учешће на овом Фести-
валу је уследио после 
успешног наступа бео-
градског Балета у Солу-
ну,  у априлу ове године, 
са представама „Краљи-
ца Марго“ и „Јесење 
цвеће / Кавез“. 

Балет је изабрао мене
ТРИ ПИТАЊА ЗА АНТОНА БОГОВА

Димитри је  Парлић Истер  театру
УБУС ДОДЕ ЛИО ПРЕС ТИЖНЕ НАГРА ДЕ

У четвртак, 23. ок-
тобра, Удруже-
ње балетских 
уметника Срби-
је уприличило 

је у Народном позоришту све-
чано уручење две престижне 
награде којима ово струковно 
удружење сваке године награ-
ђује најуспешније уметнике 
плеса. 

Награду „Димитрије Пар-
лић“, која се додељује за пре-
мијерно изведене оригиналне 
кореографије целовечерњих 
или једночиних балета, за це-
локупни кореографски опус 
или за изузетну уметничко-
техничку интерпретацију – 
појединцу, групи или целом 
ансамблу, традиционално уру-
чује члан породице нашег ве-
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режија, сцена, костим, избор му-
зике. Представа је инспирисана 
Кортом Малтезеом и Климтом и 
преиспитује слободу уметника у 
периоду глобализма. Радња се де-
шава 2050. године у Нишу и пра-
ти љубавну причу двоје младих 
клошара – отпадника по опреде-
љењу... Сцену и костим сам руч-
но израдила са идејом рецикли-
ране стварности. Посебно сам 
поносна на штап направљен од 
кишобрана и ћилибара као и на 
једну црвену торбу од мрежице и 
жица сломљених кишобрана. На 
DVD-ју су и фотографије сцене и 
костима. Ту су још и моја три ви-
део рада: 'Пантелеј', 'Стара кућа' 

и 'Мостови и шетачи'. 'Театар па-
ланке' је сублимација мог ангажо-
вања у различитим областима, у 
којима сам се опробала у перио-
ду од десет година неочекивано 
проведених у граду који обожа-
вам али који није ни налик оном 
из '80-тих година.“ 

По доласку у Народно позо-
риште, Браниславу су сачекали 
веома значајни радни задаци: 
„Најпре сам сарађивала са Све-
тиславом Басаром који је по мо-
тивима Домановићевих припо-
ведака написао 'Нову Страдију', 
жестоку, сатиричну до бола, духо-
виту, и уверена сам да ће то бити 
велики хит Народног позоришта. 

Представу ће режирати Кокан 
Младеновић, а пробе би требало 
да почну у децембру ове године. 
Том представом наша кућа даје 
свој допринос обележавању 100 
година од смрти Радоја Домано-
вића“. 

Потом је уследио рад на пред-
стави „Витамини“, младе румун-
ске списатељице и песникиње Ве-
ре Јон, који је за Браниславу, како 
сама признаје, био једно сасвим 
ново искуство: „Ту пре свега ми-
слим на сарадњу 
са дивним, дарови-
тим младим реди-
тељем Филипом 
Гринвалдом, али 
и на феноменал-
ну екипу глумаца 
и свих сарадника. 
Рад на овој пред-
стави је, сигурна 
сам, значајно иску-
ство свима онима 
који су у њему уче-
ствовали. А с обзиром да спадам 
у оне људе који процес сматрају 
значајнијим од вредновања резул-
тата, што је у овој земљи и инсти-
туционалном театру јако мало за-
ступљено и своди се углавном на 
радионичарски рад, мени је овај 
рад, иако напоран, донео и огром-
но задовољство. Мислим да је то 
случај и са осталим учесницима. 
Филип ће тек изградити себе као 
редитеља, али сам сигурна да је 
ово искуство нешто на шта ће се 
више пута у животу враћати.“

Уз све ово, Бранислава је 
управо завршила изузетно сло-
жен посао – драматизацију рома-
на „Дервиш и смрт“: „Почетком 

новембра, требало би да почну 
пробе представе по роману Ме-
ше Селимовића, а у режији и 
адаптацији Егона Савина. У рад 
на припреми за ову представу сам 
ушла са одређеном врстом стреп-
ње. Декларисана феминисткиња 
се бави мушким текстом! Спа-
дам у ону врсту драматурга који 
су потпуно несигурни и у панич-
ном страху док потпуно не овла-
дају материјалом (или је то жен-
ска особина?).  У месец дана сам 

прочитала 
преко 2000 
стра ни ца 
ма те ри ја-
ла о извође-
њима, рома-
ну, писцу, 
драматиза-
цијама, дер-
в и ш и м а , 
те ки ја ма, 
Сарајеву у 
17 веку... 

Много од тога неће бити искори-
шћено у самој представи. Чак, по 
разговорима које сам до сада во-
дила са Егоном, његова намера је 
да направи једну потпуно савре-
мену ангажовану представу о па-
радоксу интелектуалца у затворе-
ном политичком систему. Кажем, 
много од онога што сам прочита-
ла неће се користити у самој пред-
стави, али мени помаже да разу-
мем мотиве и реплике, јер једино 
тако их могу мењати у односу на 
редитељеве захтеве и истински 
бити корисна и глумцима и реди-
тељу. Јако се радујем почетку ра-
да на 'Дервишу'“.

Сања Живановић

Радујем се почетку рада на „Дервишу”
РА З ГО ВО Р  С  П О ВОДО М  |  Б РА Н И С Л А В А  И Л И Ћ  Н О В И  Д РА МАТ У Р Г  У  П ОЗО Р И Ш Т У

In memoriam

Не волим да улазим у 
рад са редитељем док не-
мам потпуну „контролу 
над текстом”. И нема тог 
напора који нећу напра-
вити како бих материју 
савладала у што краћем 
року.

УГЉЕША 
РАДОЊИЋ 
(1957–2008)

Члан Народног позори-
шта постао је 1993. Радио 
је на пословима одржавања 
система телекомуникација 
као и система за ПП зашти-
ту у служби техничког одр-
жавања. Како је увек био 
професионално радознао и 
пун жеље да нешто ново на-
учи, прешао је на ново рад-
но место у сектору технике, 
у служби тона, где је радио 
последњих неколико година. 
Памтићемо га као смиреног, 
ћутљивог и надасве доброг 
човека, омиљеног у колекти-
ву, као човека који је знао 
веома пажљиво да саслуша 
свачији проблем и да својим 
искреним саветом помогне. 
Ретки су такви људи!

Иза себе је оставио неу-
тешну породицу, многоброј-
не пријатеље и нас колеге ко-
ји ћемо се тешко помирити 
са тужном чињеницом да га 
више нема.

Зоран Јанковић 

После дуге и тешке болести 
напустила нас је наша дра-

га колегиница Миланка. Сви 
смо веровали да ће она победи-
ти опаку болест својим ведрим 
духом и веровањем у боље су-
тра. Напустила нас је кад смо 
се најмање надали. Остали смо 
без драге колегинице и вредног 
радника. Вечно ће нам остати у 
сећању.

Њене колегинице 
из вешераја

МИЛАНКА ПЕТРОВИЋ 
рођ. МАРИНКОВИЋ
(1968 – 2008)

Димитри је  Парлић Истер  театру
УБУС ДОДЕ ЛИО ПРЕС ТИЖНЕ НАГРА ДЕ

ликог кореографа чије 
име носи Награда. Ове 
године, ту част је имала 
његова кћи, Биљана. Жи-
ри у саставу: Јелена Кај-
го, драматург и балетски 
критичар (председник 
жирија), Паша Мусић, 
репетитор балета, Мари-
ја Јанковић, балетски пе-
дагог, Соња Лапатанов, 
председник Удружења ба-
летских уметника Срби-
је, Исидора Станишић, 
кореограф – одлучио је 
да Награду „Димитрије 
Парлић“ ове године доде-
ли Истер театру, за коре-
ографију представе „Три 
сестре“. Награда се састо-
ји од плакете са ликом 
Димитрија Парлића, из-

ливене у бронзи (рад ака-
демског вајара Риста Ми-
хића), дипломе УБУС-а, 
као и новчаног дела који 
ове године износи 80.000 
динара. Награду финан-
сирају Министарство за 
културу Републике Срби-
је и Градски секретаријат 
за културу.

Награде за животно 
дело, председништво 
УБУС-а је ове године од-
лучило да додели својим 
истакнутим колегама, 
Мири Сањиној Шиље-
говић, првакињи Балета 
Народног позоришта у 
Београду и Вери Феле, ба-
летском педагогу из Но-
вог Сада.

Јелица Стевановић
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На Међународном 
фестивалу у Ло-
зани, основаном 
1956. године, бе-
оградска Опера 

је гостовала десет пута (између 
1958. и 1974), презентирајући 
публици у позоришту Théâtre de 
Beaulieu најпознатије руске кла-
сичне опере 19. века, Маснеовог 
„Дон Кихота“, Гуноовог „Фау-
ста“, оперска дела Сергеја Проко-
фјева и Станојла Рајичића, као 
и сценску кантату „Кармина бу-
рана“ Карла Орфа, Вердијев „Ре-
квијем“ и „Литургију“ Петра Чај-
ковског.

Пред први долазак у Лозану, о 
нашој престоничкој Опери писале 
су швајцарске новине као о „тру-
пи од великог угледа“ и сврстава-
ле је међу оне гостујуће оперске 
театре који чине „сам врх Фести-
вала“, предвиђајући да ће њена 
извођења „Бориса Годунова“ Мо-
деста Мусоргског у инструмента-
цији Николаја Римског-Корсако-
ва, Бородиновог „Кнеза Игора“ 
и Маснеовог „Дон Кихота“, 4, 6. 
и 8. јуна, свакако допринети да у 
то време „Лозана доживљава ве-
лике дане“ („Тribune de Genéve“, 
Женева, 2. јун 1958).

Већ прве вечери, Београђа-
ни су заблистали пуним сјајем, 
Жан-Клод Жакар, Мишел Делиз 
и Херман Ланг били су сагласни 
да су присуствовали величанстве-
ном тумачењу опере „Борис Году-
нов“, у којем су „сви солисти би-
ли изванредни, оркестар доведен 
до савршенства, хорови сјајни и 
моћни, а диригент Крешимир Ба-
рановић одличан и ауторитати-
ван“ („Feuille d’avis de Lausanne“, 
Лозана, 6. јун 1958). Ипак, најве-
ћа признања добио је Мирослав 
Чангаловић за креацију наслов-
не улоге, коју је остварио „магич-
ним гласом невероватне снаге, 
непоновљивом глумом и саврше-
ном музичком интерпретацијом“ 
(„Gazette de Lausanne“, Лозана, 6. 
јун 1958).

Приказивањем „Кнеза Иго-
ра“ београдски уметници су пру-
жили „нов доказ о савршенству и 
лепоти своје уметности“ и потвр-
дили по ко зна који пут „да су ро-
ђени глумци колико и изузетни 
певачи“ („Тribune de Lausanne“, 
Лозана, 7. јун 1958).

Представа „Дон Кихот“ би-
ла је „кулминантна тачка једног 
грандиозног триптиха“, којом је 
београдска Опера завршила сво-

је прво гостовање у Ло-
зани. Критичари су ово 
„величанствено оства-
рење“ наших уметника 
поздравили са дивље-
њем, посебно „саврше-
ну режију Младена Са-
бљића“ и „стилизовани 
декор Миомира Дени-
ћа“. Диригенту Оска-
ру Данону изразили су 
захвалност „за одлич-
ну музичку редакцију 
и реализацију ове Ма-
снеове сасвим просеч-
не опере“, као и „задивљујућим 
протагонистима“ – Мирославу 
Чангаловићу (Дон Кихот), Лат-
ку Корошецу (Санчо Панса) и Би-
серки Цвејић (Дулчинеја), који 
су „заједно са осталим делом ан-
самбла били творци једног истин-
ског чуда“ („La Suisse“, Женева, 
10. јун 1958).

У следећих 16 година, бео-
градска Опера је изузетно успе-
шно уметнички сарађивала са 
Међународним фестивалом у 
Лозани и по мишљењу Мануе-
ла Рота, уметничког директора 
Фестивала, „својим стваралач-
ко-извођачким квалитетима у 
доброј мери допринела успоста-

вљању и учвршћивању растућег 
реномеа ове најзначајније мани-
фестације франкофоне Швајцар-
ске“. 

Критике објављене у швајцар-
ској штампи о наступима наше 
престоничке Опере у Лозани ше-
здесетих година прошлога века и 
њеним тадашњим тријумфалним 
извођењима опера Модеста Му-
соргског – „Борис Годунов“ (1958, 
1960, 1967. и 1973) и „Хованшчи-
на“ (1960. и 1969), Александра Бо-
родина – „Кнез Игор“ (1958, 1959, 
1961, 1967. и 1971), Петра Чајков-
ског – „Евгеније Оњегин“ (1960, 
1969. и 1973), „Пикова дама“ 
(1961, 1967. и 1971) и „Мазепа“ 

(1971), Николаја Римског-Корса-
кова – „Иван Грозни“ или „Пско-
витјанка“ (1969. и 1973), Серге-
ја Прокофјева – „Заљубљен у три 
наранџе (1961, 1969. и 1973), Жи-
ла Маснеа – „Дон Кихот“ (1958), 
Шарла Гуноа – „Фауст“ (1959. и 
1971) и Станојла Рајичића – „Си-
монида“ (1971), као и о значајном 
доприносу њеног хора изузетно 
успешним концертним презента-
цијама Орфове „Кармине бура-
не“ (1972) и Вердијевог „Реквије-
ма“ (1974), само су потврдиле да 
је Београд у то време имао један 
од најбољих оперских театара у 
Европи. 

(наставиће се)

Као што је речено, 
представе које су по-
водом Стеријиних 
јубилеја премијер-
но изведене или том 

приликом обновљенe, из неког раз-
лога су се на репертоару задржалe 
свега две сезоне. Током следеће 
три сезоне публика је имала при-
лике да на сцени Народног позо-
ришта види само једно Стеријино 
дело – „Покондирену тикву“ у из-
вођењу Драме СНП из Новог Са-
да, у режији Боре Ханауске.

Следећа премијера нашег коме-
диографа на Сцени на Тргу била је 
„Зла жена“, 10. јануара 1961, у ре-
жији Василија Поповића. Сцено-
граф је био Лазар Возаревић, а сли-
кар костима Надежда Првуловић. 
Графа Трифића је играо Божидар 
Дрнић, његову жену Султану Ми-
лена Дапчевић, „собну служавку“ 
Персиду су тумачиле Мила Ста-
нић и Милка Лукић, служитеља 
Стевана је играо Велимир Бошко-
вић, Срету чизмара је бриљантно 
тумачио Северин Бијелић, а њего-
ву жену Пелу – Мирослава Бобић. 

Да подсетимо, „Зла жена“ је од 
оснивања Народног позоришта у 
целини била играна свега неколи-
ко пута од прве премијере 1898. до 

Првог светског рата, после којег су, 
према изворима којима располаже-
мо, 1920. изведене само премијера 
и две репризе. Приликом следеће 
премијере, почетком 60-их годи-
на XX века, критика је сматрала 
да је ово Стеријино весело позор-
је – прегазило време: „Између при-

просте теме 'Зле 
жене', тако наивно 
преузете из једне 
ондашње опере-
те, и стваралачког 
метода којим је та 
тема сагледана и 
оживљена, нема 
готово никаквих 
несагласности. И 
у једном и у дру-
гом виду (...) ово 
весело позориште 
припада истори-
ји...“. Стога су у 
поступку инсцена-
ције овог комада 
у савременом тре-
нутку, неопходни 
„стваралачка дис-
танца“ и критички 
однос према патри-
јархално наивном 
свету који треба 
оживети, једнако 

као и према „самом стваралачком 
духу којим је дело понесено, тако 
примитивно упрошћеном“. За ре-
шење овог проблема, критика види 
два могућа начина у интерпретира-
њу комада – или дочаравањем сли-
ке ауторовог времена помоћу потпу-
не, скоро аматерске наивности, или 

одређивањем дистанце „која дели 
позорницу од гледалишта“. Међу-
тим, Василије Поповић није иза-
брао ни један од та два могућна пу-
та. Он се одлучио за „делимичну 
психолошку преквалификацију тек-
ста, пребацивањем психолошких ак-
цената и комичних изражаја са јед-
ног лица на друго“. Критика сматра 
да овај поступак, премда је успео и 
доприноси „логичнијој акцентуаци-
ји моралног преображаја горопадне 
жене у кротку“, није био довољан 
за доношење једног суштински но-
вог читања овог архаичног текста. 
Јер, да би се „та наивна и у својој 
наивности дражесна фарса просве-
титељских тенденција данас могла 
на сцени доживети и примити, у тај 
потхват требало би инвестирати мно-
го више савременог критичког духа 
и стваралачке маште“.

Сценографско решење Лазара 
Возаревића није наишло на прихвата-
ње критике: „У сасвим упрошћеном 
декору, линеарне арабеске и црно-
белих плоха, са (несхватљиво) гро-
тескно постављеним бидермајер злат-
ним сатом на голом зиду са црним 
отворима уместо врата – по само-
родној ликовној ћуди“ сценографа, 
само је сметало глумцима да остваре 
своје задатке. 

„Одсуство стилско-интерпрета-
тивне концепције највидније се из-
разило у карактеру глуме (...) глум-
ци су, у потпуној супротности са 
бизарно стилизованим амбијентом, 
настојали да дочарају примитивне 
Стеријине ликове у пуном психоло-
шко-реалистичком орнату, стеријин-
ски рационално и шкрто, готово чак 
и без неопходне комичне акцентуа-
ције“. Рецензент, ипак, истиче да-
ровитост глумаца и наглашава да 
није њихова кривица што је ова 
инсценација „давала утисак једне 
штуре, безбојне, на тренутке и до-
садне провинцијалне игре, са стил-
ским обележјима давно већ прева-
зиђеног типа глуме“. Упркос томе, 
Срета чизмар Северина Бијелића је 
остао у сећањима многих као једна 
од његових најуспелијих комичних 
креација нашег човека из народа.

И ова поставка је имала судби-
ну сличну онима из 1956 – одржа-
ла се на репертоару свега две сезо-
не. До краја те, 1960/61, одиграна 
је петнаест пута на матичној сцени 
те по једном на гостовањима у Ва-
љеву и на Карабурми, да би следе-
ће сезоне била одиграна само јед-
ном – последњи пут.

(наставиће се)
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