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УЗ ОВАЈ КУПОН  ПРИ КУПОВИНИ 
КАРТЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ 
У МЕСЕЦУ ФЕБРУАРУ ОСТВАРУЈЕТЕ

СЛАВА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА И 30 БРОЈЕВА ПОЗОРИШНИХ НОВИНА

Свети Јован и „Прелиставање“

Слава Народног позо-
ришта, Свети Јован, 
прослављена је 20. 
јануара у сали на пе-
том спрату. Свеча-

ност је започела молитвом „Оче 
наш“ у извођењу Хора Опере Народ-
ног позоришта, којим је дириговао 
маестро Ђорђе Станковић. Уследи-
ло је обраћање протојереја ставро-
фора оца Петра Лукића, старешине 
Саборне цркве, који је затим, зајед-
но са оцем Бранком Топаловићем 
и члановима Управе Позоришта, у 
присуству домаћина славе Зорана 
Радисављевића, сувласника Клуба 

„Театар“, приступио обреду резања 
славског колача. 

Потом је управник Народног 
позоришта Предраг Ејдус, поздра-
вио  присутне. У пригодној бесе-
ди, коју је том приликом изгово-
рио, апострофирао је чињеницу да 
су народи који сазревају на ветро-
метини историје неретко у „непри-
лици да изнова вреднују и превред-
нују ту исту историју, чиме доводе 
у опасност сопствени идентитет“ а 
да нас, пак, наслагани слојеви исто-
ријског искуства уче да ипак „по-
стоје трајне вредности које чине 
суштину нашег бића“. Уметници 

који су у себи „препознали театар-
ску уметност као сопствени начин 
да преиспитују себе и помогну дру-
гима да то исто учине“, по мишље-
њу Ејдуса „дубоко верују да је њи-
хов допринос очовечењу мерљив 
са становишта историје сопстве-
ног народа“ а да је та дубока вера 
у смисао посла којим се позоришт-
ници баве „врлина коју приносе на 
олтар смисла живота“. Славећи ве-
ру у живот, вели Ејдус, и то на на-
чин „сасвим различит од Цркве, 
али подједнако неопходан човеку“, 
уметници славе оне вредности које 
чине живот, те се тако „свакоднев-

но, на позорници, са вером у људе 
сусрећу. И баш та посвећеност по-
слу”, закључио је управник Нацио-
налног театра „чини нас, искрено 
се надамо, богоугодним!“

У понедељак 26. јануара Позо-
ришне новине су са бројним гости-
ма, сарадницима, колегама и прија-
тељима, у Фоајеу Друге галерије 
обележиле својих првих 30 броје-
ва и улазак у пету годину конти-
нуираног објављивања. Изложбом 
под насловом „Прелиставање“, ко-
ју је свечано отворио Јован Ћири-
лов, а која је рађена у сарадњи са 
Музејем позоришне уметности 

Србије, аутор Јелица Стевановић 
је на студиозан, музеолошки начин 
испричала причу о досадашњим, 
углавном краткотрајним покушаји-
ма нашег националног театра да 
публикује сопствене новине и ча-
сописе и дала кратак пресек првих 
тридесет бројева Позоришних но-
вина које ће, надамо се, у оквиру 
Издавачке делатности Народног по-
зоришта, а под окриљем Вечерњих 
новости, премашити све своје прет-
ходнике и обележавати у ближој и 
даљој будућности своје троцифре-
не јубилеје.

Р.П.Н.

П Р Е М И Ј Е РА  У  Ф Е Б Р УА Р У
Драма МАРКА РЕЈВЕНХИЛА

БАЗЕН (БЕЗ ВОДЕ)
22. 02. у 20.30 Сцена „Раша Плаовић”



Дирекција  Балета 
Народног позори-
шта већ годинама 
сарађује са углед-
ним балетским 

педагозима из целог света, ко-
ји преносе своја драгоцена иску-
ства нашем ансамблу. Тренутно у 
Националном театру гостује коре-
ограф и балетски педагог Рикар-
до Нуњез. Пореклом је са Кубе, 
али већ деценијама живи и ради 
у Европи. Давне 1966. године, 
са Националним балетом Кубе, 
а под вођством чувене Алисије 
Алонсо, наступао је на Интерна-
ционалном фестивалу игре у Па-
ризу, а 1970. је поред славних Мар-
гот Фонтејн и Рудолфа Нурејева 

играо у представи „Успавана ле-
потица“. Данас са успехом води 
неколико европских балетских 
компанија, бави се педагошким 

радом и кореографијом. Његова 
поставка „Лабудовог језера“ у на-
пуљском Театру „Сан Карло“, сво-
јевремено је награђена као најбо-
ља представа у сезони. 

На питање шта очекује од 
рада са београдским Балетом, 
Нуњез наглашава да балетски 
ансамбл Народног позоришта 
поседује велики потенцијал и 
додаје: „Искуство ми је помогло 
да уочим неке елементе на који-
ма је неопходно више радити, та-
ко да ћу свој рад усмерити у том 
правцу. Уложићу сву своју енер-
гију и покушати да београдским 
играчима пренесем нека нова зна-
ња“. 

Бранкица Кнежевић
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Понашам се као да   сам на јмлађи 
и најздравији глумац   на свету

ИНТЕРВЈУ | ПРЕДРАГ ЕЈДУС, ДОБИТНИК ДОБРИЧИНОГ ПРСТЕНА

У образложењу На-
граде „Добричин  
прстен“, председ-
ница Жирија, Ксе-
нија Јовановић, 

нагласивши добитникову „истин-
ски хистрионску енергију“, ука-
зала је на његов „разнолик ре-
пертоар“ и његову „завидну моћ 
трансформације“ којом он демон-
стрира „савршену технику како 
када је реч о дикцији и говорном 
изразу, тако и када се имају у виду 
сценске кретње и мимика“. При-
метивши да су Ејдусове улоге „од-
раз темељне студије ликова“, го-
спођа Јовановић додаје да је овај 
глумац неисцрпне енергије „тума-
чио више од сто педесет улога, ус-
певши да увек буде нов и ориги-
налан“. Поводом овог признања, 
Предраг Ејдус је у дужем времен-
ском периоду био у жижи интере-
совања многих медија, а Позори-
шне новине покушавају да овим 
разговором, након катарзе и мно-
штва изговореног, у атмосфери 
већ проживљених емоција, осве-
тле још неки „ћошак“ глумачког 
духа 24. добитника Добричиног 
прстена.

Господине Ејдус, компли-
менти, свечаност доделе, медиј-
ска пажња, честитке... све је то 
прошло и, претпостављамо, ути-
сци су се слегли. Када „погледа-
те у ретровизор“, на емотивном 
плану, како Вам се допала та 
представа коју Вам је живот из-
режирао?

Представа... Управо тако, ја 
цео живот доживљавам као не-
ку велику, понекад уређену, а по-
некад баш неуређену представу. 

Врло често ствари које ми се де-
шавају у животу, на неки начин 
личе на театарске тренутке које 
сам проживео на сцени, или на 
оне тренутке које сам замишљао 
како сам их у некој имагинарној 
представи одиграо. Признајем, вр-

ло сам поносан и срећан због ове 
представе коју ми је живот изре-
жирао.

Сваки реализовани профе-
сионалац зна које су важне тач-
ке у његовом карактеру извор 
стваралачке енергије и који су 
савременици на њега изврши-
ли пресудан утицај... 

На моје схватање театра нај-
пре су утицали професори на Ака-
демији, Огњенка Милићевић, 
Предраг Бајчетић, Миленко Мари-
чић... Када су редитељи у питању, 
ја сам дошао до закључка да њима 
глумац мора да понуди одређено 
решење, јер добри редитељи могу 
да раде само са спремним глумци-

ма. У нашем театру има квалитет-
них редитеља, али тај тренутак ка-
да стварате уметност је посебан 
и глумац га осети. До тада, то је 
неки просек, нешто што се подра-
зумева да ви умете и можете, али 
само са великим редитељима пра-

вите велику улогу. Таквих реди-
теља је свакако било у мом живо-
ту, и биће их. Ту најпре мислим 
на Егона Савина са којим сам нај-
више радио и са којим сам напра-
вио своје најбоље и најзначајније 
представе. Ту свакако спада и го-
спођа Вида Огњеновић, са којом 
сам сарађивао не само као са реди-
тељем него и као са писцем, оди-
грао праизведбе неколико њених 
комада, и сматрам је савремени-
цом која је много утицала на мој 
живот и рад. 

А глумци?
Пуно је оних које сам волео и 

ценио, којима сам се дивио и учио 
од њих. Поменућу само неке, пре 

Овогодишњи добитник нај-
значајнијег глумачког при-
знања у нас, Добричиног пр-
стена, које додељује Савез 
драмских уметника Србије, 
је Предраг Ејдус, актуелни 
управник Народног позори-
шта. 

Пренети нова знања 
ГОСТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА | РИКАРДО НУЊЕЗ

ПОНОВО „УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА“ 

Чувени балет П. И. Чај-
ковског „Успавана ле-

потица“, враћа се на сцену 
Народног позоришта после 
дуже паузе. Ово популарно 
остварење класичног балета 
биће изведено најпре  10. и 
12. фебруара, када ће у улога-
ма принцезе Ауроре и прин-
ца Дезиреа наступити Ана 
Павловић и Јован Веселино-
вић, а потом 26. фебруара, 
када ће као партнер Ани Па-
вловић наступити Сергеј Уп-
кин, првак Националног ба-
лета Естоније.

Б. К.

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ

На Великој сцени Народног позоришта, 13. јануара, 
приређен je традиционални оперски Новогодишњи 

гала концерт. На програму су те вечери биле популар-
не арије из опера Ђ. Вердија, Ђ. Пучинија, В. Белинија, 
Г. Доницетија, Ж. Бизеа, В. А. Моцарта... Под вођством 
диригената Зорице Митев Војновић, Јоханеса Харнајта и 
Ђорђа Павловића, у пратњи Оркестра и Хора Опере, насту-
пили су Гордана Томић, Жељка Здјелар, Светлана Несто-
ров, Јасмина Шајновић, Јанко Синадиновић, Ана Рупчић, 
Софија Пижурица, Драгана Радаковић, Александра Анге-
лов, Сузана Шуваковић Савић, Душан Плазинић, Миодраг 
Д. Јовановић, Вера Мирановић Микић, Јелена Влаховић, 
Ненад Јаковљевић, Владимир Андрић, Тамара Марковић, 
Сања Керкез, Никола Мијаиловић и Јадранка Јовановић. 
Као специјални гост концерта, публици се представио глав-
ни кантор Јеврејске заједнице у Бечу, Шмуел Барзилаи.

В.К.

НОВИ ГУДАЧИ

На Сцени „Раша Плаовић“, 12. јануара, одржан је кон-
церт Камерног оркестра „Нови гудачи“ („A new strings 

chamber orchestra“) који је основан у децембру прошле 
године и чине га чланови Оркестра Опере Народног позо-
ришта. Њихов рад је покренула Весна Јансенс, концертмај-
стор, а у оркестру су и Ненад Нецић, Милица Јовановић, 
Мирко Црнојевић, Саша Илић, Милица Костадиновић, Ја-
смина Пајевић, Марија Ненадовић, Милош Пудар, Урош 
Јовић, Никола Станојевић, Андрија Абрамовић и Лена Ва-
сић. На концерту су изведена  дела Ј. С. Баха, А. Вивалди-
ја и В. А. Моцарта, а програм је био конципиран тако да се 
сваки члан оркестра публици представи и као солиста. 

В. К.
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свих мог пријатеља још из аматер-
ских дана, великог Мишу Жути-
ћа. Изузетно сам поштовао Бран-
ка Плешу, Љубишу Јовановића, 
а посебно Мију Алексића, сигур-
но једног од наших највећих глу-
маца, са којим сам имао прилике 
и да играм али од кога сам много 
учио и гледајући га са стране, по-
сматрајући како ради, у свим тим 
жанровима у којима се појављи-
вао, и то је код мене оставило на-
рочитог трага. Мија је био један 
од мојих узора, карактерни глу-

мац чије су трансформације биле 
фантастичне, а он сам подједнако 
сјајан у веома различитим жанро-
вима. 

Мислите ли да смо, барем ка-
да су глумци у питању, таленто-
вана нација?

Да. Ми спадамо у оне нације 
које имају много добрих глумаца, 
који су имали дугачке и врло плод-
не каријере, који су обележили вре-
ме у којем су радили и позоришта 
у којима су играли. Заиста ми је 
задовољство што играм и што ћу 

играти са тако талентованим љу-
дима и што ћу се и даље, у оном 
истински уметничком смислу, так-
мичити са њима. Награда коју сам 
добио ми са тим сазнањем још ви-
ше значи, јер сам је добио у зби-
ља озбиљној конкуренцији, једно-
гласном одлуком Жирија. 

Награда за животно дело 
звучи као да омеђује, затвара у 
стваралачком смислу некакав 
круг. Имате ли Ви, као уметник, 
дилему шта и како даље?

Уобичајено је да се Добри-
чин прстен додељује негде на 
неком крају пута, глумцима ко-
ји су наравно велики и значајни, 
али који у тренутку кад прима-
ју Награду већ много мање игра-
ју. Ја тренутно играм двадесетак 
представа месечно у више позо-
ришта... Кад погледам у тај, како 
рекосте на почетку разговора, ре-
тровизор, ја не видим само уна-
зад, него и унапред. Чини ми се 
да имам још доста тога да кажем 
о глуми, желим да упознам неке 
нове редитеље, партнере, нарочи-
то млађе колеге. 

У више наврата сте апостро-
фирали да осећате како сте тек 
сада у пуној стваралачкој сна-
зи.

Да, ја се заиста осећам тако, 
што наравно не мора да значи да 
је то објективно стање ствари. 
Као и сваки човек, и ја сам од кр-
ви и меса, наиђу понекад кризе, 
здравствене и друге, али ја на то 
не обраћам пажњу, понашам се 
као да сам најмлађи и најздравији 
глумац на свету.

Жељко Хубач

Најслађа Лиу

Првакиња Опере На-
родног позоришта, 
наш познати сопран 
Сузана Шуваковић 
Савић, недавно се 

вратила са изузетно успешног го-
стовања у Италији где је у Наци-
оналном театру „Вентидио Басо“ 
у Асколи Пићену, у Пучинијевој 
„Турандот“, тумачила улогу Лиу. 
Овим насловом се стара и реноми-
рана оперска кућа централне Ита-
лије придружила обележавању 150. 
годишњице рођења великог компо-
зитора Ђакома Пучинија. Под дири-
гентском палицом маестра Антонија 
Барезеа, у представи је наступио и је-
дан од најчувенијих Калафа, просла-
вљени тенор Николо Мартинучи. 

Ово гостовање су пратиле и 
сјајне критике: „Госпођа Сузана Са-
вић је била најслађа и најизражај-
нија Лиу, сигурна у свим регистри-
ма и у свим финесама и детаљима, 

на изузетном нивоу и веома сазре-
ла у односу на њене почетке у Ита-
лији...“ („Ил Месађеро“); „Сјајна го-
спођа Савић у улози Лиу“ („Фолк 
Фројн“)... После овог успеха, наша 
уметница је добила позив да у истој 
улози наступи у Паризу. 

Осим у опери „Турандот“, Су-
зана Шуваковић Савић се италијан-
ској публици представила и на кон-
цертима у Ређо Калабрији, Розарну 
и Сан Фердинанду, где је изведена 
Перголезијева духовна композици-
ја „Stabat Мater“. Концерт је емито-
ван и на државној телевизији РАИ 
3, а наша уметница је позвана да са 
овим делом поново наступа у Ита-
лији, већ на пролеће.

Вања Косанић

СУЗАНА ШУВАКОВИЋ САВИЋ У ИТАЛИЈИ

ОЊЕГИН НА ТУРНЕЈИ

И у овој години Оперу, Балет и Драму Народног по-
зоришта очекују значајна гостовања у земљи и ино-

странству. Већ почетком марта ансамбл Опере ће поново  
посетити Италију, где се прошле године са великим успе-
хом публици представиo својом продукцијом „Саломе“ 
Р. Штрауса. Овога пута у Равени, Ровигу и Вићенци, би-
ће изведена чувена опера П. И. Чајковског „Евгеније Оње-
гин“ (пет представа), под диригентском палицом маестра 
Јоханеса Харнајта, у режији Радослава Златана Дорића, 
уз учешће Оркестра Опере и ансамбла Балета, а наши со-
листи ће уприличити и оперски концерт.

В. К.

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ

Већ традиционални концерт Саборне цркве одржан је 
14. јануара на Великој сцени Народног позоришта. 

Свечаност је отворио протојереј ставрофор отац Петар 
Лукић који је прочитао „Новогодишњу поруку“ Његове 
Светости Патријарха Павла. Текстове су казивали глумац 
Небојша Дугалић и осмогодишњи Стефан Добраш, a на 
концерту су наступили и Прво београдско певачко дру-
штво са диригентом Светланом Вилић, Дечји хор овог пе-
вачког друштва (хоровођа Емилија Ушљебрка), солисти 
Ансамбла „Ренесанс“, Јелена Томашевић уз пратњу Боре 
Дугића и његовог оркестра, те Ансамбл „Коло“ са својим 
оркестром. 

Р. П. Н.

„ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ У КИЈЕВУ
 

У популарном Кијевском те-
атру „Созирија“ (Сазве-

жђе) који је познат по реперто-
ару камерних дела проверене 
светске и украјинске драмске 
литературе, редитељ и заме-
ник управника Народног по-
зоришта у Београду, Божидар 
Ђуровић, режира комад „Про-
фесионалац“ Душана Коваче-
вића. Премијера је предвиђена 
за 16. фебруар. Ђуровић, који 
је често режирао Ковачевиће-
ве комаде, „Професионалца“ је 
поставио деведесетих у шабач-
ком театру и то је била једна 
од најнаграђиванијих предста-
ва тог позоришта. Иначе, кијевска поставка је део промо-
ције српске културе у свету коју спроводи Министарство 
културе Републике Србије, а које је, уз свесрдну подршку 
Амбасаде Србије у Украјини, подржало и ангажман Божи-
дара Ђуровића у Кијеву.   

Р. П. Н.
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Пр ва ци Опе ре На-
род ног по зо ри шта, 
Алек сан дра Ан ге-
лов, ме цо со пран, 
и Ми о драг Ми ша 

Јо ва но вић, ба ри тон, оства ри ли су 
за па же но го сто ва ње у Ита ли ји, зе-
мљи у ко јој је опе ра ро ђе на, те из-
у зет но по зи тив не кри ти ке у ита ли-
јан ској штам пи за уло ге Фи га ра и 
Ке ру би на ко је су ту ма чи ли у Мо-
цар то вој „Фи га ро вој же нид би“, 
има ју по себ ну вред ност. Пред ста-
ва је при пре ма на и из ве де на у Те а-
тру „Еле о но ра Ду зе“ у Азо лу, мон-
ден ском ме сту за ко је се ве зу ју, 
исто риј ски гле да но, мно ге зна чај-
не лич но сти из ита ли јан ске кул ту-
ре и умет но сти, пре свих – по мно-

ги ма нај по зна ти ја глу ми ца свих 
вре ме на, Еле о но ра Ду зе. Ре ди тељ 
ове про дук ци је, Мар ко Бе лу си, у 
вр ло крат ком вре мен ском пе ри о-
ду је ус пео да ову пред ста ву по-
ста ви ефи ка сно и ду хо ви то.    

Ка да су Мо цар то ве опе ре у 
пи та њу, Ми ша Јо ва но вић ка же 
да пе вач „на сту пајући у не кој Мо-
цар то вој опе ри, би ло где у све ту, 
увек има ути сак да ис пу ња ва не-
ку вас пит но-пе да го шко-кул ту ро-
ло шку функ ци ју, јер по свим ме ри-
тор ним му зи ко ло шким и оста лим 
фак то ри ма, то су ре мек де ла. Ме-
ђу тим, ка да се та де ла ин сце ни ра-
ју, код са вре ме не пу бли ке те шко 
до ла зи до од зи ва... Да ли је то за-
то што је укус кан то ма на ‘ис ква-
рен’ по то њим опер ским ком по зи-
то ри ма ко ји су од пе ва ча тра жи ли 
не што што је бит но раз ли чи то од 
оно га што тра жи Мо царт, или је 
то за то што је сен зи би ли тет са вре-
ме ног чо ве ка у мно го ме раз ли чит 
од оног од пре 250 го ди на“. Са ста-
но ви шта ин тер пре та ци је, Ми ша 

Јо ва но вић сма тра да је Мо царт те-
жак и зах те ван на по се бан на чин и 
да код нас мно гим пе ва чи ма ни је 
ја сно да де ла овог ком по зи то ра мо-
гу да из во де са мо вр хун ски умет-
ни ци: „Не са мо код Мо цар та не го 
и код ита ли јан ских ком по зи то ра 
с кра ја XVI II и по чет ка XIX ве ка, 
нај ве ћа умет ност је ка ко пе ва ти ре-
чи та ти ве јер они пра те од ре ђе ни 
из раз и ка ден цу ита ли јан ског је зи-
ка. Са мо онај ко ја ко до бро по зна-
је је зик и ко има до бар слух да ре-
про ду ку је и 'пра ће не' 
и 'се ко' ре чи та-
ти ве а да при-
том до да 
и не што 
сво је, мо-
же би-
ти успе-
шан“. 

П р о -
бле ма ти-
ку из во ђе-
ња Мо цар та 
Алек сан дра 
Ан ге лов ви ди 
на свој на чин, с об-
зи ром да је у 
„Фи га ро вој 
же нид-
би“ пе-
в а  л а 

1997. го-
ди не на на-
шој сце ни, на 
срп ском је зи ку. Пе ва-
ти на ори ги нал ном 
је зи ку зна чи да „мо-
раш да уђеш у сен-
зи би ли тет му зи ке, 
у осе ћај чи стих то-
но ва и ја ко је бит но 
слу ша ње, јер ан самбл 
мо ра да зву чи као је-
дан“.  

Ина че, Ан ге ло ва је 
и про шлог ле та на сту-
па ла у Ита ли ји на фе-
сти ва лу „Азо лан ско 

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | МИОДРАГ МИША ЈОВАНОВИЋ И АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВ

Осим у Азо лу, ова по став-
ка „Фи га ро ве же нид бе“ је 
из ве де на и у „Те а тро ака де-
ми ја“ у Ко не ља ну, „Те а тро 
ака де ми ко“ у гра ду Ка стел-
фран ко Ве не то и у Ауди то-
ри ју му „А. Ви вал ди“ у Ка-
со ли, а на ши умет ни ци су 
на сту пи ли и на кон цер ту 
у ме сту Ви то рио Ве не то, 
где је по во дом 90 го ди на од 
за вр шет ка Пр вог свет ског 
ра та из ве де на IX Бе то ве-
но ва сим фо ни ја. Кон цер ту 
је при су ство вао и пред сед-
ник др жа ве, Ђор ђо На по ле-
та но.

Приближити публици 
врхунску  уметност

БО ГО СА ВА 
НИК ШИЋ БИ ЈЕ ЛИЋ 
(9.1.1929 – 24.12.2008)

Бо го са ва (Бо го сла ва) Ник шић 
Би је лић, не ка да шња глу ми-

ца На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду, пре ми ну ла је на самом прагу 
девете де це ни је жи во та. Ро ђе на 
је у За гре бу. По ха ђа ла је гим на зи-
ју и Др жав ну тр го вач ку шко лу у 
За гре бу и Ни шу, а глу мач ку афир-
ма ци ју сте кла је на по зор ни ци ни-
шког На род ног по зо ри шта. Члан 
Дра ме На род ног по зо ри шта у Бе о-

гра ду је по ста ла 1954. Овом ан сам-
блу је оста ла вер на све до од ла ска у 
пен зи ју и ту је од и гра ла број не уло-
ге по ко ји ма ће оста ти упам ће на. 
Из ме ђу оста лих успе шно до ча ра-
них ли ко ва на сце ни на шег те а тра, 
из два ја ју се Маг да у „Ко шта ни“ Бо-
ре Стан ко ви ћа, Пор ци ја у „Мле тач-
ком тр гов цу“ и Еми ли ја у „Зим ској 
бај ци“ Ви лија ма Шек спи ра, Вик то-
ри ја у „Опа сним ве за ма“ Шо дер-
лоа де Ла клоа, Ари на у Го го ље вој 
„Же нид би“, Да ди ља у дра ми „Жи-
ви леш“ Ла ва Тол сто ја, Ан ти по ва у 
ко ма ду „Уј кин сан“ по Ф. М. До сто-
јев ском и др.

С. Ж. 

Мла ди игра чи су 
стуб и глав ни 
по кре тач сва-
ког ба лет ског 
ан сам бла. Њи хо-

ве ми сли би тре ба ло да бу ду окре-
ну те ис кљу чи во раз ми шља њу о но-
вим уло га ма, стал ном уса вр ша ва њу 
и што че шћим на сту пи ма. На жа-
лост, уме сто о све му то ме, са мла-

дим ба лет ским игра чи ма На род ног 
по зо ри шта раз го ва ра мо о не ким су-
мор ни јим те ма ма. Иако пре ви ше 
мла ди да би раз ми шља ли о за вр шет-
ку играчке ка ри је ре и вре ме ну ко је 
по том до ла зи, и они су по го ђе ни не-
ре ше ним пи та њем бе не фи ци ра ног 
рад ног ста жа за ба лет ске уметнике 
– про бле мом ко јим се ба ви мо у по-
след њим бро је ви ма По зо ри шних 
но ви на. 

Ни ки ца Кр луч, иако по ма ло за-
те чен овим пи та њем, твр ди ка ко 
већ зна да пен зи ју не ће че ка ти у ба-
ле ту: „До ћи ће вре ме ка да ви ше не-
ћу би ти у мо гућ но сти да ис пу ња-
вам сво је умет нич ке за дат ке, та ко 
да пла ни рам да се оства рим на не-
ком дру гом по љу. На жа лост, др жав-

ни ор га ни не ма ју раз у ме ва ња за ову 
про бле ма ти ку. Мо жда је од го ва ра ју-
ће мо де ле тре ба ло по тра жи ти у зе-
мља ма у окру же њу“. Као мо гу ће 
ре ше ње овог про бле ма че сто се по-
ми ње „си стем уго во ра“ ко је би По-
зо ри ште пе ри о дич но об на вља ло са 
умет ни ци ма. Кр луч сма тра да би то 
мо гло да буде до бро ре ше ње, али 
уз стро гу кон тро лу др жа ве и пре ци-

зан про грам за за шти ту пра ва ба лет-
ских умет ни ка, ко ји би сва ка ко мо-
ра ла да кре и ра гру па ре ле вант них 
струч ња ка.

И Ол га Ол ћан по ла зи од чи ње-
ни це да је за кон ска ре гу ла ти ва ве о-
ма не по вољ на за игра че и за ба лет-
ску умет ност уоп ште: „Нај ви ше 
мо же мо да да мо ка да смо мла ди. Та 

енер ги ја ко ју до но се мла ди игра чи 
је ја ко ва жна. Не а де кват на за кон ска 
ре гу ла ти ва сви ма сме та – ста ри јим 
ко ле га ма јер не мо гу до сто јан стве-
но да за вр ше ка ри је ру, а на ма мла ди-
ма јер не мо же мо да на пре ду је мо. 
Стаг на ци ја у ба ле ту пред ста вља ве-
ли ки лук суз јер умет нич ка ка ри је-
ра крат ко тра је...“ Је дан од мо гу ћих 
пред ло га ко ји се по ми њу као „пре-

ла зно ре ше ње“, си стем пре ква ли-
фи ка ци ја, Ол ћа но ва сма тра де гра-
да ци јом ба лет ских умет ни ка. И она 
ми сли да би си стем уго во ра био до-
бро ре ше ње, али уз оба ве зну ве ли-
ку до зу објек тив но сти.

Мла да ба ле ри на Ми ља Ђу рић 
ка же да су ов де кључ на два аспек-
та: пи та ње ети ке ко је под ра зу ме ва 
не бри гу о ба лет ским умет ни ци ма 
на кра ју умет нич ке ка ри је ре и, сва-
ка ко, пи та ње есте ти ке: „Ова кав ста-
тус ба лет ских умет ни ка не га тив но 
ути че на раз вој мла дих игра ча, али 
ни ста ри је ко ле ге ни су у за вид ној 
си ту а ци ји ка да тре ба да за вр ше сво-
ју умет нич ку ка ри је ру, јер одва ја ње 
од сце не ни је ни ма ло лак про цес“. 

Бран ки ца Кне же вић

ПОНОВО О ПРОБЛЕМУ БЕНЕФИЦИРАНОГ СТАЖА (3)

Уговори да, али уз 
велику објективност

мачили у Мо-
вој женидби“, 
ност. Предста-

ведена у Теа-
зе“ у Азолу, лу, лу мон-

је се везујузујузу , ју, ју
многе значај-
јанске култу-

пре свих – по мно-

ја глумица свих 
ра Дузе. Редитељ 

ко Белуси, у 
ском перио-

пео да ову представу по-
ховито.    
ве опере у 
новић каже 

пајући у некој Мо-
ло где у свету, ту, ту

сак да испуњава не-
шко-културо-

јер по свим мери-
шким и осталим 

мек дела. Ме-
ла инсценира-

блике тешко 
 Да ли је то за-

мана ‘исква-
ским компози-

вача тражили 
но различито од 

жи Моцарт, царт, царт или је 
билитет савре-
гоме различит 
дина“. Са ста-
цијецијеци , Миша 

израз и каденцу италијанлијанли ског јези-
ка. Само онај ко јако добро позна-
је језик и ко има добар слух да ре-
продукује и кује и ку 'праћене'
и 'секо' речита-
тиве а да при-
том дода 
и нешто 
својесвојесво , мо-
же би-
ти успе-
шан“. 

П р о -
бле ма ти-
ку извође-
ња Моцарта 
Алек сан дра 
Ангелов види 
на свој начин, с об-
зиром да је у 
„Фигаровој 
же нид-
би“ пе-
в а л а 

1997. го-
дине на на-
шој сцени, на 
српском језику. ку. ку Пева-
ти на оригиналном 
језику значи да „мо-
раш да уђеш у сен-
зибилитет музике, 
у осећај чистих то-
нова и јако је битно 
слушање, јер ансамбл 
мора да звучи као је-
дан“.  

Иначе, Ангелова је 
и прошлог лета насту-
пала у Италији на фелији на фели -
стивалу „Азоланско 

ова постав-
нидбе“ је 

тро акаде-
„Театро 

ду Кастел-
то и у Аудито-

ди“ у Ка-
ши уметници су 

ли и на концерту 
рио Венето,

година од 
вог светског 

 Бетове-
Концерту 

вао и председ-
ђо Наполеполепо -

Ба лет зах те ва пси хо фи-
зич ки здра ве, мла де љу де и 
за то им тре ба омо гу ћи ти 
да се умет нич ки раз ви ја ју, 
а ова ква за кон ска ре гу ла-
ти ва то ме си гур но не до-
при но си.
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Реј вен хил је ко мад 
„Ба зен (без во де)“ пи-
сао за тру пу Fra na-
tic As sembly, ко ја се 
ба ви фи зич ким те а-

тром. Ка кав је био иза зов упу-
сти ти се у „уоб ли ча ва ње“ ове 
драм ске пар ти ту ре и у ко јој ме-
ри је зах те вао дру га чи ји ре ди-
тељ ски при ступ од уоби ча је ног, 
ка да се ра ди на кла сич ном драм-
ском тек сту?

Тач но је да је ово пр ви текст 
са ко јим се су сре ћем да је пи сан, 
на ру чен, за тру пу ко ја се ба ви фи-
зич ким те а тром. Ово је та ко ђе и 
пр ви Реј вен хи лов текст ко ји по-
ста вљам на сце ну. Ипак, чи та ла 
сам Реј вен хи ло ве ко ма де и чи ни 
ми се да се он пре све га ба ви са-
вре ме ним чо ве ком. Па чак и ако је 
фор мом на пу стио драм ски про се-
де, као у oвом слу ча ју. Реј вен хил 
се у ко ма ду „Ба зен (без во де)“ ба-
ви про бле мом успе ха у да на шњој 
кул ту ри, еко ном ски ба зи ра ној на 
прин ци пу так ми че ња. У окви ру 
гру пе љу ди, при ја те ља истог про-
фе си о нал ног опре де ље ња (умет-
ни ци), Реј вен хил по ста вља јед ног 
од њих као не у по ре ди во успе шни-
јег. Ре ме те ћи рав но те жу у од но си-
ма гру пе, пи сац раз и гра ва не у ро-
тич ну рас це пље ност да на шњег 
чо ве ка из ме ђу по тре бе за за јед-
ни штвом, за це ли ном, и не под но-
шљи во сти, за ви сти и мр жње ту-
ђег успе ха.

Иза зов је упу сти ти се у рад на 
ова квој, „драм ској (пре пост драм-
ској) пар ти ту ри“, јер она ну жно 
до во ди по сто је ћи си стем ства ра-
ња те а тра у пи та ње, ка ко онај лич-
ни, та ко и јав ни. А то је нај у збу-
дљи ви је. И нај те же.

Ова дра ма тре ти ра са вре-
ме ну умет ност и пер фор манс 
кроз при зму та шти не, а и кроз 
за вист пре ма успе ху. Ко ли ко је 
да на шња умет ност и на чин на 
ко ји се она до жи вља ва и пре зен-
ту је, сли ка са вре ме ног све та и 
шта се то то ли ко про ме ни ло од 
„ве се лих се дам де се тих“ до да-
нас?

Ко мад сам идеј но раз у ме ла у 
обр ну том прав цу: са вре ме на умет-

ност као вид ни про стор ети ке 
са вре ме ног чо ве ка. Ми слим 
да те ма ко ма да ни је рас пра ва 
о са вре ме ној умет но сти, већ о 
ети ци и, на рав но, есте ти ци са-
вре ме ног чо ве ка. Умет ник је 
ода бран као нај сен зи бил ни ја, 
нај сло бод ни ја ин ди ви дуа. Ба-
рем би та кав тре ба ло да бу де. 
Умет ност је увек сли ка све та. 
С јед не стра не сло бо да ни ка да 
ни је би ла ве ћа, не ма за да тих ка-
но на шта је сте а шта ни је умет-

ност, умет нич ка сце на је де цен тра-
ли зо ва на – ни ка да ни је би ло ви ше 
би је на ла и умет нич ких до га ђа ја, 
сти че се ути сак да сва ко ко же ли, 
да нас за и ста и мо же би ти умет-
ник. Ипак, за да так умет но сти ни-
ка да ни је био те жи. Ка ко при ву ћи 

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | МИОДРАГ МИША ЈОВАНОВИЋ И АЛЕКСАНДРА АНГЕЛОВ

Приближити публици 
врхунску  уметност

Време надметања, 
зависти и таштине

ТРИ ПИТАЊА ЗА ЂУРЂУ ТЕШИЋ 

Ђур ђа Те шић, мла да ре ди-
тељ ка чи ја про фе си о нал-
на ка ри је ра бро ји већ два на-
ест за па же них оства ре ња 
на те а тар ским сце на ма Бе-
о гра да, Но вог Са да и Ба ња 
Лу ке, по но во ра ди на Сце-
ни „Ра ша Пла о вић“. По сле 
пред ста ве „Цр но мле ко“ 
Ва си ли ја Си га рје ва чи ја пре-
ми је ра је би ла 2003. го ди не, 
22. фе бру а ра нас оче ку је ње-
на по став ка ко ма да чу ве ног 
Мар ка Реј вен хи ла, „Ба зен 
(без во де)“.

па жњу у кор по ра тив ној кул ту ри у 
ко јој пра ви ла дик ти ра тр жи ште и 
кон зу ме ри зам? Умет ност је не ка-
да про из во ди ла сли ке. Да нас то 
ра де ма сме ди ји. Умет ник ре ци-
кли ра већ по сто је ће сли ке. Умет-
ник ко ји успе да шо ки ра и за ба-
ви, по ста је успе шан про из вод 
на тр жи шту. Чи ни ми се да је чо-
век-умет ник се дам де се тих го ди-
на био ује ди њен у бор би про тив 
огра ни ча ва ју ћих нор ми си сте ма. 
Да на шњи чо век-умет ник у бор би 
је са сва ким дру гим чо ве ком као 
мо гу ћом кон ку рен ци јом. Страх 
од не у спе ха је огро ман јер су шан-
се за не у спех мно го ве ће не го шан-
се за успех. Са вре ме ни свет нам 
са сва ког екра на го во ри: мо раш 
би ти бес кру пу ло зан, мо раш гур-
ну ти Дру гог са пу та.   

Во да без ба зе на или Ба зен 
без во де као ме та фо ра…

Ни сам љу би тељ ме та фо ра. 
Осим оних тач них. По пут ове. Ја-
сно је да не што су штин ски не до-
ста је. Шта је у ба зе ну без во де? 
Пра зни на.  

Ма ја Пе ле вић
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ле то“ где је у Пу чи ни је вој 
„Ма дам Ба тер флај“ ту ма чи-
ла уло гу Су зу ки, а на сту пи-
ла је и на кон цер ту на ко јем 
је из ве де на Ро си ни је ва ми са. 
Сви зна чај ни ји те а три у Ита-
ли ји, де сет ве ли ких и три де-
сет шест та ко зва них тра ди-
ци о нал них опер ских ку ћа, 
има ју „ста ђо не“ си стем и у 
при ли ци су да ан га жу ју свет-
ски по зна та опер ска име на.

За па жа ње да у Ита ли ји 
све ма ње мла де пу бли ке пра-

ти опер ску умет ност, отва-
ра про блем бу дућ но сти 
опе ре уоп ште. Ми ша Јо-
ва но вић сма тра да та про-
бле ма ти ка ни је ве за на 
са мо за опе ру већ и за 
са вре ме ну умет нич ку 

му зи ку. „Ако по гле да-
мо Вер ди ја и ње гов 
жи вот, са вре ме ни ци 

су пра ти ли 
ње го во 

де ло, да не го во ри мо о До ни-
це ти ју, Бе ли ни ју, о ком по зи-
то ри ма бел кан та. Ми има мо 
да нас слу ча је ве да са вре ме-
ни сли ка ри, мла ди љу ди, у 
сво јим ате ље и ма углав ном 
слу ша ју са вре ме ну, рок му зи-
ку, а не ком по зи ци је сво јих 
ко ле га са умет нич ких ака де-
ми ја. Про блем опе ре је, из ме-
ђу оста лог, и у то ме што је да-
нас мно го ма ње са вре ме них 
ком по зи то ра ко ји ком по ну ју 
ову вр сту му зич ких де ла. По-
треб но је при бли жи ти пу бли-
ци вр хун ску умет ност. Ко ли-
ко љу ди сту ди ра, ре ци мо, 
фи ло ло шке фа кул те те, књи-
жев ност, фи ло зо фи ју, пе да-
го ги ју... То је на ша пу бли ка. 
Љу ди ко ји су про фе си о нал-
но и по обра зо ва њу ве за ни 
за умет нич ки са др жај и про-
бле ма ти ку ко јом се опе ра ба-
ви. Али ако они, по сво јој 
кул ту ри, ни су од ма ле на до-
ла зи ли у опе ру, он да је то вр-
ло те шко“, кон ста ту је наш са-
го вор ник.

Алек сан дра Ан ге лов и Ми-
ша Јо ва но вић већ има ју по зив 
за сле де ћи фе сти вал у Азо лу, 
где ће на сту па ти са чу ве ним 
ба ри то ном Ре на том Бру зо-

ном, ко ји ће се по ја ви ти и 
у уло зи ре ди те ља.  

Ва ња Ко са нић
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Егон Савин Стерији-
ну „Покондирену ти-
кву“ те, 1998. године, 
на самом крају 20. ве-
ка, у јеку владавине 

једног тоталитарног режима изра-
зито самоизолационистичке поли-
тике усред ере брисања свих исто-
ријских и културолошких граница, 
не доживљава као наивну критику 
потребе за бекством из паланачке 
учмалости, са моралном поуком. 
Неки критичари су ценили да је 
његово читање нашег класика у 
датом историјском тренутку било 
једино право, јер Савин „опису-
је логичан долазак и владавину 
Онога који осионо, аутократски 
користи паланачку свест својих 
сународника, претварајући их у 
робље“. Његова Фема више није 
само покондирена тиква, жаба ко-
ја је дигла ногу кад је видела да 
поткивају коња, већ њену „мотива-
цију идентификујемо као дубоку 
чежњу за бољим животом“, а „фи-
нални акорди наговештавају траге-
дију, али не само трагедију Феме 
којој постаје јасно да неће стићи 
до Париза и да је занавек осуђена 
на блатиште паланке, но трагедију 
свих нас осуђеника на исти онај 
паланачки гето чији су заточеници 
и Стеријини јунаци“. Било је, како 

се могло очекивати, и оних који су 
замерали редитељу што се насил-
ним додавањем значења која у тек-
сту не постоје огрешио и о писца 
и о глумце, а читавој причи проме-
нио жанр и од комедије начинио 
драму. Док су неки, пак, подржава-
ли редитељево измештање жанра 
у правцу гротеске, јер је Стерија 
„актуелан писац по мери оног што 

нам се данас догађа. А гротеска је 
средство помоћу којег се то може 
најбоље показати“.  Констатацију 
да је Савинова представа „хладна, 
‘немачка’(...), прецизна, с јасним 
метафоричким арсеналом“, једни 
су доживљавали као квалитет, дру-
ги као мањкавост. 

Сценографији Герослава Зари-
ћа није се имало „шта ни додати 

ни одузети“, она је била знак по 
себи: „Тај сценски простор подсе-
ћа и на ироничну парафразу иди-
личних ватоовских пикника, и на 
маловарошки салон који је апсурд-
но израстао на трави“. Тараба која 
доминира сценом и своди је, гото-
во, на дводимензионалну, гушећи 
и стискајући актере комада, до 
краја представе постепено расте у 
висину, сасвим заклањајући сваки 
видик, па и онај комад оптимистич-
ког неба с почетка. На свесрдно 
одобравање критике наишли су и 
гротескни костими Бојане Никито-
вић и маске Нијаза Мемиша као и 
„лирски трагична“ музика Ксеније 
Зечевић. 

Предраг Ејдус игра Митра као 
„суровог газду, опасног типа који 
све време у рукама држи конце 
судбине актера приче“,  Душанка 
Стојановић прецизно развија Еви-
цу од „готово дебилне девојке до 
кокете која тек назире своје жен-
ске и остале могућности“, Дра-
ган Зарић је одигравши Василија 
успео да оправда драматуршко 
померање овог лика „из младих у 
старије године“, Борис Комненић 
је „дискретном комиком и неком 
дозом сете бојио лик Јована као по-
мало тужног кловна“, чанколиза 
Сара у креацији Наде Блам „била 

је освежавајуће духовита комичка 
фигура крезубе изелице“, Богдан 
Диклић је „у лик Ружића унео и 
фрустрацију неталентованог пое-
те и сав ‘очај малих средина’“, а 
Соња Неимаревић је остварила 
„ефектну епизоду“. 

Највећи терет је, разуме се, 
био на плећима Јелисавете Саблић 
која је морала да, у складу са реди-
тељском концепцијом, одигра јед-
ну сасвим другачију Фему. Снагом 
талента и богатим искуством, она 
је својој Феми „подарила тачну ме-
ру комичног и гротескног, довела 
је овај лик до ивице пренаглаше-
ног, наговештавајући могућност 
склизнућа у фарсу, комедију ситу-
ације, лакрдију, но ипак остајући 
на линији редитељеве идеје“. Она 
је „дирљива, колико год трагико-
мична“ у својој жељи да изађе из 
опанака и уздигне се до неба, при 
чему глумица „тражи да Фему пре-
познамо и разумемо, и у томе успе-
ва“. А успева и да освоји Стерији-
ну награду!

Несрећним сплетом околно-
сти, ова поставка се одржала на ре-
пертоару свега две сезоне. Од пре-
мијере, 18. јануара 1998, одиграна 
је тридесетак пута, а видело ју је 
више од 12000 гледалаца.

(наставиће се)

Стеријинa наградa за Стеријину Фему
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Најзад у Бечу, и то на сцени Државне опере
ФЕЉТОН

Док је „Кир Јања“ у режији Егона Савина пунио салу 
већ пет година, управа је истом редитељу поверила још 
једну популарну Стеријину комедију, „Покондирену ти-
кву“, које није било на сцени Народног позоришта скоро 
пола века! 

После вишегоди-
шњих преговара-
ња и неколико 
одлагања, београд-
ска Опера је у ја-

нуару 1964. године гостовала у 
Бечу на сцени Државне опере а 
не, како су Аустријанци упорно 
предлагали, у малом бечком по-
зоришту Theater an der Wien или 
у оперским театрима у Линцу и 
Грацу. Тада су наши уметници, 
премијерно за Беч, приказали 
три своје врхунске продукције – 
„Хованшчину“ Модеста Мусорг-
ског у инструментацији Дмитрија 
Шостаковича (4, 7. и 12. јануар), 
„Коцкара“ Сергеја Прокофјева (5. 
и 9. јануар) и „Дон Кихота“ Жила 
Маснеа (6, 8. и 10. јануар).

Ово прво и до сада једино го-
стовање наше престоничке Опере 
у главном граду Аустрије започе-
ло је извођењем „Хованшчине“, 
које су критичари оценили као 
„остварење достојно поштова-
ња“. По њиховом мишљењу, хор 
је био „несумњиво највреднији 
део београдског ансамбла“, ме-
ђу солистима су доминирали Ми-
рослав Чангаловић (Досифеј) и 
Меланија Бугариновић (Марфа) 
– „две профилиране оперске лич-

ности са веома изразитим гласов-
ним карактеристикама“ („Die 
Presse“, Беч, 7. јануар 1964), док 
су Жарко Цвејић (Кнез Хован-
ски) и Фрањо Паулик (Кнез Гали-
цин), као и „врло добар оркестар 
под зналачким диригентским вођ-
ством Душана Миладиновића“, 
такође веома допринели успеху 
ове представе („Kurier“, Беч, 7. ја-
нуар 1964).

Друге вечери, Београђани су 
омогућили Бечлијама да упознају 
оперу „Коцкар“ Сергеја Прокофје-
ва, што је, према писању аустриј-
ске штампе, допринело „драго-
ценом уметничком обогаћивању 
бечке оперске публике“ и, исто-
времено, доказало „да Опера На-
родног позоришта из Београда по-
седује вредности правог, доброг 
театарског ансамбла, који до по-
следњих споредних рола гаранту-
је једнак натпросечан квалитет из-
вођења“. Херберт Шнајбер, Ото 
Бруен, Хајнрих Кралик и Карл 
Лебл одали су признање одлич-
ном диригенту Оскару Данону за 
„темпераментно и пластично дири-
говање којим је остварио све звуч-
не и динамичке нијансе партиту-
ре“, затим оркестру за „пажљиво 
и чисто музицирање“ („Salzburger 

Nachrichten“, Салцбург, 7. јануар 
1964), као и запаженим креација-
ма Жарка Цвејића (Генерал), Ђур-

ђевке Чакаревић (Бабушка), Дра-
га Старца (Алексеј) и Радмиле 
Бакочевић, чије је тумачење Поли-
не „одликовала достојанствена по-
јава и беспрекорно певање“ („Ku-
rier“, Беч, 7. јануар 1964).

После извођења две руске опе-
ре, треће вечери гостовања усле-
дио је заокрет према Западу, када 
је приказан Маснеов „Дон Кихот“, 
чија је музичко-сценска поставка 
наишла на најбољи пријем код 
публике и критичара. Тако је, на 
пример, Хајнриха Кралика одуше-
вила „перфектна и вероватно не-
надмашива интерпретација бео-
градских уметника“, којој су, по 
његовом мишљењу, највише до-
принели Мирослав Чангаловић и 
Латко Корошец – „идеални тума-
чи ликова Дон Кихота и Санча 
Пансе“, затим Бреда Калеф – „чи-
ја се креација Дулчинеје апсолут-
но мора уважавати“, инсценација 
Младена Сабљића и сценографи-
ја Миомира Денића – „које иду ја-
сно и сигурно према модернијем 
стилу“, као и диригент Оскар Да-
нон – „који води представу са ве-
ликим еланом, са тактом, укусом 
и бригом да инструменталисти у 
оркестру дођу до пуног изражаја“ 
(„Die Presse“, Беч, 8. јануар 1964). 

На исти начин је о овој предста-
ви писао и Херберт Снајбер, али 
и Ханс Хајнц Хани, који је оба-
вестио читаоце листа „Arbeiter 
Zeitung“ да су „Мирослав Чанга-
ловић и Латко Корошец сасвим 
оправдали оживљавање овог не 
много значајног, али љупког и 
ефектног дела, чије су оркестар-
ске дражи нашле у Оскару Дано-
ну сензибилног интерпретатора“ 
(„Arbeiter Zeitung“, Беч, 8. Јануар 
1964). Карл Лебл, Хеди Шулц и 
Хелмут Херман такође су оцени-
ли највишом оценом наше извође-
ње „Дон Кихота“ и били сагласни 
са Куртом Блаукопфом да је „Ма-
снеова опера била врхунац серије 
овог гостовања“ и представа „ко-
ја је освојила срца бечких љубите-
ља опере“ („Opernwelt“, Хановер, 
3. март 1964).

Аплаузи Бечлија, као и бројне 
веома похвалне критике објавље-
не 1964. године у светској штам-
пи о представама београдске Опе-
ре на сцени бечке Државне опере, 
на најбољи начин су потврдиле ви-
соке извођачке домете овог нашег 
оперског театра и његово место у 
врху тадашње европске оперске 
продукције.

(наставиће се)


