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

У АПРИЛУ ПРЕМИЈЕРА,  У  МА ЈУ И ПОЧЕТКОМ ЈУНА ЗНАЧА ЈНА ГОС ТОВАЊА

Светски Дан игре и свет у Београду

Светски дан игре, који се традиционал-
но обележава 29. априла, је важан дан 
за Балет Народног позоришта не само 
због празника игре, већ и због вечера-
шње премијере два једночина балета 

на Великој сцени Народног позоришта. Кореографију 
балета „Viva la vida!“ потписује солиста београдског 
Балета Александар Илић, а аутор балета „Интервал“ 
је Зоран Марковић. Млади аутори су на савремену му-
зику осмислили кореографије које ће уз досадашњи 
класични и неокласични балетски репертоар наше Ку-
ће, наћи своје место у оквиру савремене игре. У ма-
ју нас очекују и значајна гостовања театара из ино-
странства. Позориште Драматен из Шведске гостује 
са представом „Хамлет“ у режији Стафана Валдемара 
Холма, Национални театар из Солуна са „Краљем 
Лиром“ редитеља Статиса Ливатиноса, а Коџаели 
градски театар из Измита (Турска) са представом 
„Дервиш и смрт“ Меше Селимовића у драматизацији 
Небојше Брадића и режији Нарулаха Тунџера.

(Види стр. 2, 4 и 5) ХАМЛЕТ

КРАЉЕВСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ „ДРАМАТЕН”
СТОКХОЛМ, ШВЕДСКА - 4. и 5. мај

КРАЉ ЛИР ДЕРВИШ И СМРТ

НАЦИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ СЕВЕРНЕ ГРЧКЕ
СОЛУН, ГРЧКА - 29. и 30. мај

КОЏАЕЛИ ГРАДСКИ ТЕАТАР
ИЗМИТ, ТУРСКА - 2.  јун

УЗ ОВАЈ КУПОН ПРИ КУПОВИНИ 
ПО ДВЕ КАРТЕ  ЗА ГОСТОВАЊА 
ПРЕДСТАВА ТЕАТАРА ИЗ 
ШВЕДСКЕ, ГРЧКЕ И ТУРСКЕ
ОСТВАРУЈЕТЕ 



Дан посвећен Игри
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ПОСЛАНИЦА АКРАМА КАНА

ИНТЕРВЈУ | МИЛОРАД МИШКОВИЋ, БАЛЕТСКИ УМЕТНИК

На Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду, 12. 
апри ла одр жа но је 
ве че по све ће но по-

зна том ба лет ском умет ни ку Ми-
ло ра ду Ми шко ви ћу. Пу бли ци је 
пред ста вље на мо но гра фи ја „Игра-
ти жи вот, Ми ло рад Ми шко вић, 60 
го ди на ка ри је ре“, у из да њу Ар хи-
ва гра да Бе о гра да. У окви ру Га ла 
кон цер та ко ји је по све ћен умет ни-
ку на сту пи ли су: Ема ну ел Гат – ко-
ре о граф и играч из Па ри за, Ба лет 
На род ног по зо ри шта са од лом ком 
из ба ле та „Дон Ки хот“ и Ан самбл 
на род них ига ра и пе са ма „Ко ло“. 
У емо тив но на дах ну том обра ћа њу 
пу бли ци Ми ло рад Ми шко вић, ко-
ји жи ви и ра ди у Па ри зу, на ја вио 

је фор ми ра ње фон да ци је за ба лет-
ске умет ни ке што је при ву кло ве-
ли ку па жњу при сут них. За у зет 
број ним ак тив но сти ма у Бе о гра-
ду, го спо дин Ми шко вић је ус пео 
да на ђе вре ме на и оба ве сти нас о 
ак тив но сти ма ве за ним за фор ми-
ра ње пр ве фон да ци је ове вр сте у 
Ср би ји.

Зна мо да у све ту по сто је фон-
да ци је по зна тих игра ча (Ру долф 
Ну ре јев, Серж Ли фар, Ан тон До-
лин, итд.) ко је по ма жу раз ли чи-
те ак тив но сти ве за не за про фе си-
о нал ну балетску игру, као што 
су ба лет ска так ми че ња, шко ло-
ва ње и уса вр ша ва ње, играч ки 
фе сти ва ли и про јек ти, и за и ста 
је охра бру ју ће да се у вре ме, за 
ко је се не мо же ре ћи да обе ћа ва, 

догоди ова ко ва жна ствар за ба-
лет у Ср би ји.

Све иде је на ста ју из ис ку ства. 
Та ко ђе по треб на је и вре мен ска 
дис тан ца. За јед но са мо јом су пру-
гом, Ни том Сер вин Ми шко вић, ко-
ја је ина че из Да ла са, већ де се так 
го ди на по ку ша вам да ре а ли зу јем 
ову иде ју. За хва љу ју ћи број ним по-
знан стви ма у све ту оку пи ће мо вр ло 
бр зо љу де око овог про јек та.  

Фон да ци ја већ од свог по чет-
ка има за цр тан ин тер на ци она-
лни ка рак тер.

Сва до ку мен та око осни ва ња 
фон да ци је су пот пи са на и она ће 
има ти сво је се ди ште у Бе о гра ду, 
Па ри зу и Да ла су и функ ци о ни са ће 
кроз три па ра лел на ко ми те та у сва-
ком од гра до ва. Већ на ред них да на 

Ово го ди шњу по сла ни-
цу на пи сао је ко ре о-
граф Акрам Кан (Akram 
Khan).

„Овај вр ло по се бан 
дан, Свет ски дан игре, 
по све ћен је је зи ку ко ји 
сва ко на ово ме све ту мо-
же да го во ри , је зи ку не-
раз дво ји вом од  на ших 
те ла и ду ша, на ших пре-
да ка и на ше де це.

Овај је дан по све ћен 
сва ком бо гу, учи те љу 
и пра ро ди те љу ко ји су 
нас под у ча ва ли и на дах-
њи ва ли. Сва кој пе сми, 
им пул су и тре нут ку ко-
ји су нас под ста кли на 
по крет.

По све ћен је ма ле ном 
де те ту ко је жу ди да се 
кре ће по пут ње го ве зве-
зде, и мај ци ко ја ка же, 
‘Ти то већ мо жеш’.

Овај је дан по све ћен 
сва ком те лу сва ке ве-
ре, бо је и кул ту ре ко ја 
уно си тра ди ци ју сво је 
про шло сти у при че са-
да шњо сти и у сно ве бу-
дућ но сти.

Овај је дан по све ћен 
Игри, ње ној не из мер ној 
ко ли чи ни ди ја ле ка та и 
не са гле ди вој мо ћи да из-
ра зи, тран сфор ми ше, 
ује ди ни и оду ше ви.“

За што је баш 29. април 
уста но вљен као Свет-
ски дан игре? Ве ро ват-
но ма ло љу ди зна да 
је баш тог да на, дав не 

1727. го ди не ро ђен Жан Жорж Но-
вер (Jean-Ge or ges No ver re), фран-
цу ски играч и ба лет мај стор, а пре 
све га ве ли ки ре фор ма тор игре. 
Тај хра бри и кре а тив ни го спо дин 
чи ји су при ја те љи, из ме ђу оста-
лих, би ли  Мо царт и Вол тер, усу-
дио се да кри ти ку је та да шњи при-
ступ кла сич ној игри. Бо рио се за 
по што ва ње ин ди ви ду ла но сти игра-
ча, екс пре си ју у игри, а про тив сте-
ре о ти па и за ста ре лих му зич ких 
сти ло ва, као и ста ро мод не ко ре о-
гра фи је. Ин си сти рао је и на по ве за-
но сти ко сти ма, де ко ра и све тла са 
рад њом на сце ни, а зна чај на 
је и ње го ва бор ба за уки-
да ње ма ски, та ко да су 
ње го ве иде је ве о ма ва-
жне и за раз вој сцен-
ске шмин ке, од но-
сно ис ти ца ње ли ца 
игра ча. Иако 
је че сто био 
кри  ти  ко -
ван од стра-
не сво јих 
са вре ме ни-

ка, Но ве ро ве  иде је жи ве и да ље, 
а на джи ве ле су и ње го ве ба ле те ко-
ји се не из во де већ ви ше од два ве-
ка. Жан Жорж Но вер је умро 1810. 
го ди не.

Ме ђу на род ни са вет за игру 
ко ји се на ла зи под окри љем UNE-
SCO-a, уста но вио је 1982. го ди не, 
ро ђен дан Ж.Ж. Но ве ра, као да тум 
ко јим ће се све ча но обе ле жа ва-
ти Свет ски дан игре. У Ср би ји се 
овај дан обе ле жа ва од 1993. го ди-
не. Уста но вље на је и ле па прак са 
ко јом сва ке го ди не јед на по зна та 
лич ност из све та игре ша ље по ру-
ку ко ја оби ла зи свет. Ове го ди не, 
та част  при па ла  је мла дом игра-
чу и ко ре о гра фу Акра му Ка ну, 
Бри тан цу који је по ре клом из Бан-
гла де ша. Спи сак ње го вих прет ход-

ни ка сва ка ко је им по зан тан 
јер га, из ме ђу оста лих, 

чи не Ју ри Гри го ро вич, 
Ма ја Пли сец ка , Мо рис 
Бе жар, Ви ли јем Фор-
сајт...

Бран ки ца Кне же вић
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Акрам Кан

Фондаци ј а  з а  младе     таленте

ЉУ БАВ У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ
 

На Сце ни „Ра ша Пла о вић“ од дру-
ге по ло ви не мар та, уве ли ко тра-

ју про бе ко ма да „Ро нал де, ра зу ми ме“ 
(на гра да за нај бо љи текст на кон кур-
су Сте ри ји ног по зор ја за 2008) Фи ли-
па Ву јо ше ви ћа у ре жи ји Ане То мо-
вић, ко ја је на пра ви ла и из бор му зи ке 
за пред ста ву. Пре ми је ра се оче ку је 
19. ма ја. Глу мач ку еки пу чи не: Ми-
лош Ђор ђе вић, Мир ја на Ђур ђе вић, 
Ан дреј Ше пет ков ски, Не бој ша Кун-
да чи на, Зла ти ја Ива но вић и Не ма ња 
Оли ве рић. Са рад ни ци на пред ста ви 
су и Љер ка Хри бар (сце но граф), Мо-
мир ка Ба и ло вић (ко сти мо граф), Да-

мјан Ке цо је вић (сцен ски по крет), Ма ја Пе ле вић (дра ма-
тург), Бал ша Ђо го (ви део ра до ви)... О овом ко ма ду ко ји се 
ба ви вр ло ак ту ел ном те мом, Ма ја Пе ле вић ка же: „Дра ма се 
ба ви суд би на ма љу ди са мар ги не у тран зи ци о ној Ср би ји, 
њи хо вом на ви ка ва њу на су ро ви ка пи та ли зам, њи хо вим сно-
ви ма и на да њи ма и тра жи од го вор на пи та ње: да ли има љу-
ба ви у тран зи ци ји?“. 

С. Ж.

СВЕТ БА ЛЕ ТА

У фо а јеу На род ног по зо ри шта, вечерас у 18 ча со ва, из ло-
жбом ба лет ских фо то гра фи ја, би ће обе ле же но 10 го ди-

на еми си је „Свет ба ле та“. Аутор из ло жбе је Ср ђан Ми хић 
а аутор и во ди тељ еми си је Дри на Ду рић. О еми си ји ће го-
во ри ти: Ми ли ца Зај цев ба лет ски кри ти чар, Вла ди мир Ло гу-
нов ко ре о граф, Де јан Са вић ди рек тор Опе ре На род ног по-
зо ри шта и Ве сна Де дић но ви нар. „Свет ба ле та“ тре нут но је 
је ди на еми си ја у на шим ме ди ји ма ко ја је по све ће на ба лет-
ској умет но сти. На ста ла је на ТВ По ли ти ка, а са да је на про-
гра му Арт те ле ви зи је (сре дом у 20 ча со ва). Ба ле ри на Дри-
на Ду рић, аутор еми си је, по ку ша ва гле да о ци ма да от кри је 
и при бли жи тај не ба лет ске умет но сти. О игри она раз го ва-
ра са игра чи ма, ко ре о гра фи ма, али и са умет ни ци ма ко ји ма 
је по крет вр ло би тан.

Р. П. Н.

МЛАДИ КОРЕОГРАФИ

Пре ми је ра два јед но чи на  ба ле та „Ин тер вал / Vi va la Vi-
da!“ одр жа ће се вечерас на Ве ли кој сце ни са по чет ком 

у 19.30 часова, у окви ру Про гра ма „Мла ди ко ре о гра фи“. У 
ба ле ту „Ин тер вал“ на сту па ју Са ња Нин ко вић, Та ма ра Ива-
но вић, Ол га Ол ћан, Ми ли ца Је вић, Јо ви ца Бе го јев, Ни ки ца 
Кр луч, Ми лош Кец ман и Ми лош Иса и ло вић, а у ба ле ту „Vi-
va la Vi da!“: Ми ли ца Без ма ре вић, Ду шан ка Ђор ђе вић, Ана 
Иван че вић, Ми ли ца Је вић, Ива на Ко зо ма ра, Са ња Нин ко-
вић, Ол га Ол ћан, Та ма ра Ива но вић, Све то зар Ада мо вић, 
Јо ви ца Бе го јев, Игор Чуп ко вић, Ми лош Кец ман, Ни ки ца 
Кр луч, Ми лан Рус, Че до мир Ра до њић, Го ран Ста-

нић, Ми хај ло Сте фа но вић и Не бој ша Стан ко вић. 
Сценограф је Бо рис Мак си мо- вић, док су 

аутор ке ко сти ма  Ка та ри- на Гр чић 
за „Ин тер вал“, а Ол- га        Мр ђе-

но вић за ба- лет „Vi va la 
v i - da!“. Пр ва ре-

при за би ће из-
ве де на 30. апри-

ла.
Б. К.
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Ре ди тељ Да ри јан Ми хај-
ло вић по ста вио је на 
сце ну На род ног по зо-
ри шта Вер ди је ву опе-
ру „Моћ суд би не“ чи ја 

је пре ми је ра одр жа на 11. апри ла. 
По сле ве ли ког бро ја по зо ри шних 
ре жи ја и број них на гра да ко је је 
до био, ово је тре ћи пут да Да ри-
јан Ми хај ло вић ре жи ра опе ру. Ње-
гов при ступ опе ри као кла сич ном 
му зич ком де лу не сва ки да шњи је и 
ни ко га не оста вља рав но ду шним. 
За ре жи ју Вер ди је вог „Мак бе та“ 
у Срп ском на род ном по зо ри шту 
2002. године до био је Го ди шњу на-
гра ду По зо ри шта за нај бо љу пред-
ста ву у це ли ни. 

Ка ко сте до шли на иде ју да 
опе ру по ста ви те као сни ма ње 
шпан ске се ри је?

При ча је при лич но јед но став-
на, има свој по че так у Се ви љи и 
у да на шње вре ме је би ло нај по год-
но је да се све пре ба ци у кон текст 
шпан ске се ри је, од но сно сни ма-
ња јед не шпан ске се ри је што ми 
је тех нич ки отво ри ло не ке мо гућ-
но сти за да љи рад. Опе ра је на-
пи са на у XIX ве ку и већ та да је 
кри ти ка кон ста то ва ла да је при ча 
та на на, да има не ра зу мљи вих де-
ло ва, та ко да је са ма фа бу ла до жи-
ве ла ре ви зи је и то је до каз да сам 
био у пра ву.

Ми сли те ли да та кав при-
ступ при бли жа ва опе ру но вој пу-
бли ци?

Ме ни је увек ва жно да се обра-
тим они ма ко ји ће тек до ћи у опе-
ру јер је мо ја ми си ја, ка да ре жи рам 
опер ске пред ста ве а то не радим 
често, да по ме рим ства ри. По сле 
пред ста ве „Мак бет“ за ко ју је та да-
шња јав ност кон ста то ва ла да је по-
ме ри ла стан дар де и би ла вр ло про-
во ка тив на и ово га пу та ми је био 

иза зов што ра дим јед ну пред ста ву 
као што је „Моћ суд би не“.

Из ове ре жиј ске кон цеп ци-
је про ис те кла је и вр ло ин те ре-
сант на сце но гра фи ја ко ја је, на из-
глед, оскуд на али оно што ви ди мо 
на ви део зи ду да је пот пу но су про-
тан ути сак...

Пи та ње је и тер ми но ло шко. Вр-
ло је ва жно на пра ви ти ди стинк ци ју 
из ме ђу то га шта је сце но гра фи ја, а 
шта де кор. Ова пред ста ва не ма ве ли-
ки де кор али има ве ли ку сце но гра-
фи ју. Сли ка на ви део зи ду на до ме-
шћу је де кор и ка да се сни ме ма ке те, 
ка да се пе ва чи ста ве у тај кон текст 
и све то спо ји, добија се из у зет но 
сце но граф ско ре ше ње ко је је ура-
дио Алек сан дар Де нић. Хте ли смо 
да на пра ви мо де кон струк ци ју опе-
ре, не што што би био опер ски пан-
дан пред ста ви „Иза ку ли са“ Мај кла 
Фреј на. Све то што смо де кон стру и-

са ли у пр ва два чи на, вра ти ли смо 
по но во у илу зи о ни стич ки те а тар у 
тре ћем и че твр том чи ну у че му ми-
слим да смо ус пе ли с обзиром да 
смо иза зва ли емо ци ју код пу бли ке. 
Тим ем па тиј ским мо мен том пред-
ста ве на кра ју смо се опет вра ти ли 
у по зо ри ште што је би ла игра, јер 
опе ра као му зич ко-сцен ско де ло зах-
те ва да не што бу де жи во и игри во.  

Али и да пре о кре не те це лу 
ствар, јер на са мом кра ју ка да 
сте пу бли ку већ до ве ли до су за, 
на ста је обрт...

Да, то је по след њи обрт ко ји је 
уте ме љен у пр вој Пиј а ве о вој вер зи-
ји из 1863. го ди не. Мо ме нат ка да 
се Ал ва ро уби ја по ста вио сам та ко 
да у тре нут ку ка да узи ма пи штољ 
да се уби је ми пре ки да мо илу зи ју 
и вра ћа мо опе ру иза сце не. Тај тре-
ну так де кон струк ци је, тај по след-
њи обрт је исто то ли ко емо ти ван 

као и мо ме нат уби ства Ле о но ре. 
Ми се иза ку ли са вра ћа мо у је дан 
ин тим ни и при ват ни свет пе ва ча ко-

ји је та ко ђе бо гат, ма што вит и за ни-
мљив гле да о ци ма као и са ма рад ња 
опе ре. 

Да ли је за кљу чак, по што смо 
чу ли да је ви део зид скуп, да за-
пра во опе ра не мо же да про ђе без 
зна чај них ин ве сти ци ја?

Опе ра је јед но гран ди о зно му-
зич ко-сцен ско де ло и не где но вац 
мо ра те да по тро ши те. Ми смо хте-
ли да га по тро ши мо на ви део зид 
ко ји је по след ња тех но ло шка реч 
ка да говоримо о једном медију који 
се ко ри сти за „жи ве” на сту пе; он је 
ка да је реч о ре жиј ском, сцен ском 
ми шље њу цен трал ни део те опе ре. 
Опе ра је ску па са ма по се би и ко же-
ли да је има и да у њој ужи ва мо-
ра да бу де спре ман на то да је то 
уметност ко ја ко шта. С дру ге стра-
не, она мно го то га и пру жа и ја сам 

си гу ран да је бе о град ска пу бли ка 
до би ла јед но све же де ло. Ви део 
зид гле да те на дру га чи јим му зич-

ким и ко мер ци јал ним до га ђа ји ма 
али не и у опе ри. Опе ра би тре ба ло 
да тра жи ви ше и да до би је ви ше.

По што и у све ту по сто ји про-
блем по пу ла ри за ци је опе ре, спо-
ми ња ли сте ви део линк...

То би за и ста би ло по пр ви пут 
у све ту да се опе ра пре но си ужи во 
на не кој те ле ви зи ји. Ка да ка жем 
ужи во не ми слим да је пре но си мо 
та ко што ће мо да је сни ма мо па да 
је пре но си мо, што је мно го го ре не-
го ка да сте у са ли. Она се пра ви за 
тај ви део зид и иден тич но је да ли 
сте у са ли, или гле да те на те ле ви зи-
ји пре нос са ви део зи да. Ти ме би се 
до био још је дан но ви ква ли тет јер 
би не ки де та љи мо гли бо ље да се 
ви де ка да сте код ку ће. То ни је ве ли-
ка ин ве сти ци ја, а ми слим да је вр ло 
за ни мљи во као екс пе ри мент. 

Ва ња Ко са нић 
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ка да се вра тим у Па риз, раз-
го ва ра ћу са Пје ром Кар де-
ном ко ји већ мно го го ди на 
ин ве сти ра и по ма же мла де 
та лен те, као и мно гим дру-
гим лич но сти ма из Фран цу-
ске. Са су пру гом од ла зим у 
Да лас овог ле та и та мо, та-
ко ђе, по кре ће мо ства ри око 
фон да ци је. У Да ла су ће се 
одр жа ти про мо ци ја књи ге, 
ове исте мо но гра фи је, и из-
ло жба.

Ко ће би ти ко ри сни ци 
сти пен ди ја?

Фон да ци ја ће пре у зе ти 
на се бе уса вр ша ва ње ба лет-
ских и играч ких та ле на та 
ко ји су већ за вр ши ли шко-
ло ва ње у Бе о гра ду. Они би 
тре ба ло да на ста ве да ра де 
јед ну го ди ну на не кој од 
еми нен тих играч ких ака де-
ми ја у све ту. Мла ди, ко ји 

има ју ка па ци тет со ли сте мо-
гли би та ко да ис тра жу ју гра-
ни це соп стве не пер фек ци је 
у тех ни ци. То би за њих би-
ло огром но ис ку ство ко је би 
по том до но си ли у на шу зе-
мљу. Мла дим со ли сти ма по-
треб но је да ра де са ве ли ким 
ко ре о гра фи ма, нај ве ћим пе-
да го зи ма. По сто је ве ли ке 
шко ле ба ле та у Евро пи у 
Хам бур гу, Мин хе ну, Штут-
гар ту, Ло за ни, Па ри зу, Ка ну 
и на рав но у Ру си ји. Сти пен-
ди је би на са мом по чет ку би-
ле на ме ње не јед ном мла дом 
игра чу и ба ле ри ни, јед ном 
мо де рном игра чу, јед ном ко-
ре о гра фу и јед ном пе да го-
гу. Ка сни је ће се број ме ста 
си гур но уве ћа ти. На ро чи-
то бих же лео да наш ба лет 
до би је ову по др шку. Сма-
трам да би ба лет ски пар ко-

ји је играо на Га ла кон цер-
ту у „Дон Ки хо ту“, Бо ја на 
Же га рац и Јо ви ца Бе го јев, 
тре ба ло да бу ду пр ви ко ји 
ће ис ко ри сти ти ова кву шан-
су. Ва жно је по гле да ти и раз-
ли чи те пред ста ве у све ту и 
кроз рад до ћи до но вог ис ку-
ства у про фе си о нал ној на до-
град њи и уса вр ша ва њу.

Мо ји нај бли жи са рад ни-
ци ће много по мо ћи у овом 
по слу. На рав но, нео п ход-
на је ве ли ка са рад ња из ме-
ђу ин сти ту ци ја, пре све га 
Ми ни стар ства за кул ту ру, 
Скупштине гра да Бе о гра да, 
На род ног по зо ри шта, Ба лет-
ске шко ле, као и Удр уже ња 
ба лет ских умет ни ка, ко је 
укљу чу је игра че са вре ме не 
игре и Фе сти ва ла игре, а ко-
ји та ко успе шно де лу је.

Ми лош Ду ја ко вић

На ша зе мља оби-
лу је та лен ти ма. Ако 
та ле нат ни је ис пра-
ћен струч но во ђе-
ним ра дом и од ре ђе-
ним ци љем од ње га 
не ма мно го ко ри сти. 
Су ви ше та лен та мо-
же да бу де и ло ше 
јер се ра си па на раз-
не стра не без ци ља. 
Про блем код на ших 
љу ди је што рет ко 
сти жу до тог за цр-
та ног ци ља. Фон да-
ци ја, ко ју кре и ра мо 
за мла де та лен те, 
от по че ће рад баш ов-
де, у Бе о гра ду.

Фондаци ј а  з а  младе     таленте

Вер ди и ње гов ли бре ти-
ста Фран че ско Ма ри ја 
Пиј а ве су се ба ви ли оним 
ко ма ди ма ко ји тре ти ра-
ју власт, моћ, по ли ти-
ку, а у слу ча ју ове опере 
чак и дис кри ми на ци ју, 
и ста вља ју их у од ре ђе-
ни по ли тич ки кон текст 
њиховог вре ме на и про-
сто ра. Ми слим да је при-
ступ, ка да се ра ди Вер ди, 
у то ме да на ђе те шта 
би то да нас зна чи ло у  по-
ли тич ком сми слу.
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Са рад ња На род ног 
по зо ри шта са Дра-
ма те ном (Кра љев-
ским драм ским 
по зо ри штем из 

Стокхлма), на ста вља се пре ма 
пре шест го ди на  до го во ре ном, а 
са да већ до бро уве жба ном про гра-
му: те а три  раз ме њу ју пред ста ве 
на кра ју по зо ри шне се зо не, сва ке 
го ди не, на из ме нич но, а умет нич-
ке ди рек ци је и про дук циј ски ти-
мо ви у ме ђу вре ме ну ор га ни зу ју 
низ дру гих ак тив но сти. На род но 
по зо ри ште је до са да у Сток хол-
му на сту пи ло са „Го спо ђом Ми ни-
стар ком“ Бра ни сла ва Ну ши ћа, у 
ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа и Со фо-
кло вим „Ца ром Еди пом“, у ре жи-
ји Ви де Ог ње но вић, а Дра ма тен је 
у Бе о гра ду при ка зао Стринд бер го-
ву „Игру ва тром“ и Шек спи ро вог 
„Мак бе та“, обе у ре жи ји Ста фа-
на Вал де ма ра Хол ма. Ове го ди-
не, Дра ма те н ће на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта из ве сти две 
пред ста ве  Шек спи ро вог „Ха мле-
та“, у „про во ка тив ној и за бав ној“ 
по став ци Ста фа на Вал де ма ра Хол-
ма, ка ко пред ста ву  са же то опи су-
је кри ти чар Wall Stre et Journal-
а (ко ји као и ве ли ки број дру гих 
свет ских ли сто ва на ја вљу је и го-
сто ва ње у Бе о гра ду). Овога пута, 
уме сто већ уста ље ног тер ми на –
по че так ју на, Дра ма тен до ла зи ра-
ни је: две пред ста ве „Ха мле та“ би-
ће из ве де не 4. и 5. ма ја. Раз лог за 
ову про ме ну је што се у „ста ром“ 
тер ми ну у Дра ма те ну од ви ја по зо-
ри шни до га ђај пр вог ре да: од ове 
го ди не кра јем ма ја и по чет ком ју-
на одр жа ва се Ме ђу на род ни фе-
сти вал Инг ма ра Берг ма на!  

 О чи та њу „Ха мле та“ као „ин-
тим не при че“ оп шир но се ци ти ра-
ју ре чи ре ди те ља: „У Ха мле ту се 
све већ до го ди ло или се упра во са-
да де ша ва. (...) На кра ју дра ме Хо-
ра ци је не ма мно го из бо ра. Он је у 
си ту а ци ји ко јој, у пот пу но сти не-
до ста ју ни јан се: ’Ис при чај или 
умри!’ У овој ди ле ми је са же та не 
са мо глав на те ма дра ме, већ и су-
шти на по зо ри шне умет но сти, па 
и су шти на смр ти. Прет по ста вљам 
да је раз лог што се Ха млет на зи-
ва ’дра мом над дра ма ма’ на ла зи 
упра во у овој, ско ро ме та фи зич-
кој ди мен зи ји јед ног бес ком про-
ми сног ’са да’ и јед ног бес ком про-
ми сног ’по сле’. Тек ка да се на ша 
лич на смрт по ду да ри са смр ћу по-
след њег при по ве да ча би ће мо за и-
ста мр тви, а са на ма и при ча.“

Ха мле та игра Ју нас Мал мшо 
ко јег смо већ мо гли да ви ди мо у 
„Игри ва тром“ ње го вог, ка ко глу-
мац ка же, оми ље ног пи сца Аугу-
ста Стринд бер га. Овај глу мац ко-
ји се по ја вио као мла да зве зда 
по след ње пред ста ве ко ју је Берг-
ман ре жи рао у Дра ма те ну 2002. го-

ди не „Ду хо ви“ (у ко јој је Мал мшо 
играо са оцем, та ко ђе Берг ма но-
вим глум цем Ја ном Мал мшо ом) у 
ме ђу вре ме ну је до сти гао пу ну зре-
лост у ту ма че њу ли ко ва кла сич не 
драм ске ли те ра ту ре. Ју нас Малм-
шо је стал ни члан ан сам бла Дра-
ма те на, али и по зна ти филм ски и 

Чи ње ни ца је 
да Ге те ов „Вер-
тер“ ни је са мо 
љу бав на при ча, 
то је при ча о 
јед ном пе ри о ду 
бун тов ни штва 
про тив фе у да ли-
стич ке фор ме, 
док је Ма сне о ва 
при ча ис кљу чи во 
љу бав на. Ми шел 
Пла сон у свом ин-
тер вјуу ко ји је 
дао ка да је ра дио 
„Вер те ра“ ка же 
да је Шар ло та 
у ства ри нај ва-
жни ји лик у „Вер-
те ру“. Ње на сло-
је ви тост је ја ко 
бит на, њен су-
коб са са мом со-
бом са сво јом љу-
ба вљу, стра шћу, 
са фор мом, са на-
сле ђем ко је јој је 
мај ка оста ви ла.

На та ша Јо вић Три-
вић, ме цо со пран, 
пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду 

ово го ди шња је до бит ни ца На гра-
де УМУС-а за уло гу Шар ло те у 
Ма сне о вом „Вер те ру“. Ово је још 
јед но у ни зу при зна ња ко је је На-
та ша до са да сте кла у ка ри је ри, 
из ме ђу оста лих добила је и дру гу 
на гра ду жи ри ја као и спе ци јал ну 
на гра ду на ме ђу на род ном так ми-
че њу „Бо рис Кри стоф“ у Со фи ји 
2000. го ди не, спе ци јал ну на гра ду  
у Па до ви на так ми че њу „Ирис 
Ада ми Ко ра де ти“ 2004, као и 
тре ћу на гра ду на так ми че њу 
„Ри је ка бел кан то“ 2005. го ди не. 
Број не су уло ге у ко ји ма смо је 
гле да ли на на шој сце ни: Кар мен 
(„Кар мен“), Прин чи пе са де Бу-
јон („Адри ја на Ле ку врер“), Ол га 
(„Ев ге ни је Оње гин“), Ан ђа („На 
Уран ку“), Ацу че на („Тру ба дур“), 
Ул ри ка („Бал под ма ска ма“), Ам-
не рис („Аида“)... Пре ма ре чи ма 
кри ти ке На та ша Јо вић Три вић 
је „Нај леп ши глас на ше опер-
ске сце не“, „Из у зет но еле гант не 
сцен ске по ја ве она са ла ко ћом и 
на дах ну то са вла да ва де о ни цу ве-
ли ког и во кал ног и пси хо ло шког 
ра спо на. Ње на Шар ло та је раз о-
ру жа ва ју ћа... “. 

На гра да УМУС-а је већ дру-
го при зна ње, поред Похвале 
Народног позоришта, ко је сте 
до би ли за уло гу Шар ло те у Ма-
сне о вом „Вер те ру“. Ка ко сте до-
жи ве ли овај лик?

Ова на гра да је за ме не из у зет-
но ва жна, пр во за то што је до де-
љу ју ко ле ге и дру го што има пу-
но му зич ких про дук ци ја, то ли ко 
од лич них кон це ра та и пред ста-
ва а при то ме ту на гра ду рет ко 
до би ја ју пе ва чи. Уло га Шар ло те 
је мо жда за да на шње вре ме па-
се, али ка да смо по че ли да ра ди-
мо, ре ди тељ Не бој ша Бра дић је 
ма ло по ме рио рад њу на по че так 
два де се тог ве ка, на вре ме бу ђе ња 
гра ђан ске све сти и еман ци па ци ју 
код же на. Ана ли зи ра ли смо лик 

Шар ло те слој по слој од то га да 
мај ка пред ста вља сна жну фи гу-
ру у ње ном жи во ту, ко ја јој др жи 
јед ну смер ни цу, а са дру ге стра-
не њен истин ски тем пе ра мент 
и ње не емо ци је ис под тог сло ја. 
Од јед не шар мант не мла де де вој-
ке у пр вом чи ну ко ја про сто же ли 
да се ма ло за ба вља, у дру гом чи-
ну она је су пру га ко ја ис пу ња ва 
сво је ду жно сти а с дру ге стра не у 
њој се бу ди ње на жен ска страст, 
тем пе ра мент ко ји на рав но у тре-
ћем и че твр том чи ну кул ми ни-
ра. Ве о ма во лим ту сло је ви тост 
и све оно што ми је би ло во кал-

Чи ње ни ца је 
да Ге те ов „Вер-
тер“ ни је са мо 
љу бав на при ча, 
то је при ча о 
јед ном пе ри о ду 
бун тов ни штва 
про тив фе у да ли-
стич ке фор ме, 
док је Ма сне о ва 
при ча ис кљу чи во 
љу бав на. Ми шел 
Пла сон у свом ин-
тер вјуу ко ји је 
дао ка да је ра дио 
„Вер те ра“ ка же 
да је Шар ло та 
у ства ри нај ва-
жни ји лик у „Вер-
те ру“. Ње на сло-
је ви тост је ја ко 
бит на, њен су-
коб са са мом со-
бом са сво јом љу-
ба вљу, ба вљу, ба вљу стра шћу, стра шћу, стра шћу
са фор мом, са на-
сле ђем ко је јој је 
мај ка оста ви ла.

тре ћу на гра ду на так ми че њу 
го ди не. 

Број не су уло ге у ко ји ма смо је 
Кар мен 

Прин чи пе са де Бу-
Ол га 
(„На 

Тру ба дур“), 
Ам-

Пре ма ре чи ма 
кри ти ке На та ша Јо вић Три вић 

Нај леп ши глас на ше опер-
Из у зет но еле гант не 

сцен ске по ја ве она са ла ко ћом и 
на дах ну то са вла да ва де о ни цу ве-
ли ког и во кал ног и пси хо ло шког 

Ње на Шар ло та је раз о-

а је већ дру-
го при зна ње, поред Похвале 
Народног позоришта, ко је сте 
до би ли за уло гу Шар ло те у Ма-

Ка ко сте до-

Ова на гра да је за ме не из у зет-
пр во за то што је до де-

љу ју ко ле ге и дру го што има пу-
то ли ко 

од лич них кон це ра та и пред ста-
ва а при то ме ту на гра ду рет ко 

Уло га Шар ло те 
је мо жда за да на шње вре ме па-

али ка да смо по че ли да ра ди-
ре ди тељ Не бој ша Бра дић је 

ма ло по ме рио рад њу на по че так 
на вре ме бу ђе ња 

гра ђан ске све сти и еман ци па ци ју 
Ана ли зи ра ли смо лик 

те ле ви зиј ски глу мац. У оста лим 
уло га ма су Бјорн Гра нат (Кла у ди-
је/Дух), Сти на Ек балд (Гер тру да), 
Ре бе ка Хем се (Офе ли ја), Маг нус 
Ер нер (По ло ни је), Ерик Ен (Ла-
ерт), Ро мин Стег мар (Хо ра ци је).

Иако при ча о про ла зно сти, 
лич ној и по зо ри шној, Хол мов 
„Ха млет“ је пред ста ва ко ја је пу-
на игре и све тло сти. (У пред ста ви 
не са мо да не ма мрач них сце на, 
не го не ма ни уоби ча је них за мра-
че ња из ме ђу по је ди них при зо ра!) 
Не ти пи чан је и из бор му зи ке аме-
рич ког поп-ду е та „Ко ко ро у зи“, a 
за на шу пу бли ку мо же да бу де за-
ни мљи ва ин фор ма ци ја да је сце-
но граф ки ња Бен те Ли ке Ми лер 
ин спи ра ци ју за при каз дан ског 
дво ра на шла у се ћа њу на јед ну 
сво ју по се ту – Ти то вој ви ли на 
Бле ду!

Слав ко Ми ла но вић

ГОСТОВАЊЕ ДРАМАТЕНА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

Славље у част позоришта

О „Ха мле ту“ Ста фа на 
Вал де ма ра Хол ма швед ски 
и свет ски кри ти ча ри ис-
пи са ли су хва ло спе ве. Оно 
што је зајед нич ко у оце ни 
ве ћи не је да је Холм од Ха-
мле та „на пра вио ин тим-
ну при чу“ (Оbserver) и да 
је „це ла про дук ци ја не ка вр-
ста сла вља у част по зо ри-
шта“ (Wal Stre et Jo ur nal).

ИНТЕРВЈУ | НАТАША ЈОВИЋ ТРИВИЋ, МЕЦОСОПРАН

Тешко је  изаћи  из  себе

Април ме сец обе ле-
жи ла су број на го-
сто ва ња. На род но 
по зо ри ште је, нај-
пре, го сто ва ло у По-

жа рев цу са „Фи га ро вом же нид бом 
и раз во дом“ (2.4) у ре жи ји Сло бо-
да на Ун ков ског и од мах, за тим, у 
истом гра ду са пред ста вом „Дер-
виш и смрт“ (5.4) у ре жи ји Его на 
Са ви на. За је чар ска пу бли ка је има-
ла при ли ку да ви ди пред ста ву „За-

го нет не ва ри ја ци је“ (7.4) ко ју је 
ре жи рао Бо жи дар Ђу ро вић, а у При-
је по љу је од и гра на пред ста ва „Кир 
Ја ња“(11.4.) у ре жи ји Его на Са ви-
на. По том је на ци о нал ни те а тар го-
сто вао у Сме де ре ву са пред ста вом 
„Др“ (13.4) у ре жи ји Ја го ша Мар-
ко ви ћа, па у Вра њу (16.4) и у Ру ми 
(24.4) са „Же нид бом“  у ре жи ји Сла-
вен ка Са ле то ви ћа. У Сту дент ском 
гра ду је од и гра на пред ста ва „Сек-
су ал не не у ро зе на ших ро ди те ља“ 

Од априла до јуна више од 20 гостовања Народног позоришта



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕАПРИЛ 2009. 

НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР СЕВЕРНЕ ГРЧКЕ ИЗ СОЛУНА У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУИНТЕРВЈУ | НАТАША ЈОВИЋ ТРИВИЋ, МЕЦОСОПРАН

Тешко је  изаћи  из  себе
но ком пли ко ва но по мо ћу из ра за 
и ин тер пре та ци је сам ус пе ла да 
са вла дам. 

Про шле го ди не сте по пр ви 
пут ту ма чи ли уло гу Кар мен...

Про шле го ди не сам има ла 
три де би ја у „Кар мен“, „Вер те-
ру“ и „Аиди“, што је до ста ам би-
ци о зно. За уло гу Кар мен до би ла 
сам ко мен та ре да је пот пу но дру-
га чи ја од дру гих, што ме је ве о ма 
об ра до ва ло. Же ле ла сам да је при-
ла го дим се би пре све га јер је Кар-
мен већ то ли ко го ди на игра на у 
На род ном по зо ри шту, има мо то-
ли ко до брих Кар мен у исто ри ји 

На род ног по зо ри шта па до да на 
да на шњег, да јед но став но ни сам 
ни јед но га тре нут ка хте ла да ли-
чим на би ло ко га. У при пре ма њу 
уло ге мно го ми је по мо гла го спо-
ђа Ру жа По спиш Бал да ни ко ја је 
би ла вр хун ска Кар мен, од Ска ле, 
Ме тро по ли те на и да ље, са ко јом 
сам ра ди ла две не де ље. Она ми 
је по ну ди ла не ка ре ше ња ко ја је 
ура ди ла са ра зним ре ди те љи ма и 
ево са да, по сле ше сте пред ста ве 
по ре ду, мо ја Кар мен до би ја онај 
лик ко ји ми слим да би тре ба ло ко-
нач но да бу де. 

Ка да ра ди те на не кој уло зи 
ко ли ко је бит но 
да са ми про ник не-
те у лик а ко ли ко 
је зна чај на са рад-
ња са ре ди те љем, 
пе да го гом?

Ве о ма су ва жни 
ре ди те љи, пе да го-
зи и ди ри ген ти јер 
је по не кад вр ло те-
шко иза ћи из се бе. 
Ме ни је ре ди тељ Ја-
гош Мар ко вић пу-

но по мо гао ка да 
смо ра ди ли „Пе-

пе љу гу“. У ко-
мич ној уло зи 

Ти збе ни сам 
се до бро 

осе ћа ла. 
По сле 
п е т , 
ш е с т 
про ба 
ус пе ла 

сам да 
се опу стим јер ми је 
ре ди тељ по ка зао ка-
ко у ства ри треба 
не ка да и пре те ра-

ти, не вул гар но 
већ про сто ма ло 

по ја ча ти оно 
што имаш у 
се би да би мо-
гло да до пре 

до пу бли ке. 

Ва ња Ко са нић

Од априла до јуна више од 20 гостовања Народног позоришта

Од 1938. го ди не, ка да 
је пр ви пут из ве ден 
Шек спи ров „Краљ 
Лир“ у На ци о нал-
ном те а тру Ати не, 

до да нас је ово де ло игра но у Грч кој 
укуп но пет пу та. По след ња по став-
ка је би ла у истом по зо ри шту 2002. 
го ди не, у ре жи ји до бро по зна тог, 
ка ко бе о град ским, та ко и атин ским 
по зо ри шним гле да о ци ма, Сло бо да-
на Ун ков ског. Про дук ци ја На ци о-
нал ног те а тра северне Грчке је, да-
кле, пе та по став ка овог зна чај ног 
ко ма да ко ји је одав но од нео по бе ду 
над вре ме ном. На ци о нал ни те а тар 
северне Грчке је по звао у го сте атин-
ског ре ди те ља Ста ти са Ли ва ти но-
са, ди пло ми ра ног сту ден та Мо-
сков ског По зо ри шног Ин сти ту та, 
својевремено  ду го го ди шњег  Управ-
ника Екс пе ри мен тал не сце не На ци о-
нал ног те а тра у Ати ни, да по ста ви 
„Ли ра“ у чи јој се на слов ној уло зи 
по ја вљу је је дан од по след њих по зо-
ри шних бар до ва ове зе мље, Ни ки-
та Ца ки ро глу (ина че, Управ ник На-
ци о нал ног те а тра северне Грчке). 
Бе о град ска по зо ри шна пу бли ка ће 
кра јем ма ја у На род ном по зо ри шту 
пр ви пут има ти при ли ку да се упо-
зна са ње го вом ре жи јом, као и са ан-
сам блом гостију из Солуна.

Дво и по сат на пред ста ва овог по-
зо ри шта је за хук та ла ло ко мо ти ва, 
или бр зи ле до ло мац, ко ји се хва та 
у ко штац са уну тра шњим и спо ља-
шњим лу ди лом чо ве ка и све та ко ји 
га окру жу је. Ово је је дан же сто ки 
об ра чун, без ми ло сти и без син ко па, 
ко ји не оста вља ни вре ме на ни пре-
да ха ње го вим уче сни ци ма. Упра во 
као што је то и епо ха чи ји смо про-
та го ни сти, ми лом или си лом. Лир је 
пред став ник (ако не оли че ње, због 
сво је са тр то сти и за стра ње но сти) 
чо ве ка из гу бље них вла сти и мо ћи, 
ко ји сав њи хов зна чај, као и лич ну 
нео п ход ност њи хо вог по се до ва ња, 
схва та упра во у тре нут ку кад му тле 
из ми че ис под но гу. Енер ги ја и уби-
тач ни ри там је су основ не од ли ке 
ове пред ста ве, осло ње не на рок му-
зи ку, ко ја је сво је вр сни стуб но сач 
со лун ског „Ли ра“. Пле ја да мла дих 

глу ма ца у бра во ру о зној игри те ле-
сног те а тра, по ста вље на је на су прот 
Ли ру јед ног дру гог вре ме на (ако се 
има у ви ду ге не ра циј ски јаз), али 
и са вре ме ног про та го ни сте (ако се 
узме у об зир не по штед ни бој за пре-
моћ и пре власт). При том, ова кво ви-
ђе ње „Ли ра“ се ни по че му не ко си 
са ње го вом кла сич ном струк ту ром, 
про ис те клом из Шек спи ро вог, до-

слов це по што ва ног, тек ста. 
У та ко не ми ло сној бор би оста-

је отво ре но пи та ње пра ва и прав де, 
по сма тра них из би ло ког оп тич ког 
угла. Гра ни ца из ме ђу до бра и зла та-
ко би ва по ме ре на у сфе ре не де фи ни-
са ног. Без об зи ра ко ли ко Ли ва ти нос 
не раз ви ја Шек спи ро ве ка рак те ре, 
већ их при ка зу је за вр ше не од по-
чет ка, као па ра диг ме (зле се стре су 
зле, као про то тип у бај ци, до бри Гло-

сте ров син је до бар, по истом прин-
ци пу), та иста ствар ност ко ја му је 
би ла бу со ла при по ста вља њу овог 
ко ма да на сце ну, ту и та мо га де ман-
ту је, и пре у зи ма узде у сво је ру ке. 
По на че лу да си ла ра ђа си лу, агре си-
ја агре си ју, и да се у том вр зи ном ко-
лу рет ко ко сна ла зи. Од но сно, да су 
сви по бед ни ци гу бит ни ци, и обрат-
но. Јер оно што Гло стер ни је ви део 
док је имао очи, по ста ло му је ја сно 
сле пом. По да ле ком узо ру на сво га 
пре тка Еди па.

По след њи до га ђа ји, не са мо у 
Ати ни, и не са мо они ко ји су ве за ни 
за нео б у зда ну агре си ју, већ и укуп-
на сли ка са вре ме ног све та, ука зу ју 
на ста ње не рав но те же и ха о са. Ха ос 
је до ми нан тан и у пред ста ви со лун-
ског На ци о нал ног те а тра, на све у ку-
пан на чин, баш ко ли ко је и у жи во ту. 
Лу ди ло и ха ос чо ве ка и по ро дич них 
од но са на ла зе свој пан дам у ши рем 
окру же њу и до га ђа ји ма ко ји из ми чу 
сва кој кон тро ли. 

Ако се сло жи мо са по ре ђе њем 
Пи те ра Бру ка да је „Шек спир ко-
мад угља“ и да је ње гов по че так и 
крај ве зан за са го ре ва ње, ко је пру жа 
нео п ход ну нам све тлост и то пло ту, 
пред ста ва „Ли ра“ со лун ског На ци о-
нал ног те а тра је пред ста ва игра на 
до гра ни це уси ја ња. Па ко се опе че, 
а ко спа се!

Га га Ро сић                            

(28.4) у ре жи ји Та тја не Ман дић Ри-
го нат, а вечерас у Ле ба ну, ва ро ши 
у бли зи ни Ле сков ца, играју се „Ко-
ва чи“ у ре жи ји Сте фа на Са бли ћа. 
По чет ком ма ја, од 3. до 5, Драма 
гостује на престижном Фе сти ва-
лу у Ри је ци,  са пред ста вом „Сек-
су ал не не у ро зе на ших ро ди те ља“. 
Планирано је да 15. маја Народно 
позориште одржи Гала концерт у 
Панчеву, „Велика драма” ће 16. 
маја бити на сцени у Трстенику, 

„Лажа и паралажа” 17. 5. у Врбасу, 
балет „Ко то тамо пева” 19.5. у 
Пожаревцу, „Покондирена тиква”, 
23.5. у Убу, „Нова Страдија”, 25.5. 
у Панчеву, опера „Вертер”, 29.5. у 
Нишу и „Рибарске свађе” 30.5. у 
Ивањици. 

Пред ста ва „Дер виш и смрт“ у 
ре жи ји Его на Са ви на, ко ју су и кри-
ти ча ри и пу бли ка оце ни ли нај ви-
шим оце на ма, гостоваће најпре на 
Јоакимфесту 13. маја, а затим ће се 

наћи и на ре пер то а ру Сте ри ји ног 
по зор ја 27. и 28. ма ја, да би се већ 
1. ју на пред ста ви ла ба ња луч кој пу-
бли ци на ме ђу на род ном фе сти ва лу 
Те атар фест „Петар Кочић“, а су тра-
дан ће се „Дер виш и смрт“ на ћи у 
Зе ни ци на Фе сти ва лу БиХ дра ме. 
На овом Фе сти ва лу ме ђу на род ног 
ка рак те ра, ко ји је кон ци пи ран као 
фестивал домаће драме на ни воу 
Бо сне и Хер це го ви не, уче ство ва ће 
у так ми чар ском де лу и Те а тар „Хи-

стри он“ из За гре ба, Град ски те а тар 
из Из ми та (Тур ска), Бо сан ско на род-
но по зо ри ште из Зе ни це, Народно 
позориште из Мостара и Са ра јев-
ски рат ни те а тар (САРТ). По том 
сле де при пре ме за лет ње фе сти ва ле 
у ав гу сту, па би тре ба ло да се „Дер-
виш и смрт“ на ђе на  Фе сти ва лу Бу-
два-град те а тар и на Фе сти ва лу у 
Сме де ре ву.

Пре ми је ра пред ста ве „Сви смо 
ми Ми ки Ма ус“ Ма је Пе ле вић (на-

гра ђе на на ано ним ном кон кур су 
Сте ри ји ног по зор ја за драм ски 
текст за 2007) у про дук ци ји Сте ри-
ји ног по зор ја, по зо ри шта „Бун кер“ 
из Љу бља не и На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, оче ку је се по чет ком ју-
на у Но вом Са ду на Сте ри ји ном по-
зор ју, док је пре ми јер но из во ђе ње 
ове пред ста ве у На род ном по зо ри-
шту планирано два да на на кон фе-
сти вал ске из вед бе. 

С. Ж.

да
ден
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, 
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 2002. 
тог, тог, тог

ским
да-

-
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тар
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Ста тис Ли ва ти нос је у 
јед ном ин тер ви јуу из ја-
вио да су не ми ли до га ђа-
ји не та ко дав ног на си ља 
на атин ским ули ца ма (на-
кон не срећ не по ги би је мла-
дог гим на зи јал ца), пре суд-
но ути ца ли на фор ми ра ње 
пред ста ве и да су би ли њен 
основ ни за ма јац.
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Димитрије Парлић - кореографски чаробњак
ФЕЉТОН

Це ло куп ном сво-
јом умет нич ком 
де лат но шћу Ди-
ми три је Пар лић 
(1916-1986), наш 

нај по зна ти ји ко ре о граф, оста вио 
је  тра јан пе чат не са мо на бе о град-
ски Ба лет и ба лет ску умет ност у на-
шем ре ги о ну, већ и  на мно ге  играч-
ке сце не у Евро пи и све ту.

Ње го ва умет нич ка би о гра фи ја 
по чи ње играч ким опу сом, а за тим 
се на ста вља  ко ре о граф ским ства-
ра ла штвом. За че ти ри де це ни је 
Пар лић је по ста вио сто че тр де сет 
пре ми јер них ко ре о гра фи ја у ба ле-
ти ма и опе ра ма од че га шест пра и-
зво ђе ња до ма ћих и два ино стра на 
ба ле та, као и  ше сна ест ју го сло вен-
ских ба лет ских пре ми је ра и три бе-
о град ске.

Пар ли ће во име се пр ви пут по-
ја вљу је на по зо ри шном пла ка ту 
12. де цем бра 1936. го ди не, ка да је 
као по ла зник I го ди не Глу мач ко-
ба лет ске шко ле у Бе о гра ду играо 
уло гу Бо ба у Фор сте ро вој дра ми 
„Ро бин сон не сме умре ти“. За тим 
је до 1939. оства рио још два на ест 
драм ских уло га. Од 1938, ка да је 
за и грао Црн ца у „Ше хе ре за ди“ 
Рим ског-Кор са ко ва, до 1968. ка да 
је од и грао сво ју по след њу ба лет-
ску уло гу – оца Ло рен ца у „Ро меу 
и Ју ли ји“ - он је оства рио шест 

играч ких ли ко ва у За гре бу и три де-
сет де вет пле сних уло га у Бе о гра-
ду. По себ но се ис ти чу ње го ве ин-
тер пре та ци је глав них лич но сти у 
пра и звед би „Охрид ске ле ген де“ 
1948. и  пре ми је ри „Ро меа и Ју ли-
је“  1949. у Бе о гра ду.

По че ци Пар ли ће вог ко ре о граф-
ског ра да ве за ни су за ан га жман у 
За гре бу где је по ста вио пле сне сце-
не у опе ри „Пи ко ва да ма“ П.И.Чај-
ков ског. Пр ви це ло ве чер њи ба лет 
„Ко пе ли ју“ Леа Де ли ба по ста вио 
је  ју на 1948. у Бе о гра ду, са мо го-
ди ну да на доц ни је „Ро меа и Ју-
ли ју“ С. Про ко фје ва, ко јем ће се 
че сто вра ћа ти  уса вр ша ва ју ћи пр-
во бит ну вер зи ју и то три пу та у Бе-
о гра ду (1949, 1968, 1979), у За гре-
бу 1964, у Ско пљу 1962 и 1969, а 
по сле ње го ве смр ти Ви шња Ђор ђе-
вић је пре не ла ње го ву ко ре о гра фи-
ју на сце ну ХНК у Спли ту (1989).

На бе о град ској ба лет ској по-
зор ни ци по себ но је зна чај на по-
став ка ба лет ске ве че ри са „Ор-
фе јом“ Стра вин ског, „Јо лан дом“ 
Ка ло ми ри са и Сим фо ни јом у Це-
дуру Стра вин ског. Та да је Пар лић 
пр ви пут у Бе о гра ду до след но при-
ме нио нео кла си чан стил ба лет ске 
игре, што је пред ста вља ло но ви ну 
у по зо ри шном жи во ту на шег глав-
ног гра да, но ви ну ко ја је са одо бра-
ва њем при хва ће на.

С об зи ром на огра ни чен про-
стор за лич но сти бе о град ског Ба ле-
та у на шем ли сту, овом при ли ком 
по ми ње мо са мо нај зна чај ни ја ње-
го ва ко ре о граф ска де ла. У њих сва-
ка ко спа да и „Чу де сни ман да рин“ 

Бе ле Бар то ка са Ду шан ком Сиф ни-
ос, ко јим је 1957. го ди не отво рен 
Те а тар на ци ја у Па ри зу. Ово де ло 
је Пар лић по ста вио та да са вре ме-
ном играч ком лек си ком ко ју је це-
нио и Мо рис Бе жар ка да га је по-

звао да за ње гов ан самбл 
ура ди овај Бар то ков ба лет.

Иако 1957. го ди не по чи-
ње Пар ли ће во ан га жо ва ње 
у све ту, он се упорно вра ћа 
на шим сце на ма. У го ди ни 
про сла ве стого ди шњи це 
На род ног по зо ри шта у Бе-
о гра ду, 1968. и по ред ве о-
ма зна чај них ан га жма на у 
ино стран ству Пар лић по-
ста вља Ме но ти је вог „Се-
ба сти ја на“ и „Ше сту сим-
фо ни ју” Чај ков ског. По сле 
чи сто кла сич не об но ве  
„Ко пе ли је“ сле ди 1970. го-
ди не ње го ва по став ка „Ла-
бу до вог је зе ра“, ко ја се 
за др жа ла у го то во иден тич-
ном ви ду до да на шњих да-

на на бе о град-
ској сце ни.

Зре лост Пар-
ли ћа као ко ре о-
гра фа и зре лост 
бе о град ског ба-

лет ског ан сам-
бла из не дри ли су 

ан то ло гиј ску пред-

ста ву „Ху а на од Ца ри се“ Вер не ра 
Ека (1972) са Јо ван ком Бје го је вић 
и  Ми ло ра дом Ми шко ви ћем у глав-
ним уло га ма.

Пар лић је од по чет ка сво га ко-
ре о граф ског ра да пра тио зби ва ња 
у та да са вре ме ном ба лет ском све-
ту. Зна лач ки је по сма трао ко ре о гра-
фи је дру гих, да би са ма штом ча-
роб ња ка исто де ло по ста вио још 
про ми шље ни је. Имао је и дар и 
ин ту и ци ју да све сво је ба ле те бес-
пре кор но уоб ли чи и са ре жиј ске 
стра не. Та ко је, на сто је ћи да бу де 
ак ту е лан, ода брао „Ану Ка ре њи-
ну“ Ро ди о на Шче дри на и по ста вио 
је у Бе о гра ду убр зо по сле пра и зво-
ђе ња у Мо скви.

У ко ре о граф ском ства ра ла штву 
Пар ли ћа ба ле ти до ма ћих ком по зи-
то ра би ли су трај на пре о ку па ци ја. 
У раз до бљу 1946–1986. он је по-
ста вио „Ли ци тар ско ср це“ и „Ки не-
ску при чу“ Кре ши ми ра Ба ра но ви-
ћа, „Ма ке дон ску по вест“ Гли го ра 
Смо квар ског, „Чо ве ка пред огле да-
лом“ и „Апа си о на то“ Мил ка Ке ле-
ме на, „Сим фо ниј ски  трип ти хон“ 
Пе тра Ко њо ви ћа, „Охрид ску ле ген-
ду“ Сте ва на Хри сти ћа, „Ка та ри ну 
Из ма и ло ву 77“  Ру дол фа Бру чи ја 
и свој је ди ни те ле ви зиј ски ба лет  
„Под зе мљом“, Ста ној ла Ра ји чи ћа.

(на ста ви ће се)
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Стеријина „Тиква” у  транзицији
ФЕЉТОН

да
уради овај Бартоков

Иако1957.годи
ње Парлићево анга
у свету, он се упорно
нашим сценама. У
прославе стогоди
НародНародНа ног позоришта
ограду,ду,ду  1968. и поред
ма значајних ангажма
иностранству Пар
ставља Менотијетијети вог
бастијастијасти на“ и „Шесту
фонију”нију”ни Чајковског
чисто класичне
„Копелијелијели “ следи 1970. 
дине његова постав
будовог језера“,
задржала у готово иден
ном виду до данашњих

на на бе
ској сце

Зрелост
лића као
графа и
београдског

летског
бла изнедри

антологијску

Сте ри ји на зре ла ко ме-
ди ја о бо га тој удо-
ви ци-опан чар ки ко-
ја се по му же вље вој 
смр ти по кон ди ру је 

и же ли да пре ко но ћи од мај сто ри-
це по ста не да ма, по след њи је Сте-
ри јин ко мад ко ји је, до да нас, На-
ро до по зо ри ште по ста вло на свој 
драм ски ре пер то ар. У ре жи ји Ја го-
ша Мар ко ви ћа, сце но гра фи ји Бо-
ри са Мак си мо ви ћа и ко сти ми ма 
Бо жа не Јо ва но вић, уз по моћ дра-
ма тур га Мо ли не Удо вич ки Фо тез, 
Љи ља не Мр кић По по вић (сцен ски 
го вор), Ма ри је Мо ми ров (сцен ски 
по крет) и Ми ла на Ала ва ње (спе-
ци јал ни ефек ти), пре ми је ра је би-
ла на Ве ли кој сце ни 27. фе бру а ра 
2007. На слов на уло га је по ве ре на 
Ол ги Ода но вић Пе тро вић, ње ну 
кћи Еви цу ту ма чи Ха на Јов чић (ка-
сни је и Ива на Шће па но вић), Фе-
ми ног бра та Ми тра игра Дар ко То-
мо вић, слу жав ку Ан чи цу Је ле на 
Хелц (по том и Ха на Јов чић), ше-
гр та Јо ва на Ми ха и ло Ла ђе вац (ка-
сни је Ми лош Ђор ђе вић), чан ко ли-
зу Са ру игра Aлександра Ни ко лић, 
Све то за ра Ру жи чи ћа Алек сан дар 
Срећ ко вић, а Ва си ли ја – Бра ни-
слав То ма ше вић.

Ка ко то че сто би ва са мно гим 
пред ста ва ма, а на ро чи то са оним по 
ко ма ди ма на ших нај ве ћих ко ме ди о-
гра фа, Сте ри је и Ну ши ћа, кри ти ча-
ри и овог пу та има ју раз ли чи та, па 
и кон тра дик тор на ми шље ња. Оце не 
пред ста ве у це ли ни се кре ћу од кон-
ста та ци је да је она „не што су штин-
ски но во у ту ма че њу Сте ри је“, „зна-
чај на, по це ну да ни је ја ко сме шна“, 
пре ко жа ље ња што у је ку по нов них 
по ку ша ја да се „по ко зна ко ји пут 
по но во укљу чу је мо у Евро пу“ ни-
је ис ко ри шће на при ли ка ко ју пру-
жа пред ло жак да се „же сто ко исме-
је тен ден ци ја да се из ње (Евро пе) 
у наш про стор, без ика ка ве кри тич-
но сти, пре но си све што је и та мо по-
мод но, па чак и штет но“, па све до 
не го до ва ња због жан ров ског из ме-
шта ња (ко је има ви ше пре те ча), као 
и због по мањ ка ња сцен ског оправ-
да ња за про ме ну по ен те – да је Фе-
мина по кон ди ре ност у ства ри „не-
ве шта, али искре на по бу на про тив 
све оп штег про вин ци ја ли зма“. Сход-
но то ме, ре ди тељ је про гла шен глав-
ним крив цем што су „текст ко ма-
да и текст пред ста ве два пот пу но 
па ра лел на то ка, ко ја се са мо крај ње 
спо ра дич но и нео ба ве зно укр шта-
ју“, али и нај за слу жни јим за успех 

да „ко ме ди ју, њен про стор, вре ме и 
зна че ња, про ши ри и по ме ри“. Сце-
но граф и ко сти мо граф до при но се 
„отва ра њу, про све тље њу Сте ри ји не 
ко ме ди је“ – Мак си мо вић ши ро ким, 
мир ним рав ни чар ским екс те ри је-
ром оби ла то по кри ве ним зр не вљем 
ку ку ру за, Јо ва но ви ће ва ла ким, бе-
лим тка ни на ма у ко је је оде ну ла ју-
на ке. 

Ве о ма је ве лик и ра спон оце на 
кре а ци је ту ма ча зах тев ног на слов-
ног ли ка, Ол ге Ода но вић Пе тро вић. 
Од го то во па не ги рич них по хва ла ње-
ном ко ми чар ском та лен ту и ње ним 
„не ве ро ват ним мо ћи ма гро те ске и 
ап сур да“, па до за мер ки да је, упр-
кос „нео спор ном и су пер и ор ном“ 
да ру, овог пу та – пре те ра ла ге сту и 
гро те ски и на чи ни ла Фе му „не ком 
вр стом не у кро ће не жен ске го ро па-
ди“, па чак и „умо бол ном“. Ру жи-
чић у Срећ ко ви ће вом ту ма че њу и 
кад је „очи гле дан шар ла тан, си тан 
сму тљи вац“ и да ље оста је „шар ман-
тан, сму ше ни за не се њак, искре но 
уве рен у сво ју ква зик њи жев ну ми-
си ју“, Ни ко лић ка мај стор ски да је 
Са ру ко јој је „чан ко лиз пси хо ло шки 
про фил, не на ме ра да ућа ри“, а Јов-
чић ка, Хел цо ва и То ма ше вић игра ју 
Еви цу, Ан чи цу и Ва си ли ја „у ли ни ји 

'при род них', нор мал них, тра ди о ци о-
нал них би ћа, па ипак, сти ли зу ју ћи 
про сто ду шност, ва ља ност, мла дост, 
ње не вр ли не и да ро ве“, док Ла ђе вац 
свом Јо ва ну до да је „не што ви ше бур-
леск ног вра го ла ња“. Фе ми ног бра та 
Ми тра, ре зо не ра „тре зве ног, са о се-
ћај ног, али не и огра ни че ног“, с успе-
хом до но си Дар ко То мо вић.

А пу бли ка, ка ко то би ва, не обра-
ћа па жњу на кон тра дик тор не кри ти-
ке. Она про сто – во ли Сте ри ју, ње го-
ве ко ма де и, ско ро увек, пред ста ве 
ко је су по њи ма на ста ле. Да је та ко и 
овог пу та, по твр ђу је ста ти сти ка: до 
са да је од и гра но 39 пред ста ва, пред  

ви ше од 16000 гле да ла ца – на ма тич-
ној сце ни, али и на го сто ва њи ма у зе-
мљи и ве о ма успе лим на сту пи ма на 
сце на ма ЦНП у Под го ри ци и беч ког 
„Ак цент те а тра“. Ни су из о ста ла ни 
зва нич на при зна ња: за уло гу Ру жи-
чи ћа Алек сан дар Срећ ко вић је до-
био На гра ду На род ног по зо ри шта, 
а чи тав ан самбл пред ста ве По хва-
лу, пред ста ва је осво ји ла Grand prix 
на XV Ме ђу на род ном по зо ри шном 
фе сти ва лу „Вр шач ка по зо ри шна је-
сен“, а Ол га Ода но вић је по ста ла но-
си лац „Зо ра но вог бр ка“ на Да ни ма 
Зо ра на Рад ми ло ви ћа у За је ча ру.

(на ста ви ће се)


