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УЗ ОВАЈ КУПОН ПРИ 
КУПОВИНИ КАРТЕ У 

НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ 
У ОКТОБРУ ОСТВАРУЈЕТЕ

БУРАН ПОЧЕТАК И ПОГЛЕ Д УНА ЗА Д

Сезона пре сезоне 

Иако је Народно по-
зориште и ову се-
зону почело већ 
у септембру, још 
пре прве пред-

ставе на матичној сцени ан-
самбли су остварили неколико 
значајних међународних госто-
вања, а драма Маје Пелевић 
„Можда смо ми Мики Маус“ је 
имала и љубљанску премијеру. 
Хит представа Националног 
театра    „Дервиш и смрт“ после 
изузетно успешних гостовања 
на Позорју и фестивалима у 
Зеници, Бања Луци, те у Будви, 
где је 12. јула одиграна у захвал-
ном амбијенту дворишта шко-
ле „Стјепан Митров Љубиша“ 
које је било тесно да прими све 
заинтересоване, на самом крају 

лета, 15. септембра, изведена 
је у Словенском народном гле-
далишчу, у 
оквиру разме-
не представа 
наша два при-
јатељска теа-
тра, на сцени 
Стара двора-
на, одакле је 
ма ри бор ска 
публика десе-
то ми нут ним 
овацијама ис-
пратила ан-
самбл у Копар, 
у којем се ове 
године, поред 
Трста, Нове Го-
рице и Пирана, одржава Мејни 
Фест, у организацији нове европ-

ске театарске акције – НЕТА. Ова, 
данас друга по величини европ-

ска театарска 
мрежа, основа-
на је 2005. годи-
не на иниција-
тиву Благоја 
Стефановског, 
тадашњег Ми-
нистра културе 
Македоније, са 
идејом да се те-
атри Источне 
Европе повежу 
у размени пред-
става, уметни-
ка, учешћа на 
фестивалима, 
копродукција, 

издаваштва... и самим тим попу-
ларизују креативне националне 

особености. У копарском Склади-
шту „Либертас“, „Дервиш“ је 17. 
септембра поново подигао гледа-
оце на ноге. 

Почетак сезоне је прилика 
да се још једном подсетимо 
претходне, овога пута језиком 
цифара.

Три уметничка ансамбла ко-
ја деле зграду на Тргу Републи-
ке извела су 12 премијера и две 
обнове, учествовала су на је-
данаест домаћих и девет ино-
страних фестивала и смотри, 
одиграла 49 представа на го-
стовањима у земљи и 20 у ино-
странству, а на две матичне сце-
не – 403 представе и скоро 50 
концерата, промоција, изложби 
и других програма.

(наставак на стр. 2)

На седници Владе, у четвр-
так 24. септембра, име-

нован је Управни одбор На-
родног позоришта који чине: 
Славко Церић (председник), 
музиколог Бранка Радовић, 
редитељ Живорад Ајдачић, 
сценограф Александар Денић 
и чланови Народног позори-
шта Љиљана Благојевић, Ди-
на Бобић и Жељко Рудић.

НОВИ УПРАВНИ ОДБОР
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ТРИ ПИТАЊА ЗА БОЖИДАРА ЂУРОВИЋА В. Д. УПРАВНИКА

Но ва се зо на је пред 
На ци о нал ним те а-
тром, а у њу На род-
но по зо ри ште ула зи 
без управ ни ка а са 

тек формираним управ ним од бо-
ром, са не за о би ла зним фи нан сиј-
ским про бле ми ма, са, ка ко мно ги 
го во ре, ви шком за по сле них, док 
не ки дру ги, пак, сма тра ју да има-
мо ви шак не у по сле них... Са дру ге 
стра не, у Ку ћи је ста ње ста бил но, 
у то ку су про бе но вог ко ма да у Дра-
ми, при пре ме сле де ћег на слова у 
Опе ри су од ма кле, Ба лет и Дра ма 
су са ве ли ким успе хом го сто ва ли 
у ино стран ству, а при том згра да 
је до че ка ла но ву се зо ну „уми ве-
на“, обе сце не и гле да ли ште су сре-
ђе ни, ула га но је у ор ке стар ске ин-
стру мен те, кли ма ти за ци ју, у то ку 
је ком пле ти ра ње аудио-ви део сту-
ди ја, ре монт лиф то ва, ди ги та ли за-
ци ја те ле фон ске цен тра ле... Ка ко 
об ја шња ва те ову, на из глед, ап сурд-
ну си ту а ци ју?

На род но по зо ри ште је си гур но 
нај сло же ни ји по зо ри шни ор га ни зам 
у срп ском те а тру, ко ји има озбиљ не 
умет нич ке и не у мет нич ке по тен ци-
ја ле, зна чај не успе хе, пред ста ве ко-
је је у про шлој се зо ни ви де ло ско ро 
170000 гле да ла ца и од ре ђе не про бле-
ме о ко ји ма се у јав но сти, на жа лост, 

ви ше го во ри не го о не сум њи вим ус-
пе си ма. Исти на је да на ша Ку ћа има 
ви шка за по сле них, али је исти на да 
има и ви шак не у по сле них из че га – 
упр кос ре дов ном фи нан си ра њу Ми-
ни стар ства кул ту ре и не ма лим соп-
стве ним при хо ди ма – про ис ти чу 
ду го го ди шњи фи нан сиј ски про бле-
ми. Ка да сам 10. мар та пре у зео ру-
ко во ђе ње На род ним по зо ри штем, 
осим фи нан сиј ских про бле ма на ша 
Ку ћа је има ла 788 за по сле них (746 
на нео д ре ђе но вре ме и 42 на од ре ђе-
но вре ме). На да на шњи дан има мо 
756 за по сле них (740 на нео д ре ђе но 
и 16 на од ре ђе но вре ме). Зна чи, број 
за по сле них је сма њен за 32, а у пла-
ну је да 1. ја ну а ра 2010. го ди не На-
род но по зо ри ште има 736 за по сле-
них, што је број из вр ши ла ца за ко је 
до би ја мо ре дов но фи нан си ра ње од 
Ми ни стар ства кул ту ре. У по ме ну-
том пе ри о ду ни ко ни је при мљен ни-

ти на нео д ре ђе но ни ти на од ре ђе но 
вре ме, а део за по сле них ко ји ма је 
пре стао рад ни од нос ан га жо ван је 
пре ма ствар ним по зо ри шним по тре-
ба ма, у скла ду са на шим ре ал ним 
еко ном ским мо гућ но сти ма. 

При том, без об зи ра ко у бли ској 
бу дућ но сти бу де упра вљао На род-
ним по зо ри штем, оче ку је нас пре ра-
спо де ла за по сле них у Ку ћи, сма ње-
ње ад ми ни стра ци је, а По зо ри ште ће 
до еко ном ског оздра вље ња пре вас-
ход но би ти ба зи ра но на соп стве ним 
умет нич ким по тен ци ја ли ма, али ће 
би ти и отво ре но за умет ни ке ко ји 
сво јим да ром, осо бе но шћу и ре но ме-
ом до при но се ква ли те ту на ших пред-
ста ва. 

На сле ђе ни ду го ви су у ве ли кој 
ме ри вра ће ни, а оп штом штед њом 
има мо шан су да упр кос озбиљ ној 
еко ном ској кри зи Но ву го ди ну до че-
ка мо без озбиљ ни јих ду го ва ња. На-
и ме, нај ве ћи про блем На род ног по-
зо ри шта је, по мом осе ћа њу, ве ли ка 
раз ли ка из ме ђу го ди на ма уна зад сте-
че них пра ва, ко ја су на ро чи то то ком 
по след њих де сет го ди на у смут ним 
тран зи ци о ним вре ме ни ма гра ди ра-
ла, и ве ко ви ма ства ра них истин ских 
по зо ри шних пра ва. Та на ви ка ма ни-
пу ли са ња сте че ним пра ви ма, као 
дру га при ро да код мно гих, озбиљ-
но је угро зи ла На ци о нал ни те а тар. 

Навика као друга

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

БА ЛЕТ У ШПА НИ ЈИ

Ба лет На род ног по зо ри шта је започео сезону го сто ва-
њем „Кра љи це Мар го”, на му зи ку Го ра на Бре го ви ћа и 

у ко ре о гра фи ји 
Кру ни сла ва Си-
ми ћа, на сце ни 
Те а тра Ar ri ga у 
шпан ском гра-
ду Бил бао, 11. 
и 12. сеп тем бра. 
Мо ну мен тал но 

зда ње овог Те-
а тра, из 1834, 

све до чи о бо га-
тој по зо ри шној 

кул ту ри и љу ба ви ста нов ни ка овог љуп ког гра да на се ве-
ру Шпа ни је пре ма умет но сти, што је најбоље потврдило и 
пуно гледалиште на обе наше представе, ко је при ма ви ше 

од две хи ља де по се ти ла ца.

Б. К.

ОПЕР СКИ ГА ЛА КОН ЦЕРТ

На Ве ли кој сце ни, 19. сеп тем бра je све ча ним опер ским 
Га ла кон цер том отво ре на 141. се зо на. Уз прат њу Ор-

ке стра и Хо ра Опе ре, под ди ри гент ском па ли цом Ане Зо ра-
не Бра јо вић, Ђор ђа Па вло ви ћа и Ђор ђа Стан ко ви ћа, чу ве не 
ари је су певали: Татјана Ми тић, Александар Ста ма то вић, 
Александар Дој ко вић, Јанко Си на ди но вић, Гордана То мић, 
Олга Са во вић, Снежана Са ви чић Се ку лић, Светлана Не сто-
ров, Наташа Јо вић Три вић, Драгољуб Ба јић, Софија Пи жу-
ри ца, Сузана Шу ва ко вић Са вић, Дејан Мак си мо вић, Сања 
Кер кез, Драгана дел Мо на ко, Душан Пла зи нић и Јадранка 
Јо ва но вић. Гост концертa је био Да вид Би жић, бас-ба ри-
тон, умет ник са богатом интернационалном ка ри је ром, 
који наступа у Националној опери у Па ри зу и краљевским 
операма Ма дрид а и Стокхолма. Ре ди тељ је била Ива на Дра-
гу ти но вић, а сце но граф Алек сан дар Зла то вић.

В. К. 

АПЛА У ЗИ У ДУ ЧИ ЋЕ ВОМ ГРА ДУ

Култ на пред ста ва На род ног по зо ри шта „За го нет не ва ри-
ја ци је“, по тек сту Ери ка Ема ну е ла Шми та у ре жи ји Бо-

жи да ра Ђу ро ви ћа, која је током 12 се зо на из ве де на ви ше од 
250 пу та, по ду гач ком ни зу успе шних го сто ва ња при дру жи-
ла је и Тре би ње, у ко јем је од 5. до 10. сеп тем бра одр жан 
Че твр ти ин тер ди сци пли нар ни по зо ри шни фе сти вал „Да ни 
ма лих ства ри“. Мар ко Ни ко лић, коме је на крају представе 
уру че на Пла ке та за глу мач ко до стиг ну ће, и Бо рис Пин го-
вић су, наравно, зна лач ки и су ве ре но вла да ли сце ном До-
ма кул ту ре у род ном гра ду нашег чу ве ног пе сни ка Јо ва на 
Ду чи ћа, што је изазвало буру аплауза тамо шњих љу би те-
ља те а тра.

М. Б.

По ме ни мо, не из о став но, и 
број не фе сти ва ле и смо тре, бар 
оне у ино стран ству: Пр ви ме ђу на-
род ни по зо ри шни фе сти вал „Ака-
де ми ја” у Ом ску („Го спо ђа ми-
ни стар ка”), Те а тар ске су сре те: 
по глед На ци о нал ног по зо ри шта 
Се вер не Грч ке на ју го и сточ ну 
Евро пу у Со лу ну („Цар Едип“), 
43. фе сти вал „Ди ми триа“ у истом 
гра ду („Жи зе ла“), Са ра јев ску зи-
му („Цар Едип“), Ме ђу на род ни 
фе сти вал ма лих сце на, Ри је ка 
2009 („Сек су ал не не у ро зе на ших 
ро ди те ља“), и већ по ме ну ти Те а-

тар Фест „Пе тар Ко чић“ у Ба ња 
Лу ци, 8. фе сти вал бо сан ско хер це-
го вач ке дра ме у Зе ни ци и Град те-
а тар Бу два („Дер виш и смрт“). Са 
ових го сто ва ња умет ни ци су до-
не ли и вред не на гра де: из Ри је ке 
На да Шар гин (На гра ду за глав ну 
жен ску уло гу и На гра ду но ви нар-
ског жи ри ја ко ју до де љу је ри јеч-
ки „Но ви лист“) и Игор Ђор ђе вић 
(На гра ду за нај бо љу епи зод ну 
уло гу); из Зе ни це ан самбл „Дер ви-
ша“ (На гра ду за нај бо љу пред ста-
ву у це ли ни), Егон Са вин (На гра-
ду за нај бо љу ре жи ју) и Ни ко ла 

Ри ста нов ски (На гра ду за нај бо-
ље глу мач ко оства ре ње), те из Ба-
ња Лу ке по но во Ни ко ла Ри ста нов-
ски (На гра ду за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње). Што се ти че до ма ћих 
фе сти ва ла, по ме ни мо бар нај зна-
чај ни је: БИ ТЕФ („Едип“ у глав ној 
кон ку рен ци ји и „Сек су ал не не у ро-
зе...“ у про гра му БИ ТЕФ по ли фо-
ни ја), XIV глу мач ке све ча но сти 
„Ми ли во је Жи ва но вић“ („Фи га-
ро ва же нид ба и раз вод“ и „Дер-
виш”), Ну ши ће ви да ни („Др“), 
VI Јо а ким Фест 2009. („Дер виш“), 
Сте ри ји но по зор је („Дер виш“). 

Тек ка да се ускла де умет-
ност и еко но ми ја, ство-

ри ће се усло ви да има мо 
мо дер но, ефи ка сно и до бро по-
зо ри ште у ко јем ће се ра дом и 
та лен том, а не пу ким по сто-
ја њем за ра ђи ва ти пла те. 



Го то во све што је ра ђе но и ура ђе но 
у по след њих шест ме се ци је упра во 
пре ки да ње сте че них не по зо ри шних 
и еко ном ски нео др жи вих пра ва по-
је ди на ца и вра ћа ње по зо ри шта у 
уобичајeн рад. Те при лич но не по пу-
лар не ме ре спро во де се прин ци пи јел-
но и над лич но, а оне су, убе ђен сам, 
ду го роч но гле да но, је ди но мо гућ но 
ре ше ње за нор мал но функ ци о ни са-
ње На род ног по зо ри шта и истин ску 
ду го роч ну за шти ту за по сле них. 

Ме ђу тим, ва жно је апо стро фи ра-
ти да без об зи ра што је си ту а ци ја у 
Ку ћи ста бил на, ду го роч не ста бил но-
сти не ма без име но ва ња управ ни ка 
те а тра, јер ће та да би ти знат но јед но-
став ни је из ве сти за по че ту, а пре ко 
ну жну и сва ка ко де ли кат ну ре фор му 
На ци о нал ног те а тра.  

Мо жда ни је ко рект но вр ши о-
цу ду жно сти управ ни ка по ста ви ти 
пи та ње ка кви су пла но ви за пред-
сто је ћу се зо ну, али ре ал но ста ње 
је да, на пла ну ре пер то а ра, по сто-
је на сле ђе не оба ве зе, ба рем на ни-
воу до го во ра са не ким ауто ри ма, 
са дру ге стра не 
ту је пак сма ње-
ни бу џет... Да-
кле, мо же ли се 
из те пер спек ти-
ве, са по ло жа-
ја на ко јем сте 
тре нут но, у да-
тим окол но сти-
ма де фи ни са ти 
ре пер то ар 141. 
се зо не?

Све пла ни ра не пре ми је ре су из-
ве де не на вре ме, а у то ку су при пре-
ме но вих. Умет нич ке ди рек ци је су 
при пре ми ле пред лог ре пер то а ра за 
2010. го ди ну, ко ји је углав ном ускла-
ђен, али док га не усво је управ ни од-
бор и бу ду ћи управ ник не ће би ти 
пре зен ти ран јав но сти. У пре го во ри-
ма смо са не ким зна чај ним умет ни-
ци ма као што су Јир жи Менцл, Ста-
фан Вал де мар Холм, Егон Са вин, 

чи је ће ан га жма не, ве ру јем, при-
хва ти ти и управ ни од бор и бу ду ћи 
управ ник. На рав но да ће ре пер то-
ар у на ред ној го ди ни за ви си ти и од 
одо бре ног бу џе та, али без об зи ра 
на кри зу На род но по зо ри ште ће, за-
хва љу ју ћи озбиљ ним умет нич ким 
по тен ци ја ли ма, као и де ве де се тих, 
лак ше од оста лих по зо ри шта пре бро-
ди ти еко ном ске не да ће. 

Ка ко ви ди те по ло жај и бу дућ-
ност На род ног по зо ри шта и свих 
за по сле них у ње му, у све тлу но вог 
За ко на о кул ту ри?

Усва ја ње пре ду го иш че ки ва ног 
За ко на о кул ту ри, ко ји је као кров ни 
За кон иза звао од ре ђе не не до у ми це, 
а ко је ће, на дам се, би ти ар ти ку ли са-
не бу ду ћим под за кон ским ак ти ма, ве-
о ма је зна ча јан јер ће омо гу ћи ти уво-
ђе ње ну жног ре да у кул ту ру, па и у 
На род но по зо ри ште. Управ ник ће би-
ти би ран на кон кур су на осно ву про-
гра ма и име но ван на че ти ри го ди не, 
без об зи ра на по ли тич ке при ли ке, ко-
је, по сло ву За ко на, не ће ути ца ти на 
ман дат упра ве, а то би, из ме ђу оста-

лог, тре ба ло да 
омо гу ћи ста бил-
ну си ту а ци ју и 
ду го ро чан план 
раз во ја по зо ри-
шта као и од го-
вор ност управ-
ни ка, ко ји има 
оба ве зу да ре а ли-
зу је по ну ђе ни и 
од стра не управ-
ног од бо ра при-

хва ћен про грам. Ан га жо ва ње на од-
ре ђе но вре ме ће ство ри ти здра ву 
по зо ри шну ат мос фе ру и са ме по зо-
ришт ни ке ће мо ти ви са ти да се сва-
ким но вим де лом по твр ђу ју и до ка зу-
ју. По зо ри ште ће ти ме у ве ли кој ме ри 
би ти ли ше но ба ла ста и би ће у мо гућ-
но сти да еко ном ски на гра ди оне ко ји 
ства ра ју умет нич ки вред не пред ста-
ве ко је пу бли ка же ли да гле да. 

Жељ ко Ху бач 

Навика као друга   природа
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Не по сред но по по врат ку 
са ве о ма успе шног го-

сто ва ња у Шпа ни ји, Ба лет је 
на ма тич ној сце ни се зо ну по-
чео 20. сеп тем бра пред ста вом 
„Ин тер вал / Vi va la Vi da“. 

Већ 28. сеп тем бра „Кра-
љи ца Мар го“ је оти шла на ве-
ли ку мек сич ку тур не ју, где ће 
игра ти на сце на ма Гва да ла ха-
ре, Мон те ре ја, Сју дад Вик то-
ри је, Ре и но се, Там пи ка, Ну-
е во Ла ре да, а пу то ва ње се 
за вр ша ва на сту пом у шпан-
ском гра ду Сан тан дер. То је 
са мо ло ги чан на ста вак успе-
шног ин тер на ци о нал ног жи-
во та ове зна чај не про дук ци-
је. 

Пр ву по ло ви ну се зо не ће 
сва ка ко обе ле жи ти пре ми је-
ра кла сич ног ба ле та „Крц ко 
Ора шчић“, на му зи ку П. И. 
Чај ков ског. Ова пред ста ва је 
не изо став ни део ре пер то а ра 
сва ке зна чај не ба лет ске ком-
па ни је у све ту, а на сце ну На-
ци о нал ног те а тра се вра ћа, 
по сле ви ше од две де це ни је, 
у мојој ко ре о граф ској по став-
ци. 

Пре ми је ра је пла ни ра на 
за по че так де цем бра 2009, 
што је пра ви мо ме нат јер се 
ова пред ста ва тра ди ци о нал-
но из во ди уочи Бо жић них и 
Но во го ди шњих пра зни ка.

Б.К.

Се зо ну по чи ње мо у је ку 
кри зе али, по што смо ми 

на кри зу на ви кли, не ће нас 
оме сти у на шим за ми сли ма. 
Ге не рал ни план, ко ји је ва жио 
и про шле го ди не, је да сва ког 
ме се ца има мо ма кар по је дан 
до га ђај ко ји ће би ти од из у зет-
не ва жно сти за на шу Опе ру. 

Већ у сеп тем бру, бу ду ћи 
да смо се зо ну по че ли ра ни је 
не го обич но, има ли смо два 
до га ђа ја: Га ла кон церт 19. сеп-
тем бра и ју че ра шње го сто ва-
ње ба ри то на Жељ ка Лу чи ћа 
у „Ригoлету“. Ве ру јем да ће 
ова кав ре пер то ар озна чи ти це-
лу се зо ну и мар ки ра ти и по зи-
ци о ни ра ти на ше ме сто на гло-
бал ном пла ну опер ских ку ћа 
у Евро пи. Би ће то ком се зо не 
и дру гих ве ли ких име на, по-
пут те но ра Пе те ра Двор ског, 
со пра на Цве те ли не Ва си ље ве 
и дру гих. 

По себ но тре ба на гла си ти 
пре ми јер но из во ђе ње опе ре 
„Ха са на ги ни ца“, пред ви ђе но 
за Дан по зо ри шта, 22. но вем-
бар, што ће по сле ду жег ни за 
го ди на би ти јед на ве ли ка до-
ма ћа опе ра на на шем ре пер то-
а ру. Ком по зи тор је Рас ти слав 
Кам ба ско вић, аутор ли бре та 
по мо ти ви ма на род не пе сме је 
Љу бо мир Си мо вић, ди ри гент 
Мла ден Ја гушт, а ре ди тељ 
Ива на Дра гу ти но вић.

В.К.

До кра ја 2009. Драмa пла-
ни ра три пре ми је ре: „Код 

ку ће / Kабул“ То ни ја Ку шне ра 
у ре жи ји Жељ ка Ђу ки ћа, 29. 
ок то бра на Сце ни „Ра ша Пла-
о вић“ и „Игра ју ће жр тве“ бра-
ће Пре сња ков у ре жи ји Ни ко-
ле За ви ши ћа на ис тој сце ни, 
а за Ве ли ку сце ну Егон Са вин 
10. но вем бра по чи ње са при-
пре ма ма Ну ши ће вог „По кој-
ни ка“, чи ја пре ми је ра је пла-
ни ра на за 25. де цем бар. 

Што се ти че ком по но ва ња 
ре пер то а ра за 2010, по сто ји 
мој пред лог, оче ку јем три пре-
ми је ре на Ве ли кој сце ни и пет 
пре ми је ра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“, али нео збиљ но би 
би ло да пре ци зно го во рим о 
ко јим на сло ви ма и ре ди те љи-
ма је реч јер Управ ни од бор 
тек тре ба да усво ји тај пред-
лог, а мој ко нач ни склоп ре-
пер то а ра за ви си и од то га ко-
ли ко сред ста ва ће мо до би ти.

Ми слим да смо има ли из у-
зет но успе шну се зо ну ко ја је 
на естет ском пла ну ве о ма ви-
со ко оце ње на и ја бих во ле ла 
да и сле де ћа на ста ви тај естет-
ски уз лет. 

Глав ни про бле ми би ће ка-
ко оства ри ва ти вр хун ске до-
ме те, ка ко ан га жо ва ти вр хун-
ске са рад ни ке и ка ко иза ћи на 
крај са кри зом ко ја је оп ште-
по зна та чи ње ни ца. 

С.Ж.

Ни ту ни су из о ста ле на гра де. Пре 
свих, из Кра гу јев ца су сти гле на-
гра де за нај бо љу пред ста ву на 
фе сти ва лу, за ре жи ју и сце но гра-
фи ју (Егон Са вин), за нај бо љег 
глум ца (Ни ко ла Ри ста нов ски), те 
за ди зајн пла ка та (Јо ван Тар бук). 
Ни ко ла Ри ста нов ски је по ме ну-
тим на гра да ма при дру жио и нај-
зна чај ни ју – Сте ри ји ну.

По ред на ве де них го сто ва ња 
на фе сти ва ли ма, не сме мо за бо-
ра ви ти ни зна чај ну тур не ју ко ју 
је, као и прет ход ног про ле ћа са 
„Са ло мом“, Опе ра за бе ле жи ла 

у гра до ви ма Ита ли је. Ове го ди-
не у ко лев ци опер ске умет но сти 
од и гра но је са ве ли ким успе хом 
јед но сло вен ско де ло, „Ев ге ни је 
Оње гин“ П. И. Чај ков ског и то у 
Ра ве ни, у Ви ћен ци и у Ро ви гу, где 
је из ве де но укуп но пет пред ста ва 
и је дан Га ла кон церт. 

Све пред ста ве На род ног по зо-
ри шта од и гра не на ино стра ним 
сце на ма ви де ло је про те кле се зо-
не ско ро 13000 гле да ла ца, док је 
на го сто ва њи ма у зе мљи 35 драм-
ских пред ста ва ви де ло бли зу 
13000 гле да ла ца, 6 опер ских пред-

ста ва и 2 Га ла кон цер та – 5500 
гле да ла ца, а 5 ба лет ских пред ста-
ва око 1900 гле да ла ца. До дај мо 
овим им по зант ним ци фра ма још 
да је пред ста ве На ци о нал ног те-
а тра на ма тич ним сце на ма ви де-
ло 120000 гле да ла ца, што са бро-
јем пу бли ке на го сто ва њи ма да је 
збир од пре ко 150000 гле да ла ца 
на пред ста ва ма ан сам ба ла На род-
ног по зо ри шта, а ако се то ме до да-
ју и оста ле пред ста ве и про гра ми 
у ку ћи – ско ро 170000 по се ти ла ца 
у то ку про те кле се зо не. 

Је ли ца Сте ва но вић 

Про мо ци ја но ве књи ге Из да вач-
ке де лат но сти, „Кре а тив ни 

тре ну так“ свестраног позоришног 
ствараоца Бра сла ва Бо ро за на, одр-
жа ће се у Му зе ју по зо ри шне умет-
но сти Ср би је у уто рак, 13. ок то бра, 
са по чет ком у 19 са ти. О књи зи,  
коју је при ре ди ла ње го ва кћи Ди на 
Бо ро зан, а ко ја је об ја вље на у са рад-
њи са МПУС и КИЗ „Ал те ра“, као 
и о ауто ру, го во ри ће на ши еми нент-
ни по зо ри штници. 

Ј. С. 

Промоција 
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Тек ка да успе мо да одво ји-
мо рад од не ра да, санк ци о-

ни ше мо не рад а на гра ди мо ван-
се риј ске ре зул та те, ство ри ће 
се аутен тич на и здра ва по зо ри-
шна кли ма ко ја је пред у слов за 
озбиљ не умет нич ке до ме те.
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Ко мад о жи во ту под те-
ро ром Та ли ба на и уло-
зи За па да у ства ра њу 
истог „Код ку ће/Ка-
бул“, на пи сан је пре не-

го што је Ал Ка и да из вр ши ла на пад 
у Њу јор ку. Сам Ку шнер се упор но 
прав да да ни је ни ка кав врач већ да 
пи ше о ства ри ма ко је се до га ђа ју сва-
ко днев но, о по ја ва ма ко је мо гу да се 
са гле да ју ди ја лек ти ком а не враџ би-
ном, те да уоп ште ни је те шко пред-

ви де ти ис ход крат ко ви де спољ не 
по ли ти ке Ва шинг то на, ре ци мо, у Ав-
га ни ста ну. 

У Ку шне ро вим ко ма ди ма пре о-
вла да ва ути сак да је свет је дан, да 
гра ни це не по сто је, да оно што се до-
га ђа у сну ути че на ствар ност, да по-
сто ји ве за из ме ђу до ма ћи це у Лон до-
ну и би бли о те кар ке у Ка бу лу, ко је се 
ни ка да ни су сре ле. По пут Шек спи ра 
и Брех та, и Ку шнер сце ну ви ди као 
свет у ко јем двор има ди рект ну ве зу 
са крч мом, а та ли бан ски вој ник са ја-
пи јем на Вол стри ту.

„Код ку ће/Ка бул“ је пре све га ко-
мад о из гнан ству, где ег зил ни је пи-
та ње ге о граф ске уда ље но сти од сре-
ди не с ко јом се иден ти фи ку је мо, 
већ пи та ње не мо ћи да ре чи ма из ра-
зи мо нај ду бља осе ћа ња и пре фи ње-
ност ми сли. Исто вре ме но, Ку шнер 
по ста вља пи та ње бли ског и уда ље-
ног: шта смо и ко смо из ван соп стве-
не ку хи ње? На ко ји на чин нас по га-
ђа оно што се до га ђа у уда ље ним 
кра је ви ма? Где је Ка бул? А где ку-
ћа? Шта зна чи оти ћи из ку ће не куд 
дру где, да ле ко? 

УМЕСТО  IN MEMORIAM-a

Магија коју чине људи

Пр вог сеп тем бра су по че ле 
про бе „Код ку ће/ Ка бул“ у 

пре во ду Ма ри је Сто ја но вић, а 
у ре жи ји Жељ ка Ђу ки ћа, го ста 
из Чи ка га. Уло ге ту ма че: Ду-
шан ка Сто ја но вић Глид, Не ла 
Ми ха и ло вић, Ма ри ја Виц ко вић, 
Сло бо дан Бе штић, Не над Стој-
ме но вић, Ми ха и ло Ла ђе вац, 
Дар ко То мо вић, Не бој ша Кун да-
чи на, Сте фан Бу зу ро вић... 

РЕ ДИТЕ ЉСКА ИДЕ ЈА ДРАМСКОГ ТЕКС ТА „КОД К У ЋЕ/КАБУЛ” ТОНИЈА К УШНЕРА

Где је кућа а где је Кабул

То ни Ку шнер, ро ђен 1956, њу-
јор шки Је вре јин, бо рац за људ-

ска пра ва, је дан је од рет ких ин те-
лек ту а ла ца ко ји го ди на ма јав но 
упо зо ра ва на ка та кли змич ну ко руп-
ци ју дру штве ног, еко ном ског и кул-
тур ног жи во та у Аме ри ци. Пи сац 
дра ма „Ан ђе ли из Аме ри ке“, „Ка-
ро ли на или Про ме на“, „Сла ве ни“, 
сце на ри ста Спил бер го вог фил ма 
„Мин хен“ и др. Ку шнер сво јим дра-
ма ма го во ри о очи глед ним али у јав-
но сти пот пу но за по ста вље ним про-
бле ми ма. Та ко би ва да се ње го ве 

На Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта 
26. ју на 2009. го ди-
не одр жа на је ко ме-
мо ра ци ја по во дом 

смр ти на ше слав не сли кар ке Оље 
Ива њиц ки. Био је то тре ну так у ко-
јем смо се под се ти ли и на дра го це-
ну са рад њу са Ољом, ко ја је 2005. 
го ди не кре и ра ла ко сти ме за опе ре-
ту „Сле пи миш“. Та да се ова мул-
ти ме ди јал на умет ни ца пр ви пут по-
ја ви ла у уло зи ко сти мо гра фа, као 
што су се у сво је вре ме у тој уло зи 

на шли Сал ва дор Да ли, Ми ле на Па-
вло вић Ба ри ли, Пи ка со...

По во дом ове пред-
ста ве, Оља Ива-
њиц ки је 2005. 
го ди не да ла ин-
тер вју за „По зо-
ри шне но ви не“ ко ји 
овом при ли ком по но-
во об ја вљу је мо као се-
ћа ње на њен рад 
у по зо ри шту, у 
ко је је уне ла сву 
сво ју кре а тив-
ност, по зи тив ну 
енер ги ју и љу бав. 

Пр ви пут сте 
би ли у уло зи ко сти мо гра-
фа, ка кви су Ва ши ути-
сци?

Ра ди ти за На род но по зо ри ште 
је ве ли ка част, ве ли ко за до вољ ство 
и ве ли ка од го вор ност, јер по зо ри-
ште има сво ја пра ви ла, љу де, а ми 
смо го сти, зна чи, не ко ко не зна 
баш увек сва та пра ви ла, та ко да 
сам у хо ду мо ра ла до ста то га да на-
у чим, да се при ла го дим уз сва ка ко 
дра го це ну по др шку из у зет них про-
фе си о на ла ца, Пла ме на Кар та ло ва, 
ре ди те ља, и сце но гра фа Ми о дра га 
Та бач ког. У то ку при пре ма би ло је 
мно го про ме на. Од оних пр во бит-
них иде ја за ко сти ме ско ро ни шта 

ни је оста ло, све се ме ња ло – 
од за ми сли ре ди те ља до то-
га да је при ма до на на кра ју 
иза шла на сце ну у ку па ћем 
ко сти му. „Ка ко то“, ка жу, 
„Оља је ски ну ла Ро за лин-

ду у ку па ћи ко стим!?“. 
У пред ста ви се од у ста-
ло од во де али се ни је 
од у ста ло од иде је ку-

па ња. Та ко су на-
ше при ма до не 
оста ле у ку па-
ћим ко сти ми-
ма и то је би-
ло не што о 
че му се го-
во ри ло. 

П р е д -
ста ва је 
из ме ште-
на из вре-

ме на у ко јем 
је на ста ла, 
као што се 
то да нас ра-
ди у све ту. 
Да ли је то 
пред ност 
за умет ни-
ка?
Ја ми слим 

да је сте пред-
ност, на на чин да се ба рем је дан 
део оса вре ме ни. Да по сто ји раз лог 
за што се то ра ди, као што ће мо жда 
у не ком дру гом сми слу ре тро, баш 
она ко нај кла сич ни ји, опет би ти у 
мо ди али ми слим да са да тре нут но 
ни је, већ је у пи та њу не ка ком би на-
ци ја, не ки спој оно га што је би ло 
и оно га што евен ту ал но са да тра је. 

То су, ре ци мо, у слу ча ју „Сле пог 
ми ша“ би ли Бет ме-

ни ко ји су обе ле-
жи ли крај ве ка, 
јер се та да по ја-

вио пр ви Бет мен, па је он да до-
шао Бет мен два па Бет мен 

три... Да кле, Бет ме-
ни су не ка ко до-

бро про шли, 
исто као и 
Спај дер мен 
и уоп ште, та 

стрип ва ри јан-
та је овла да ла ге-

не ра ци ја ма љу ди, 
чак и да нас ве о ма ува же ни ре-

ди те љи су оста ли у тој ге не ра-

ци ји стри по ва, не чи та ју Хе ге ла 
не го стрип, жи ве на стри пу. За ме-
не је то стра шно, али ви дим да сви 
они ко ји су у тој зо ни стри па до бро 
про ла зе, јер то је пит ко, на гра ни ци 
је по вр шно сти, свет ви ше од то га и 
не тра жи, не го да се до бро за ба ви и 
да се опу сти. То су две кључ не ре-
чи два де сет пр вог ве ка – да се за ба-
ви и да се бу де опу штен, да јед но-
став но ни шта не ми сли и да му се 
он да де се стра шне ства ри, а да чо-
век не бу де спре ман.

Зна чи, Ва ма је уво ђе ње са вре-
ме ног еле мен та од го ва ра ло?

За што да не. Ми сли ла сам да је-
дан Бет мен бу де осве же ње и он да, 
на мо је ве ли ко за пре па шће ње, сви 
су из хо ра хте ли да бу ду Бет ме ни, 
та ко да је уме сто јед ног би ло пет 
Бет ме на, јед на Ке тву мен и јед на 
Тај гер ву мен.

Ре ци те нам не што о Ва шим 
не по сред ним са рад ни ци ма у по-
зо ри шту...

Ја ми слим да је то тре зор, да су 
ти љу ди нај ве ће бла го по зо ри шта. 
Пр во – они ужи ва ју у ра ду, дру го 
– зна ју то да ра де и тре ће – они су 
дра го це ни исто ко ли ко и из во ђа чи. 
Али овај део ко ји је за ду жен за тех-
ни ку, гар де ро бу, шмин ку, ми слим 
да су то љу ди ап со лут но по све ће-
ни свом по слу. До бро, пр во су би ли 
пре ма ме ни мо жда ма ло не по вер-
љи ви, сви су по ста вља ли ви ше пи-
та ња не го што сам ја има ла за њих 
тог тре нут ка од го во ра, јер сам не ка-
ко по ступ но ула зи ла у овај по сао. 
Ја сам да ла иде је, ма ле на цр те, а 
они су све то до ра ди ли на нај бо љи 
мо гу ћи на чин.

По што је би ло вр ло ма ло вре-
ме на за при пре му „Ми ша“, ре кли 
су ми „Узми те из фун ду са оно што 
има мо од ра ни јих пред ста ва“. У мо-
јој ку ћи је та ко ђе па као од ха љи на, 
не мо гу ни шта да на ђем, па је то го-
ми ла ужа са ко ја че ка да бу де об у-
че на или ко ја се ни ка да не обла чи, 
а ипак је ту, не мо гу да је ба цим. 
Али, ка да сам ушла у фун дус На-
род ног по зо ри шта, до жи ве ла сам 
јед ну вр сту то тал не муч ни не пре 
све га од те ко ли чи не вре ме на, пред-
ста ва, љу ди ко ји су то но си ли, ко-
сти ма ко ји се ви ше не но се, а ту су. 
То ли ко је ма те ри ја ла, ко сти мо гра-
фа ко ји су то ра ди ли, то је не што 
што ја ни ка да до та да ни сам ви де-
ла. Од лу чи ла сам се он да за је дан 
ма те ри јал за ко ји су сви из хо ра, из 
гар де ро бе, из по зо ри шта, зна ли да 
је то ма те ри јал од „Кра љи це но ћи“. 
За сва ку кр пи цу се зна ко ме је при-
па да ла. Узе ла сам то пар че и ре кла 
– офар бај те га да се ви ше не пре-
по зна је, јер ни сам ви ше мо гла да 
слу шам „Кра љи ца но ћи, Кра љи ца 
но ћи“... По зо ри ште је јед на ап со-
лут на ма ги ја, ча ро ли ја, а њу чи не 
љу ди. Они су ти ко ји су у том ча-
роб ном све ту.

Ва ња Ко са нић

Ја сам по зо ри ште за и ста до-
жи вља ва ла као ве ли ку ма ги-

ју. Ма ги ју кроз вре ме од Егип та 
пре ко Грч ке до да на шњих да на.

није останије остани ло, све се мењало – 
од замисли редитеља до то
га да је примадона на кра
изашла на сцену у купаћем 
костиму. му. му „Како то“, кажу
„Оља је скинула Розалин

ду у купаћи костим!
У представи се одуста
ло од воде али се ни
одустало од идеје куло од идеје куло од иде

пања. Тако су на
ше примадо
остале у ку
ћим кости
ма и то је би
ло нешто о 
чему се го
ворило. 

П р е д
става је 
из ме ште
на из вре

мена у које
је наста
као што се 
то данас ра
ди у све
Да ли је то 
пред ност 
за умет
ка?
Ја мислим 

-
не“ који не“ који не“ ко

ком поно-
мо као се-

ви пут сте 
стимогра-

кви су Ваши ути-

миша“ би
ни ко
жили крај ве
јер се та

вио први Бетмен, па је он
шао Бетмен два па Бет

три... Да
ни су не

бро про
исто као и 
Спај
и уоп

стрип ва
та је овла

нерацијацијаци
чак и данас веома ува

дитељи су остали у
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РЕ ДИТЕ ЉСКА ИДЕ ЈА ДРАМСКОГ ТЕКС ТА „КОД К У ЋЕ/КАБУЛ” ТОНИЈА К УШНЕРА

Где је кућа а где је Кабул
Ово је ве ли ка дра ма не са мо због 

ре ле вант них те ма (свет ко ји се огле да 
на ди ла зи ло кал но, ге о граф ско, исто риј-

ско), већ и због сво је драм ске фор-
ме. Пр ви део ко ма да има мо но ло-

шку фор му а дру ги – хор ску. У 
пр вом де лу Ен гле ски ња, за љу-
бље на у књи ге, раз ми шља о 
кул ту ри, љу ди ма ко је ни кад 
ни је сре ла; ро ман ти зу је зе-

мљу у ко јој ни кад ни је би-
ла. Њен мо но лог по се ду је 
мо дер ност есте ти ке ми ни-
ма ли зма али и ле по ту, мо-

ну мен тал ност и ин тен зи тет 
ба рок не раз и гра но сти и ис тан-

ча но сти. У дру гом де лу, у сре-
ди шту при че је При си ла, кћер ка 

у по тра зи за те лом сво је мај-
ке. По ро дич на дра ма, ко ја 

би се у ти пич ној аме-
рич кој или ен гле-

ској дра ми 
игра ла 

у 

ку хи њи, до би ја рас плет на ру ше ви на ма 
Ка бу ла. Сит ни, три ви јал ни про бле ми 
ко ји су ка рак тер При си ле де фи ни са ли 
у са мо за љу бље ном Лон до ну, у еп ском 
Ка бу лу пре ра ста ју у ком пли ко ва на мо-
рал на пи та ња. (Ку шнер, по пут Брех та, 
сма тра да је лич но ис ку ство нео дво ји-
во од исто риј ског и по ли тич ког). Фор-
ма и тон се ра ди кал но ме ња ју: из удоб-
не лон дон ске ку хи ње, из ин тим но сти, 
пре ла зи мо у Ка бул под те ро ром Та ли ба-
на. Ду хо ви тост и теч ност мо но ло га за-
ме њу је ка ко фо ни ја не спо ји вих је зи ка и 
жар го на: ен гле ски, фран цу ски, да ри, па-
штун ски, еспе ран то, ком пју тер ски, ме-
ди цин ски, би бли о те кар ски... Сви углас 
го во ре. Ни ко ни ког не раз у ме. Ка рак те-
ри у по тра зи за сво јим иде а лом ту ма ра-
ју ка бул ским ру ше ви на ма као осу ђе ни-
ци у Дан те о вом „Па клу“. Ви зи ја Ка бу ла 
ни је на ту ра ли стич ка, већ је из ме ште на 
у свест не ко га ко је у бек ству. Или на 
опи ју му. У Ка бу лу је све го ре. У Лон до-
ну пе ва ју сла ву ји. „Код ку ће/Ка бул“ те-
жи по зо ри шту ко је има сна гу и ма шту 
да раз и гра ве ли ку те му уни вер зал ним и 
ван вре мен ским је зи ком глу ме. 

Жељко Ђукић

Ово је велика драма не само због
релевантних тема (свет којикојико се огледа
надилази локално, географско, историј-

ско), већ и због својесвојесво драмске фор-
ме. Први део комада има моноло-

шку форму а други – хорску. ску. ску У
првом делу Енглескиња, заљу-
бљена у књиге, размишља о
култури, људима којекојеко никад
нијенијени срела; романтизујезујезу зе-

мљу у којојкојојко никад нијенијени би-
ла. Њен монолог поседуједуједу
модерност естетике мини-
мализма али и лепоту, ту, ту мо-

нументалност и интензитет
барокбарокба неразиграностииистан-

чаности. У другом делу, лу, лу у сре-
дишту приче је Присила, кћерка

у потрази за телом својесвојесво мај-
ке. Породична драма, којакојако

би се у типичној аме-
ричкојилиенгле-

ској драми
игра ла

у

дра ме и „до го де“ по што су на пи-
са не: у „Ка ро ли ни или Про ме ни“, 
ба вио се узро ци ма си ро ма штва цр-
нач ког ста нов ни штва у Лу и зи ја ни, 
па је „пред ска зао“ ка та стро фал ну 
по пла ву у Њу Ор ле ан су. Сва ка Ку-
шне ро ва дра ма пред ста вља сво је-
вр сни по зо ри шни до га ђај и по ли-
тич ку про во ка ци ју. Реч је о пи сцу 
ко ји је аме рич кој дра ми вра тио до-
сто јан ство тра ди ци је Ју џи на О'Ни-
ла, Те не си ја Ви ли јам са и Ар ту ра 
Ми ле ра, а по ли тич ком по зо ри шту 
сми сао и сна гу.

ТРЕЋА ПРЕМИЈЕРА ЈЕ ДНЕ ПРЕ ДС ТАВЕ

Словеначка математика и српска емоција

Подсетимо, пред ста-
ва „Мо жда смо ми 
Ми ки Ма ус“ Ма је 
Пе ле вић, у ре жи ји 
Ма тја жа По грај ца, 

ко про дук ци ја је Сте ри ји ног по зор ја 
(пре ми је ра је из ве де на 2. ју на), На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду (пре-
ми је ра 6. ју на) и „Бун ке ра“ из Љу-
бља не, где је сло ве нач ка пре ми је ра 
одр жа на 29. ав гу ста, у про сто ру ста-
ре Елек тра не. 

За пре ми је ре ни је чуд но ка да је 
са ла дупке пу на, јер као што је по-
зна то, ту је у ве ли ком бро ју тзв. про-
то ко лар на пу бли ка. Ме ђу тим, и три 
ре при зе, 31. ав гу ста 1. и 2. сеп тем-
бра, би ле су из у зет но по се ће не. Ка-
ко су нам до ма ћи ни пре не ли, пред-
ста ва се „про чу ла“ па да је од и гра на 
још че ти ри пу та, од зив би био исти 
или ве ћи. Ре кла ме је би ло, сва ка ко, 
јер је пре ми је ра пред ста ве ујед но 
би ла и за тва ра ње Ме ђу на род ног по-
зо ри шног фе сти ва ла „Мла ди ле ви“. 
Од на ја ве у нај ти ра жни јем днев ном 

ли сту „Днев ник“, до та ко зва них си-
ти лај то ва (ре клам них па ноа на ауто-
бу ским ста ја ли шти ма), ко јих је би-

ло у чи та вој Љу бља ни. Би ло је и 
оних ко ји су „Микија“ гле да ли ви-
ше пу та. На наш по зив да по гле да 
пред ста ву, Мој ца Крефт, дра ма тург 

(На ци о нал ни по зо ри шни му зеј), 
ра до се ода зва ла иако ју је већ ви-
де ла два ме се ца ра ни је на Сте ри-

ји ном по зор ју, а по сле љу бљан-
ског из во ђе ња је ка за ла да би јој 
би ло жао да пред ста ву ни је од гле-
да ла поново. Ме ђу по зо ри шним 

ства ра о ци ма из Љу бља не, у пу бли-
ци су би ли и Мој ца Хор ват, То ни 
Пер шчак, Из ток Во лич, На та ша и 
Бран ко Ви жин тин... и, сва ка ко, Ви-
то Та у фер, ре ди тељ, ко ји је за јед-
не днев не но ви не на кон пред ста-
ве из ја вио: „За и ста до бри глум ци, 
ско ро сам за бо ра вио ка ко су срп-
ски глум ци шар мант ни, пу ни енер-
ги је, а по го то во глу ми це“. 

Кад се под ву че цр та – ауто ри 
и са рад ни ци на пред ста ви да ли су 
сја јан ре зул тат. По чев ши од Ма је 
Пе ле вић, мла де спи са те љи це чи-
ју спе ци фич ност ства ра ња и та ле-
нат струч на јав ност али и пу бли-
ка већ пре по зна ју, пре ко ис ку сних 
ре ди те ља Ма тја жа По грај ца и ко-
ре о гра фа Бран ка По то ча на, до но-
ве енер ги је ко ју ну де глум ци ове 
пред ста ве. Мо жда је нај бо ље у јед-
ној ре че ни ци све ово опи сао сце но-
граф пред ста ве, То маж Штруцл: 
„Сло ве нач ка ма те ма ти ка и срп ска 
емо ци ја“. 

Ја сми на Уро ше вић

Ме ђу број ним кул-
тур ним до га ђа-
ји ма ко ји се у 
Евро пи де ша ва ју 
то ком ле та, фе сти-

вал опер ских де ла у Бре ген цу, на оба-
ли Бо ден ског је зе ра, од 1950. године 
за у зи ма вр ло зна чај но ме сто, по го-
то ву сво јим спе ци фич ним на чи ном 
при ка зи ва ња. 

Ра ди ства ра ња ја сне сли ке тог 
ам би јен та, ево не ко ли ко ге о граф-
ских по да та ка: Бре генц се на ла зи 
на крај њем за па ду Аустри је, на ју-
гоис точ ној оба ли алп ског Бо ден-
ског је зе ра, тро ме ђи из ме ђу Не мач-
ке, Швај цар ске и Аустри је, крај 
је зе ра  по вр ши не 46x14 кm, у ко је 
се ули ва и из ко јег се из ли ва Рај на. 

Град Бре генц је тај ам би јент 
сми шље но упо тре био, ко ри сте ћи 
ви зу ре је зе ра и око ли не, сме шта-
њем пу бли ке по лу кру жно, ам фи-
те а трал но на око 7000 ме ста, под 
ве дрим не бом, на оба ли, на спрам 
је зе ра и по зор ни це укот вље не у је-
зе ро, на ко јој се од и гра ва ју по зо ри-
шне пред ста ве у ју лу и ав гу сту.

По зор ни ца је ве ли ких ди мен-
зи ја, без боч них ку ли са и гор њег 
ро шти ља, уства ри пра зан пла то, 
опремљена је са вр ше ном тех ни ком 
скри ве ном у под бин ском про сто ру, 
уро ње ном у је зе ро. Аутори има ју ве-
ли ки из бор мо гућ но сти ре а ли зо ва-
ња не ве ро ват них ви зу ел них ефе ка-
та, фан та стич них сцен ских сли ка и 
де ко ра оствар љи вог са мо на та квој 
по зор ни ци-остр ву.

На ре пер то а ру је зер ске по зор-
ни це би ле су, из ме ђу оста лих, Мо-
цар то ва „Ча роб на фру ла“ са ча роб-

ним де ко ром: у по за ди ни вул ка ни 
ко ји бљу ју ва тру, сфин ге, обе ли сци, 
пи ра ми да и др. За тим „Хоф ма но ве 
при че“, Би зе о ва „Кар мен“, Вер ди-
јеви „На бу ко“ и „Трубадур“ (који 
је за декор имао петрохемијску 
рафинерију, као алузију на власт, 
снагу и освету), Бе то ве нов „Фи де-
лио“ са 6 ве ли ких згра да ко је су из-
не на да про па да ле ства рајући плат-
фор ме за игру. По че так но вог ве ка 
на ја вио је Вер ди јев „Бал под ма ска-
ма“, са де ко ром ко ји је иза зи вао је-
зу. По зор ни ца је би ла импозантна 
по лу о тво ре на књи га (34x25 m) ко ју 
је по др жа вао људ ски, мно го ви ши 
ко стур, из ни кла авет из во де, алу ди-
ра ју ћи на са др жај опе ре – жи вот и 
смрт швед ског кра ља. 

Нај ве ћу сен за ци ју је иза звао 
де кор ово го ди шње Вер ди је ве 
„Аиде“. Цен трал ни део је пред ста-
вљао огром ну гла ву ста туе – Ки-
па Сло бо де из Њу јор ка – рас пу-
клу, рас по лу ће ну, осло ње ну на два 
велика сто па ла. Де сно је ста ја ла 
ње на ру ка са бук ти њом, а ле во зла-
тан слон. Вр ло ја сна 
по ли тич ка алу зи ја 
на људ ске не сло бо-
де, еко ном ску кри-

зу и ње но по ре кло, утка но у са др-
жај опе ре. 

Аиду је пе ва ла Та тја на Сер жан, 
Ра да ме са Ру бенс Пе ли ца ри, Ам не-
рис Иано Та мар, Амо на сра Иан Па-
тер сон, ди ри гент је био Кар ло Ри ци, 
ор ке стар Беч ких сим фо ни ча ра, сце-
но граф и ко сти мо граф Па ул Бра ун, 
ре ди тељ Гре јем Вик.

Спе ци фич ни су и ко сти ми ова-
квих мо дер них ин сце на ци ја. У „Ба-
лу под ма ска ма“ хо ри сти су би ли 
оде ве ни у смо кин ге са огром ним 
ли ци ма-ма ска ма, а хо рист ки ње су 
има ле предимензиониране вер ти-
кал не фри зу ре. То ска је би ла оде-
ве на у хи пи-оде ћу, Аида је би ла у 
пан та ло на ма док је са Ра да ме сом 
пе ва ла са плат фор ме ве ли ког кра-
на, а хор је чам ци ма до пло вио на 
по зор ни цу. Због ве ли чи не и уда ље-
но сти тих еле ме на та, из вр ше но је 
озву че ње про гра ма.

При ред бе се од и гра ва ју са мо 
но ћу, са мно го све тло сних ефе ка-
та. Це не ме ста су раз ли чи те, не ма-
ње од 150 еура. Ове се зо не би ло је 
око 220.000 гле да ла ца. 

Жорж По по вић

ПОГЛЕ Д У  СВЕТ

Брегенц – острво позорница

де из Њујорде из Њујорде из Њу ка – распу
клу, клу, клу располућену, ну, ну ослоњену на два 
велика стопала. Десно је стајасно је стајасно је ста ла 
њена рука са буктињом, а лево зла-
тан слон. Врло јасна 
политичка алузијазијази
на људске неслобо-
де, економску кри-

око 220.000 гле да ла ца. 

Жорж По по вић
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А п е н д и к с
ФЕЉТОН

Као што је по ме ну то, 
на раз ме ђи XIX и XX 
ве ка, то ком ду гог ни за 
го ди на је обе ле жа ван 
ро ђен дан на шег ве ли-

ког ко ме ди о гра фа. Овим зго да ма 
увек би био од и гран је дан или ви ше 
ње го вих ко ма да, а по не кад и – при-
год ни ко мад на пи сан о сла вље ни ку. 

Та ко су за пр во Сте ри ји но ве че, 
одр жа но 30. де цем бра 1898, А. Га-
ври ло вић и Д. Бр зак у сти хо ви ма на-
пи са ли „Апо те о зу Ј. Ст. По по ви ћу“, 
ко ја је из ве де на 
уз „Злу же ну“ и 
„Бе о град не кад 
и сад“ – ка ко на-
во де са вре ме ни 
из во ри. О овом 
до га ђа ју, ме ђу-
тим, све до чи и 
ре цен зи ја ко ја, 
ма да не до вољ но ја сно, на во ди два 
про ло га: за пр ви се за кљу чу је да је 
Га ври ло ви ћев, а дру ги Бр за ков. Ка-
ко би ло, овај но вин ски на пис нам 
упр кос свом очи глед ном не за до вољ-
ству, при бли жа ва тај зна ча јан до га-
ђај: „... на Сте ри ји ном ве че ру го во-
ри ло би се не ко ли ко ре чи о Сте ри ји 
(con fe ren ce). Ме ђу тим упра ва је то 
за ме ни ла два ма про ло зи ма, од ко-
јих на ро чи то пр ви то из не на ђе ње ни-
је срећ но до нео. Он је не ка апо те о за 

по е зи ји и Сте ри ји, ко ји се по крај све 
бор бе и ис ку ше ња 'бо ги ње прак тич-
ног жи во та' при во лео цар ству не бе-
ско ме и при кло нио гла ву не кој вр ло 
гло ма зној и 'прак тич ној' (ко ри сти мо 
се тер ми но ло ги јом Га ври ло ви ће вом 
и пре по ру чу је мо је по е та ма) ли ри, и 
по том (без бен гал ске ва тре) при мио 
тр нов ве нац. Сти хо ви су раз у ме се 
рђа ви. Дру ги про лог јед нак по сти-
ху, тре ба ло је да бу де срећ ни ји због 
де кла ма то ра г. Га ври ло ви ћа, ко ји је 
већ чу вен као про сла вљач сти хо ва 

Бр за ко вих. Ово-
га пу та он их је 
на у чио да ле ко го-
ре но икад, и ми 
смо слу ша ли ис-
ки да ног реч по 
реч 'при год ног' 
Бр за ка“. Ово ве-
че је ре при зи-

ра но 18. ав гу ста 1899. у окви ру ре-
дов ног ре пер то а ра, а „Апо те о за“ је 
од и гра на још јед ном у окви ру Сте ри-
ји не ве че ри, 30. де цем бра 1903, овог 
пу та уз пе сму „Мо ја те жња“ и дру-
ге Сте ри ји не сти хо ве, и ко мад „Вла-
ди слав“.

„У спо мен да на ро ђе ња Ј. Ст. 
По по ви ћа“, 30. де цем бра 1899, пре 
пре ми је ре „Џан др љи вог му жа“ је, 
у ре жи ји Ђу ре Рај ко ви ћа, од и гран 
сво је вр стан про лог по све ћен Сте ри-

ји под на зи вом „По е зи ја и про за“, ко-
ји је, у сти хо ви ма, на пи сао Ми ло рад 
Ј. Ми тро вић. Исти про лог је игран 
и 14. ја ну а ра 1900, та ко ђе уз „Џан-
др љи вог му жа“, као и 31. де цем бра 
1906. у окви ру Сте ри ји не ве че ри, са-
да уз „Же нид бу и удад бу“.

Дра гу тин Ко стић је под псе у до-
ни мом Мих. Дим кић, на пи сао ко мад 
„Кир-Сте ри јин син“, уз об ја шње ње 
са др жа но у под на сло ву „сце на из 
жи во та Ј. Ст. По по ви ћа“. Ко мад је, 
уз „Кир Ја њу“, игран у окви ру Сте-
ри ји не ве че ри 1907, у ре жи ји Чи ча 
Или је Ста но је ви ћа.

„У гар де ро би ди ле тант ског по-
зо ри шта на сав ској Ца ри нар ни ци 
1842. го ди не – про лог уз Ј. Ст. По по-
ви ћа“, „сли ка у јед ном чи ну“ ко ју је 
у сти хо ви ма на пи сао Иг но тус (псе у-
до ним Ду ша на Си ми ћа), из ве ден је 
у окви ру Сте ри ји не ве че ри ко ја је 

по не ким из во ри ма упри ли че на 30, 
а по дру гим 31. де цем бра 1905. У ре-
жи ји Са ве То до ро ви ћа овај про лог 
је игран пре „По кон ди ре не ти кве“, 
по сле ко је је из ве ден и „Епи лог уз 
Ј. Ст. По по ви ћа – По сле пред ста ве“ 
истог ауто ра. Ова два све чар ска ко-
ма да има ла су за циљ, за јед но са Сте-
ри ји ном ко ме ди јом „По кон ди ре на 
ти ква“, да ево ци ра ју се ћа ње на јед но 
ве че у Те а тру на Ђу мру ку. Је дан од 
ликова у про ло гу и епи ло гу је и наш 
Сте ри ја, о че му све до чи пр ва стра на 
са чу ва ног тек ста „По сле пред ста ве“ 
на ко јој сто ји: „до га ђа се у Бе о гра-
ду 1842. год. Пред ка фа ном 'Кра гу је-
вац', по сле пред ста ве 'По кон ди ре на 
ти ква'. Ли ко ви су: Сте ри ја, Јо а ким 
Ву јић, Ла зар Ла за ре вић, Стеф. Сте-
фа но вић, А. Ни ко лић, Ста вра, ме хан-
џи ја код 'Кра гу јев ца', ли цеј ци, ше гр-
ти и де вој ке“. Исто вет но Сте ри ји но 

ве че ре при зи ра но је 31. де цем бра 
1913.

„Спо мен Сте ри ји“ је пр ви пут из-
ве ден 3. ок то бра 1906. Ка ко пла кат 
на во ди, то је „при ка жња у две сли-
ке Дра гу ти на Ј. Или ћа“, за ко ју је му-
зи ку ком по но вао Пе тар Ј. Кр стић, а 
ре ди тељ је био Или ја Ста но је вић Чи-
ча. Овај спо мен је та да из ве ден уз 
Сте ри ји ну пе сму „Мо ја те жња“ и ко-
ме ди ју „Зла же на“, а на ре при зи је, у 
окви ру Сте ри ји не ве че ри 31. де цем-
бра 1911. при ка зан уз „Ро до љуп це“.

Пр ви свет ски рат је пре ки нуо 
обе ле жа ва ње Сте ри ји ног ро ђен да-
на, и јед но вре ме се чи ни ло да је 
наш ко ме ди о граф за по ста вљен, да 
би се по след њих де це ни ја XX ве ка 
вра тио на сце ну, и то на ве ли ка вра-
та. И по но во је по слу жио као ин спи-
ра ци ја за по зо ри шни ко мад, и то це-
ло ве чер њи, ре ди те љу и драм ском 
пи сцу, Ра до сла ву Зла та ну До ри ћу. 
Је дан од тек сто ва ко ји су овом ауто-
ру до не ли по бе ду на ано ним ном кон-
кур су Удру же ња драм ских пи са ца 
је ко ме ди ја „Стран ка џи је или ти не-
ки Сте ри ја пи ше Ро до љуп це“. На на-
шој сце ни овај ко мад се на шао са мо 
јед не ве че ри, 24. мар та 1992, ка да га 
је у окви ру Да на на род них по зо ри-
шта Ср би је од и гра ло На род но по зо-
ри ште Сом бор. 

(крај)

Ма ло се ко ји и свет ски 
кла сик мо же по хва-

ли ти по зо ри шним ко ма-
дом о се би. А о на шем Сте-
ри ји на пи са но је не ко ли ко.

При ма ба ле ри на бе-
о град ског Ба ле та 
Рут Пар нел, ко ју 
су пу бли ка и ко ле-
ге јед но став но и 

при ме ре но ње ној лич но сти зва-
ли Ру ти ца, ро ђе на је у Беч ке ре ку 
(Зре ња ни ну) 1923. го ди не, а оти-
шла је са жи вот не сце не 29. апри-
ла 1992, на Свет ски дан умет нич-
ке игре. 

Сво је пр ве 
ба лет ске ко ра-
ке на у чи ла је 
у рад ном гра-
ду, код доц ни је 
ис так ну тог на-
шег пе да го га 
Ми ло ра да Ми-
ле та Јо ва но ви-
ћа. Као ње го ва 
два на е сто го ди-
шња уче ни ца 
осво ји ла је пр-
ву на гра ду на Ме ђу на род ном ба-
лет ском кон кур су 1935. у Бе чу, и 
од та да је ба лет ска умет ност би ла 
ње но жи вот но опре де ље ње.

Ра но је по че ла да игра у На-
род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, а 
ис ти ца ла је да је та да мно го на у-
чи ла од пе да го га Бо ри са Кња зе-
ва. На пре до ва ла је по сте пе но, ни-

шта ни је пре ско чи ла. По че ла је у 
по след њем ре ду ан сам бла, игра-
ла је Ка заљ ку у „Ко пе ли ји“, раз не 
цве ти ће и леп ти ри ће, за тим су до-
шле ве ће уло ге у пред ста ва ма „Ба-
ле ри на и бан ди ти“ и „Сил фи де“. 
По сле Дру гог свет ског ра та је би-
ла ис так ну та со лист ки ња, али се 
пам ти да ни ка да ни је тра жи ла да 
игра пре ми је ре, ни ка да ни је би ла 

љу бо мор на ни 
за вид на због 
успе ха ко ле ги-
ни ца. А ње не 
уло ге и ус пе си 
су се ре ђа ли. Би-
ла је гра ци о зна, 
тех нич ки бес-
пре кор на Би сер-
ка у „Охрид ској 
ле ген ди“ ко ју је 
1947. по ста ви-
ла Мар га ре та 
Фро ман. Бра ву-

ро зно је игра ла Сва нил ду у „Ко-
пе ли ји“, а би ла је пр ва лир ска и 
ус треп та ла Ју ли ја у по став ци „Ро-
меа и Ју ли је“ ко ју је у Бе о гра ду 
дао Ди ми три је Пар лић 1949.

Ту сво ју Ју ли ју, ко ју су то ли ко 
во ле ли и по што ва ли и пу бли ка и 
струч ња ци, за јед но са Де вој ком 
из „Ки не ске при че“ Ба ра но ви ћа и 

Па туљ ком из „Ро ђен да на ин фант-
ки ње“ Форт не ра, Ру ти ца је по-
себ но из два ја ла од сво јих мно го-
број них уло га. „Ја ни ка да не бих 
мо гла би ти ба ле ри на ко ја игра пра-
зне уло ге“, го во ри ла је „јер за ме-
не је увек био пра зник да од и грам 
уло гу Ју ли је од де вој чи це од ње-
не без гра нич не љу ба ви пре ма Ро-
меу, ко ја је то ли ко ве ли ка да во ди 
у смрт. Тај крат ки жи вот сам увек 
искре но пре жи вља ва ла“.

О јед ној сво јој пред ста ви „Ки-
не ске при че“ у Па ри зу, Ру ти ца је 
при ча ла као о пра вом чу ду. Би ла 
је због ин тер вен ци је на зу бу ја ко 
бо ле сна, да ли су јој пре пред ста-
ве лек и она се осе ћа ла као да леб-
ди сце ном, да сва ку играч ку фи-
гу ру или ре че ни цу из во ди као да 
не до ди ру је тле. То је био ве ли ки 
успех бе о град ског Ба ле та, па ри-
ска штам па је би ла оду ше вље на 
ма лом Ки не ски њом, крх ком и не-
жном као пор це лан ска фи гу ра, ко-
ја је, ипак, по сле сјај но од и гра не 
пред ста ве мо ра ла опет тр пе ти ја-
ке бо ло ве.

О сво јој по след њој уло зи (по-
ву кла се са сце не 1969), о не за бо-
рав ном Па туљ ку или Гр бав ку, ка-
ко је на зи ва ла лич ност из при че 
Оска ра Вајл да, Ру ти ца је на дах ну-

то при ча ла: 
„Ја сам тог 
свог Гр бав ка 
ја ко во ле ла 
да играм, јер 
сам га са ра-
до шћу ства ра-
ла и у ба-
лет ској 
с а -
ли са 
Ми том Пар-
ли ћем и на 
ули ци док хо-
дам... Про-
сто сам осе-
ћа ла ка ко се 
ску пљам, до-
би јам гр бу. 
На ро чи то ме је увек по тре сао крај 
пред ста ве, ка да Па туљ ку пре пук не 
ср це. У ор ке стру се чу је са мо је дан 
кра так, туп звук тим па на, и то је 
тре ну так ка да он уми ре...“

За све сво је уло ге Рут Пар нел 
је у му зи ци на ла зи ла глав ни по кре-
тач. Њој је му зи ка да ва ла сна гу и 
во ди ла ју је кроз игру. По сле ду гог 
сцен ског ис ку ства до шла је до за-
кључ ка да она игра му зи ку, да је 
она са ма му зи ка, па је увек на сто ја-
ла да кроз ње ну игру гле да о ци „ви-
де му зи ку“.

И по след њи удар тим-
па на је суд бин ски од јек-
нуо у жи во ту Рут Пар нел и 

пре нео је у ле ген ду, ме ђу нај ве ће 
умет ни це На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду. 

Њена Ју ли ја, Ки не ска де вој ка, 
Па ту љак, пре ра но су веч но усну-
ли, али успо ме на на Ру ти чи но чи-
сто умет нич ко ср це, људ ску пле-
ме ни тост и скром ност, оста ју да 
тра ју за у век.

(на ста ви ће се)

 играла је музику
то причала:
Ја сам тог 

свог Грбавка 
ко волела 

да играм, јер 
сам га са ра-

шћу стварашћу стварашћу ства -
ла и у ба-

ској 
-

ли са 
том Пар-

ћем и на 
ци док хо-
... Про-

сто сам осе-
ла како се 
пљам, до-

јам грбу. бу. бу
рочито ме је увек потресао крај 

ставе, када Патуљку препукне 
И последњи удар тим-

пана је судбински одјекски одјекски од -

По се до ва ла је из ван ред ну 
кла сич ну ба лет ску тех-

ни ку, бр зи ну и по себ ну си гур-
ност у ра зно вр сним вир ту о-
зним окре ти ма, али је има ла 
и ис тан чан сми сао за емо ци о-
нал но ва ја ње ли ко ва ко је је ту-
ма чи ла.


