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УЗ ОВАЈ КУПОН ПРИ 
КУПОВИНИ КАРТЕ У 

НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ 
У НОВЕМБРУ ОСТВАРУЈЕТЕ

ПРВА ПРЕМИЈЕРА У  ДРАМИ

Кабул код куће

Сутра увече, на Сце-
ни „Раша Плаовић“, 
биће премијерно 
изведена представа 
„Код куће / Кабул“ 

престижног савременог америчког 
драмског писца, Тонија Кушнера. 

Овај изузетно актуелан комад 
који кроз интимну породичну при-
чу говори о озбиљним глобалним 
проблемима савременог света, по-
кушавајући да катастрофичну и 
катаклизмичну садашњост обја-
сни ослањајући се на древна и по-
тоња учења, те да у нама пробуди 
исконску потребу за размишља-
њем, дакле човечношћу, режирао 
је гост из Америке, Жељко Ђукић. 
У ауторском тиму су још два го-
ста, костимограф Наташа Вучуро-
вић Ђукић и дизајнер светла Кит 
Парам, иначе стални редитељеви 
сарадници из театра TUTA (The 

Utopean Theatre Asylum). Текст је 
превела Марија Стојановић, драма-
тург је Славко Милановић, сцено-
граф Борис Максимовић, лектор 
Љиљана Мркић Поповић, избор 
музике потписује редитељ, а ди-
зајн звука Зоран Јерковић. Необич-
но захтевну улогу Кућевне тумачи 
Душанка Стојановић Глид (више 
на странама 5 и 6). Врхунску глу-
мачку поделу ове представе  чине 
још Нела Михаиловић, Хана Сели-
мовић, Слободан Бештић, Ненад 
Стојменовић, Михаило Лађевац, 
Дарко Томовић, Небојша Кундачи-
на и Стефан Бузуровић.

Поводом београдске премије-
ре провокативног Кушнеровог тек-
ста, у Фоајеу Сцене „Раша Плао-
вић“ биће постављена изложба 
фотографија Предрага Вучковића 
„Кабул – Авганистан“. 

Ј. Стевановић

На предлог новоформираног 
Управног одбора Народног по-

зоришта, који је прихватило Ми-
нистарство културе и медија, Вла-
да Републике Србије је на седници 
одржаној 22. октобра именовала 
за управника Народног позоришта 
у Београду редитеља Божидара 
Ђуровића, досадашњег помоћника 
управника, који је иначе од оставке 
претходног управника Предрага Еј-
дуса, са те позиције водио нашу Ку-
ћу. Ђуровић је тридесети управник 
Народног позоришта, од оснивања.

www.narodnopozoriste.rs
Посетите
нови сајт!
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ТРИ ПИТАЊА ЗА ЕГОНА САВИНА

По сле из у зет но 
успе шне се зо не, 
а на ро чи то пред-
ста ве „Дер виш и 
смрт“ за ко ју пот-

пи су је адап та ци ју, ре жи ју и идеј-
но ре ше ње сце но гра фи је, Егон 
Са вин у На род ном по зо ри шту 
по чи ње рад на но вој пред ста ви, 
Ну ши ће вом „По кој ни ку“. Пре-
ми је ру оче ку је мо 25. де цем бра 
на Ве ли кој сце ни. 

Тим по во дом, у раз го во ру за 
По зо ри шне но ви не, Са вин сво ју 
при чу о ра ду на ко ма ду по чи ње 
из ја вом да Ну ши ћа сма тра „по-
зо ри шним ге ни јем“ и до да је: 
„Што се ти че ‘По кој ни ка’, по 
ми шље њу еми нент них те о ре-
ти ча ра, Мир ја не Ми о чи но вић 
и Јо си па Ле ши ћа, ни је реч о ко-
ме ди ји. ‘По кој ник’ је за пра во 
нај зна чај ни ја ме ђу рат на срп ска 
дра ма. Ну шић је, на рав но, као 

сред ство об ра чу на ко ри стио 
смех – брит ко, бес ком про ми сно 
сред ство за об ра чун са све мо гу-
ћим дру штве ним ли це мер јем, а 
у ‘По кој ни ку’, ви ше не го у свим 
дру гим ко ме ди ја ма, он кри ти ку-
је и др жа ву ко ја ста је на стра ну 
кри ми на ла.

Ко ли ко че сто сте има ли 
при ли ку да се срет не те са 
„кра ђом“, слич ном оној у „По-
кој ни ку“, у умет нич ким кру го-
ви ма?

„Пре пи си ва ње“ је у по зо ри-
шту нор мал на и сва ко днев на 
по ја ва, не бих то на звао кра-

ђом. То је не ми нов но... У свет-
ском по зо ри шту по сто је та ко-
зва ни трен до ви, ко ји се ши ре из 
ве ли ких ме тро по ла на ма ње сре-
ди не, као што је на ша, и он да, 
сход но то ме, и по зо ри ште у уну-
тра шњо сти „пре пи су је“ оно што 
се ра ди у на шим по зо ри шним 
ме тро по ла ма, у Бе о гра ду и Но-
вом Са ду. Не мо же се ства ра ти 
у по зо ри шту а да чо век не ма 
од ре ђе не уз о ре, да не ма не скри-
ве не сим па ти је за иде је и де ла 
од ре ђе них умет ни ка, и ја не ми-
слим да је та кра ђа не што та ко 
ва жно, зна чај но и опа сно као 

КРЕ А ТИВ НИ ТРЕ НУ ТАК
БРА СЛА ВА БО РО ЗА НА

У Му зе ју по зо ри шне умет но сти Ср би је, 13. ок то бра, 
одр жа на је про мо ци ја књи ге „Кре а тив ни тре ну так“ 

Бра сла ва Бо ро за-
на. Из да ва чи су На-
род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду, Му зеј 
по зо ри шне умет но-
сти Ср би је и КИЗ 
„Ал те ра“, а при ре-
ђи вач ауто ро ва ћер-
ка, Ди на Бо ро зан. 
Књи га је на ста ја ла 
то ком три де сет-

тро го ди шњег Бо ро за но вог ра да у На род ном по зо ри шту, 
где је био ре ди тељ, драм ски пи сац, сце но граф и глу мац, 
а са др жи есе је о глу ми, глу мач ке пор тре те, ре ди тељ ске ко-
мен та ре, тек сто ве о фе но ме ну те а тра у НОБ-у... На про мо-
ци ји су го во ри ли: ди рек тор ка Му зе ја, мр Ксе ни ја Ра ду ло-
вић, управ ни к На род ног по зо ри шта Бо жи дар Ђу ро вић, те 
Ксенија Јовановић, Јо ван Ћи ри лов, др Зо ран Т. Јо ва но вић, 
др Пе тар Волк и Де јан Ча вић.

С. Ж.

Егон Са вин по ста вља 
„По кој ни ка“ Бра ни сла ва 

Ну ши ћа на Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта. Ко сти мо-
граф је Ма ри на Ме де ни ца, сце-
но граф Бо рис Мак си мо вић, а 
у пред ста ви игра ју: Пре драг 
Еј дус, Љу бо мир Бан до вић, Не-
бој ша Кун да чи на, На та ша 
Нин ко вић, Дар ко То мо вић, 
Бран ко Је ри нић, Ми о драг Ра-
до ва но вић, Ми лош Ђор ђе вић, 
Алек сан дар Ђу ри ца, Зо ран Ћо-
сић, Ан ђел ка Ри стић и Бојан 
Кривокапић.

РУ СКИ АР ХИ ТЕК ТИ БЕ О ГРА ДУ

Поводом посете пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је, Дми-
три ја Ме две де ва Ср би ји, у На род ном по зо ри шту је 

20. ок то бра отво ре на из ло жба „Ру ски ар хи тек ти Бе о гра-
ду“, ауто ра проф. Ни ко ле Ра до ше ви ћа. На из ло жби су, по-
ред ауто ра, го во ри ли арх. проф. Спа со је Кру нић и Мир ја на 
Бо жи да ре вић, пред сед ни ца Оп шти не Ста ри град, ин сти ту-
ци је ко ја је по др жа ла про је кат.

Р. П. Н.

Дра ма Ми ло ша 
Ни ко ли ћа „Ко ва-
чи“ спре ма на је 
по чет ком се зо не 
2003/04. у ко про-

дук ци ји На род ног по зо ри шта 
и Цен тра за кул ту ру Пан че-
во. Ко мад је ре жи рао мла ди 
Сте фан Са блић, аутор сце но-
гра фи је је Де јан Пан те лић, 
ко сти мо граф Ка та ри на Гр чић, 
дра ма тург Зо ран Ра и че вић, 
сцен ским по кре том се по за ба-
вио Иви ца Кле менц а лек тор је 
би ла др Љи ља на Мр кић По по-
вић. 

Од пр ве до ове, сто те пред-
ста ве, у уло зи Пе те ра је Бран-
ко Ви да ко вић, Ацу игра Ми-
лен ко Па влов, Луј зу Зо ри ца 

Мир ко вић, док је уло гу Ива на 
нај пре ту ма чио Стан ко Бо го је-
вић, а са да Дра ган Ни ко лић. 
Пре ми је ра је од и гра на у Пан-
че ву 13. но вем бра, а бе о град-
ска пре ми је ра не што ка сни је, 
18. де цем бра 2003, на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. То ком пр о те-
клих шест го ди на, пред ста ву 
је ви де ло ско ро 20000 гле да-
ла ца – на на шој сце ни, али и у 
Пан че ву и у бе о град ском До му 
кул ту ре „Сту дент ски град“ по 
не ко ли ко пу та, као и на го сто-
ва њи ма у Па ра ћи ну, Ива њи ци, 
По жа рев цу, Ко стол цу, Убу, Ле-
ба ну, Вр ба су, Вр њач кој Ба њи, 
те у Бије љи ни (БиХ).

Ова пред ста ва је са за па-
же ним успе хом уче ство ва ла 

на чак три ино стра на фе сти-
ва ла. На Ме ђу на род ном по зо-
ри шном фе сти ва лу на ци о нал-
них ма њи на у су сед ној Ру му-
ни ји, у Те ми шва ру, представа 
је играна ма ја 2004. Маја сле-
де ће, 2005, учествовала је на 
VI ин тер на ци о нал ном фе сти-
ва лу ко ме ди је „Бал кан 2000“ 
у Кор си, што је би ло и пр во 
го сто ва ње на шег Те а тра у Ал-
ба ни ји. Наредне 2006, опет у 
ма ју, на VI II ме ђу на род ном 
по зо ри шном фе сти ва лу у Ки-
је ву, у Укра ји ни. Са фе сти ва-
ла у Кор си, Ми лен ко Па влов 
се вра тио овен чан На гра дом 
за глав ну му шку уло гу. 

Је ли ца Сте ва но вић

С т о  „ К о в а ч а ”
ЈУБИЛЕ Ј  У  ДРАМИ

ГОСТИ У ОПЕРИ

Прошлог ви кен да, на 
пред ста ва ма „Кар-

мен“ и „Ри го ле то“ гост 
Опе ре На род ног по зо ри-
шта био је Ре да ел Ва кил, 
ди рек тор На ци о нал не 
опе ре у Ка и ру, у ко јој је 
по чет ком го ди не са ве ли-
ким успе хом, уз со ли сту 
ми лан ске Ска ле Ан то не ла 

Па лом би ја, у спек та ку лар ној про дук ци ји Вер ди је ве „Аиде“ 
као Ам не рис на сту па ла Дра га на дел Мо на ко. 

Р. П. Н.

ЗНАЧЕЊА

Про мо ци ја књи ге „Зна че ња срп ске 
ко ме ди о гра фи је – од Јо а ки ма Ву ји-

ћа до Бра ни сла ва Ну ши ћа“  др Ми лен ка 
Ми са и ло ви ћа, одржана је 17. ок то бра. 
Штам па на  је у из да њу По зо ри шног 
му зе ја Вој во ди не, а по во дом до де ле На-
гра де за жи вот но де ло „Ло во ров ве нац“ 
аутору. На промоцији су говорили Зо ра н 
Мак си мо ви ћ, ди рек то ра Му зе ја, управ-
ни к По зо ри шта Бо жи дар Ђу ро вић, ам ба-
са дор Ре пу бли ке Ма ке до ни је, Љу би ша 
Ге ор ги јев ски, проф. др Ва со Ми лин че-
вић и проф. др Ве сна Крч мар.                              

С. Ж.



што је она ко ју је на чи нио Па вле 
Ма рић у „По кој ни ку“. Ту је реч 
о кра ђи на уч ног де ла, на ко јем 
по сле на ста је ве ли ка др жав на 
ин ве сти ци ја огром ног ка пи та ла. 
Па влу Ма ри ћу ње го ви бли жњи 
пре све га оду зму ин ти му, ка ри-
је ру, имо ви ну, и он, као и ве ли-
ки број оних ко ји су по след њих 
го ди на оти шли из Ср би је, би ва 
по вре ђен и по ни жен. Мно го је 
слич них суд би на. На рав но, не 

мо же мо ста вља ти знак јед на ко-
сти из ме ђу де ла Бра ни сла ва Ну-
ши ћа и ре ал но сти. Ја бих се чак 
усу дио да ка жем да жи вот ли чи 
на де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа, а 
не да „По кој ник“ ли чи на на шу 
ствар ност. 

Да ли из ме шта те „По кој ни-
ка“ у не ко дру го вре ме, или га 
по ста вља те у оно у ко јем се до-
га ђа?

По шту јем пе ри од у ко јем Ну-
шић пи ше, из ме ђу два ра та. Ово 
је јед на од по след њих ње го вих 

ко ме ди ја, пи са на не где не по сред-
но пред Дру ги свет ски рат. То је 
вре ме кри зе, вре ме ин фла ци је, а 
увек је код нас вре ме кри зе и ин-
фла ци је. Да кле, то су три де се те 
го ди не, еко ном ска, по ли тич ка, 
на ци о нал на пре ви ра ња, ко ја су 
код нас за пра во кон стан та. 

По ло ви на ре ди тељ ског по-
сла је до бра по де ла. Је сте ли 
има ли сре ће да на пра ви те по-
де лу ка кву же ли те?

Обич но не по чи њем да ра-
дим ко мад за ко ји не мам аде-
кват ну по де лу. Ја сам кроз рад 
на „Дер ви шу“ али и прет ход них 
го ди на, чи ни ми се, упо знао овај 
ан самбл и на дам се да сам про на-
шао ко мад ко ји му од го ва ра, по 
мо гућ но сти ма, по ра зно вр сно-
сти, по ду ху, и ве ру јем да ће мо 
ура ди ти под јед на ко вре дан и 
зна ча јан по сао као што смо то 
учи ни ли са прет ход ним пред ста-
ва ма. 

Ја сми на Уро ше вић
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Хит пред ста ва На род ног по зо ри шта „Дер виш и смрт” ни-
же но ве успе хе. На Фе сти ва лу „Те а тар у јед ном деј ству” 

ко ји је одр жан у Мла де нов цу, про гла ше на је за нај бо љу, а на 
Да ни ма „Зо ра на Рад ми ло ви ћа“ у За је ча ру, Ни ко ла Ри ста нов-
ски је нај пре као глу мац ве че ри до био Зо ра нов брк, по том га 
је струч ни жи ри про гла сио за нај бо љег глум ца Фе сти ва ла, а 
На гра ду за сце но гра фи ју „Кр сто мир Ми ло ва но вић“ добио је 
Его н Са ви н. „Дервиш“ ће 11. но вем бра го сто ва ти у Ско пљу, 
у окви ру Да на срп ске кул ту ре у Ма ке до ни ји, већ су тра дан ће 
уче ство ва ти на Ле ско вач ком по зо ри шном ма ра то ну, а 15. у 
так ми чар ском про гра му Ју го сло вен ског по зо ри шног фе сти ва-
ла „Без пре во да“ у Ужи цу.

ИНТЕРВЈУ /  РАС ТИС ЛАВ КАМБАСКОВИЋ,  композитор

Гануће као узвишени циљ

На Дан На род ног 
по зо ри шта, 22. но-
вем бра, оче ку је нас 
из у зе тан до га ђај – 
пра и зво ђе ње опе ре  

„Ха са на ги ни ца“ ком по зи то ра Рас-
ти сла ва Кам ба ско ви ћа, ис так ну тог 
ства ра о ца на ше са вре ме не му зи ке. 

Шта је за Вас би ло ин спи ра-
тив но ка да сте као те му опе ре иза-
бра ли овај Симовићев текст?

За ме не је ин спи ра ци ја је дан вр-
ло ба на ли зо ван по јам, вр ло се че сто 
упо тре бља ва, али он је ипак не ки 
пу то каз. Ка да се ра ди о „Ха са на ги-
ни ци“, текст Љу бо ми ра Си мо ви ћа 
ко ји је до шао у мо је ру ке још осам-
де се тих го ди на, био је ини ци јал на 
ка пи сла за раз ми шља ње о опе ри. 
Та да сам се већ при ми цао жи вот-
ном и ства ра лач ком пе ри о ду у ко-
јем сам раз ми шљао о не че му што 
би би ло кру на мог ствар ала штва, 
јер пре то га сам се огле дао у ка мер-
ним, со ли стич ким и сим фо нијским 
делима. Де ве де се тих го ди на сам 
на пи сао ве ли ку кан та ту „Бал кан-
ски ре кви јем“ и би ло је ло гич но да 
пре ђем на тај сле де ћи ко рак – опе-
ру. У раз го во ри ма са не ким дра ма-
тур зи ма и ре ди те љи ма по ја ви ло се 
ми шље ње да је та дра ма су ви ше 
ин тро верт на, не ки су чак го во ри-
ли да у њој не ма му зи ке, а ја сам 
у том тек сту са мо му зи ку и ви део. 
Већ 1987. го ди не Умет нич ко ве ће 
На род ног по зо ри шта је до не ло од-
лу ку да од ме не на ру чи опе ру „Ха-
са на ги ни ца“. Де ве де се тих го ди на 
сам при сту пио ком по но ва њу и три 
ари је из бу ду ће „Ха са на ги ни це“ су 
сни мље не у окви ру „Свет ских пре-
ми је ра“. Ком плет ну му зич ку дра му 
за вр шио сам 2001. го ди не. 

Опе ра је увек има ла ути ца ја 
на са вре ме но дру штво, те при че 
су сла ле не ку по ру ку и код Вер ди-
ја, Мо цар та... Не дав но је Фи лип 
Глас из ја вио ка ко по ку ша ва да у 
опе ри про на ђе „фор му ди ску си-
је о дру штве ним те ма ма“. Он се 
при бо ја ва да у опе ри да нас има 

све ви ше за ба ве а 
све ма ње умет но-
сти. 

Ако про чи та те 
ми шље ња о мо јим 
до са да шњим де ли-
ма, на ро чи то Вла сти-
ми ра Пе ри чи ћа и Ен-
ри ка Јо си фа, ви де ће-
те да сам ја пот пу но 
не спо со бан да сво-
јим де ли ма не ко га за-
ба вљам. Увек сам се 
но сио ми шљу во ди-
љом „Пе смо мо ја, бу-
ди од већ гор да да се 
сви ђаш сва ком“. То 
је ре зул тат мог ра да 
још из сту дент ских 
да на са про фе со ром 
Ва си ли јем Мо крањ-

цем и ње го вим тра га њем за мо јим 
иден ти те том. Увек је у мо јој све сти 
бру јао ње гов са вет: „Окре ни се са-
мо се би, ако у се би на ђеш не што 
– ра ди“ (на рав но, уз ве ли ки на пор). 
Би ло је то ше зде се тих го ди на и био 
сам све док пољ ских ути ца ја на не-
ке на ше ком по зи то ре. Ни сам то при-
хва тао уоп ште, јер сам још та да, у 
мла до сти, ве ро-
вао да је то пот-
пу но ефе мер но. 
Уве рио сам се 
ка сни је да сам 
био у пра ву, ка-
да је сам Пен де-
рец ки од у стао 
од сво јих де ла 
из тог вре ме на. 
По сле је до шла 
„но ва јед но став-
ност“. Ни то ме 
ни је до та кло, та 
бу квал на на ме-
ра да се слу ша лац за па њи, али са мо 
спо ља. Ни ка да у то ме ни сам ви део 
на пор да се про ник не у емо ци ју. Па 
где сам био?  На рав но, не мо гу ће је 
отрг ну ти се ути ца ји ма, та ко да су 
мо ји по че ци би ли под сна жним ути-
ца јем про фе со ра – у сми слу овла-
да ва ња за на том, од но сно фор мом. 
У на по ру да фор ма бу де ја сна, пре-
по зна тљи ва, огле да се не ки ути цај 
нео кла си ци зма. На дру гој стра ни, 
у хар мо ни ји, у са звуч ји ма, мо ја му-
зи ка је вр ло ре ска, апарт на, не ка да 
баш и са уда ри ма али увек про фил-
три ра на кроз мо ју по тре бу да до не-
сем емо ци ју.

Ин те ре сант на је при ча о Гла-
моч ком ко лу ко је сте ко ри сти-
ли у опе ри, Ва ше ко ри шће ње 
фолклорних еле мена та је спе ци-
фич но?

Суд би на Ха са на ги ни це је тра-
гич на и то се про вла чи од пр вог чи-
на. На сце ни се то мо же не ким дру-
гим сред стви ма ожи ве ти, али ка да 
ком по зи тор ства ра, та тра гич ност 
ко ја је има нент на сва ком тре нут ку 
је то ли ко ја ка да се мо же де си ти да 

по ста не до сад на. У тра га њу за не-
ким кон тра стом, у пр вој сли ци пр-
вог чи на када се хор вој ни ка љу ти 
на Ха са на гу, му зи ка ко јом они из ра-
жа ва ју сво ју љут њу има при звук си-
ро вог на род ног се кунд ног пе ва ња 
у се дам осми на и ту има еле ме на та 
фол кло ра. У тре ћем чи ну, пред Ха-
са на ги ни чи но опра шта ње са де те-
том, с об зи ром да сле ди стра шна 
тра ге ди ја, у сва тов ској игри сам ко-
ри стио игру ко ја је од го ва ра ла пре 
све га мом хар мон ском из ра зу. То 
је не мо Гла моч ко ко ло, за ко је сам 
кон ста то вао да му је има нент на ато-
нал ност и то двојака (кварт не хар-
мо ни је и це ло сте пе не ле стви це) у 
за ви сно сти од тре нут ка. Ме ђу тим, 
жен ска игра ко ја се на ла зи у сре ди-
ни је то нал на, обо га ће на мо јим схва-
та њем хар мо ни је, уз ци тат на род не 
пе сме. То су фол клор ни мо мен ти 
ко ји у овој опери слу же углав ном 
да ожи ве му зич ки ток ко ји је тра ги-
чан то ком це лог свог тра ја ња.

Ка да су у пи та њу са вре ме ни 
му зич ки прав ци, је дан стра ни 
ком по зи тор је го во ре ћи о але а-
то ри ци, до де ка фо ни ји, ре као да 
њи хо ва му зич ка сред ства ве о ма 

огра ни ча ва ју и 
да је то као да 
у па ле ти има те 
са мо раз ли чи-
те ни јан се си ве 
бо је... Ка ко Ви 
до жи вља ва те та 
огра ни че ња?

С т р а  ш н о  
огра ни ча ва ју. 
Пре ко два де сет 
го ди на сам био 
про фе сор хар мо-
ни је и ана ли зе 
му зич ког де ла 

на ФМУ. Осим то га, 25 го ди на 
сам био сни ма тељ, ви део сам шта 
се све пи ше и ка ко се пи ше. То је 
огром но ис ку ство, и ја сам вр шио 
се лек ци ју свих мо гућ но сти ко је 
исто ри ја пру жа. Ни сам се ли био да 
упо тре бим ни чи сте акор де – тро-
зву ке, че тво ро зву ке, ме ђу тим и код 
њих сам тра гао за не чим што ни је 
уоби ча је но. Це ло сте пе на хар мо-
ни ја је вр ло при сут на у опе ри, јер 
она да је до зу ди со нант но сти ко ја је 
би ла за ова кву тра гич ну си ту а ци ју 
вр ло по треб на. Јед на од основ них 
ства ри је и ор ке стра ци ја. Ор ке стру 
сам по кло нио из у зет ну па жњу и он 
је вр ло ва жан фак тор у „Ха са на ги-
ни ци“. Имам ве ли ког ис ку ства са 
ор ке стром и ни ка да ни сам био из не-
на ђен зву ком за пи са ног, тач но сам 
знао ка ко ће зву ча ти. Ка да све ово 
об ја шња вам вра ћам се на основ но 
пи та ње – шта је по ру ка. По ру ка је 
да, ка ко ма е стро Мла ден Ја гушт у 
свом оду ше вље њу ка же: „Ако не 
успе мо да рас пла че мо пу бли ку, ми 
ни шта ни смо ура ди ли“. 

Ва ња Ко са нић

За Камбасковића је про фе-
сор Вла сти мир Пе ри чић 

ре као да „...те жи му зич ком 
из ра зу ко ји ће би ти са вре мен, 
али у исти мах ко му ни ка ти-
ван, смео па и ре зак у зву ку, 
али ја сан и пре гле дан у об ли-
ко ва њу, пре све га – из ра жај но 
до жи вљен, спо со бан да од зво-
ни у аде кват ном слу ша о че вом 
до жи вља ју“. 
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Душанка Стојановић 
Глид је првакиња 
Драме Народног позо-
ришта у Београду; од-
играла је разноврсне 

улоге у бројним представама. Добит-
ник је већег броја награда (Стерији-
на награда, Међународна награда у 
Ријеци...)., а Награда града Београда 
за позоришно стваралаштво коју је 
добила 2008, представља својеврсно 
признање и за улоге које је оствари-
ла током двадесетак година рада. 
Иза њених креација су раскошни та-
ленат, студиозан рад и образовање, а 
несвакидашњи комплементарни спој 
мисаоности и осећајности, слух за са-
времену експресију, код ње увек дају 
аутентични стваралачки резултат. Не-
стрпљиво очекујући сутрашњу пре-
мијеру представе „Код куће – Кабул“ 
Тонија Кушнера у режији Жељка Ђу-
кића, разговарамо са Душанком Сто-
јановић Глид, тумачем главне улоге. 

Играте сложени лик (Кућев-
на) интелигентне, осетљиве али и 
неуротизиране Енглескиње чији 
Свет чине књиге и романтизовано, 
маштовито сагледани далеки про-
стори као што је Кабул. Откријете 
нам нешто о процесу рада, о пробле-
мима које сте 
морали да савла-
давате и о пред-
стави уопште?

Нисам ни са-
њала да је Тони 
Кушнер писац 
који уствари при-
пада будућности, 
док нисам пори-
нула у текст. Ње-
гово сагледавање 
у цивилизациј-
ском, у планетар-
ном опсегу снажно је као и његов 
глас кроз драме које пише, то су ис-
крене, неутажене речи које се прела-
мају кроз ликове и односе. Писац те-
жи да на оригиналан начин разјасни 
колико је човек као индивидуа једна 
несрећна фигура у Свету материјали-
зма и глобализма и многих појава ко-
је савремено доба доноси. Лик даме 
коју ја играм је изазов са којим глу-
мац не мора да се сретне током целе 
своје каријере. Чини ми се као да је 
све што сам до сада урадила било ла-
ко угревање за ово чиме се тренутно 
бавим. Комад се састоји из два дéла. 
У првом, Кућевна говори сама сат 
времена, док је у другом делу седам 
ликова у потрази за њом. Ко данас 
има времена да било кога слуша чи-
тав сат? Унутрашњи мизансцен лика 
који тумачим обухвата читав цивили-
зацијски пресек и истовремено досе-
же до једног веома интимног језгра 
које је толико крхко и тихо и тако, за-
право, интровертно. Кушнерове речи 
нису празна тлапња. Са много разло-
га је толике речи „стрпао“ у први чин 
и после, дао разјашњење огромног 

значаја у другом 
чину, који је детек-
тивски, трилер-
шпијунски и по-
литички расплет; 
у њему се сви ли-
кови промене не 
планирајући то. 
Суштински се не 
мења оно што је 
задато као закон 
рата, политичких 
система, неких 
друштвених окол-
ности. Човек има 
шансу да се про-
мени само унутар 
себе и то уколико 
ту промену све-
сно и енергично 
иницира. Нико се 
из конформизма и 
луксуза није про-
менио. Тони Ку-
шнер је суперио-
ран писац, његове 
реплике и мисли, 
њих једноставно 
не мораш да гу-
раш него оне гура-
ју протагонисту. 

Где је чове-
ку, по Вашем 
мишљењу, заи-
ста дом? Да ли 
он, у суштини, 
има више везе 
са просторима 

ван нас или са простором у нама. 
Није ли простор у нама наш први 
дом?

Кушнер на најесенцијалнији на-
чин каже: „Љубав нема никакве везе 
са срећом. Моћ има везе са срећом. 
Љубав има једино везе са домом“. А 
ја одговарам да је мој дом тамо где 
куца моје срце. Жао ми је што данас 
позориште не осећам као свој дом, 
услед околности у које је запало, 
политике која нам диктира управе, 
осредњости, штедње на младима и ве-
личања врлина незнања и неукуса... 
Осим, у овако ексклузивној ситуаци-
ји која подразумева рад са Жељком 
Ђукићем и одличном екипом, која је 
учинила да осећам као да сам се вра-
тила кући. 

Живимо у времену доминације 
лажи у многим сферама, без вред-
носних система, без морала као 
вертикалне осовине људског духа. 
Има ли наде (код Кушнера) да се 
човек бар донекле спасе од разних 
отуђења? 

Кушнер је много тога фантастич-
ног написао у овом комаду, између 

Р А З Г О В О Р  С  П О В О Д О М  /  Д У Ш А Н К А  С Т О Ј А Н О В И Ћ  Г Л И Д

Р у ж е  з а  с т р п љ и в е

„Код куће / Кабул“ је широка 
цивилизацијска тема, а у су-
штини је дубоко интимна. Као 
глумица публици дајем делове 
позоришне стварности, огро-
ман део себе кроз та два сата 
на сцени, дајем им озбиљно сво-
је садржаје.

IN MEMORIAM

Отишао је још један доајен нашег глумишта, Капиталина Ерић. Млада 
Капиталина Апостоловић ушла је у Народно позориште још као ђак, 

да би била примљена и са успехом завршила Глумачку школу при нашем 
Националном театру. Иако се у нашем драмском ансамблу задржала кратко, 
остаће упамћена по улогама Живане у „Ђиду“, Саре у „Два цванцика“, Тоа-
нете у „Уображеном болеснику“, Дусје у „Родитељском дому“, а нарочито 
по својеврсном куриозитету – улози осамдесетогодишње старице у комеди-
ји „Зец“, коју је одиграла као дипломску ролу, у својој деветнаестој години! 
Као девојка је с успехом играла старице, а у позним годинама је без пробле-
ма могла играти девојке. Њен млади дух, њена жива радозналост, били су 
задивљујући. Најплодније године поклонила је Југословенском драмском 
позоришту, где је својом уметношћу, љубављу према театру и млађим коле-
гама, скромношћу и посвећеношћу позоришту, била узор многима.

Ј. Стевановић

Капиталина Ерић (1919–2009)

Мексико први пут
И З У З Е Т Н О  У С П Е Ш Н А  Т У Р Н Е Ј А  Б А Л Е ТА

После отварања се-
зоне у Народном 
позоришту и прет-
ходног гостовања 
у шпанском граду 

Билбао, 10. и 11. септембра, Балет 
је отишао на дугу турнеју преко 
океана. Требало је прећи 27.000 
километара и одиграти 8 предста-
ва у 6 градова Мексика и још јед-
ну у Шпанији, при повратку.

У одличној форми, на висо-
ком уметничком нивоу, Балет је 
извео осам пута представу „Кра-
љица Марго“ у Мексику: Гуадала-
хара 2. и 3. октобра, Монтереј 6. 
октобра, а затим још 4 представе 
у оквиру XI фестивала „Тамау-
липас“ у Викторији 9. октобра, 
Тампику 10. октобра, Рејноси 12. 
октобра и Нуево Лареду 13. окто-
бра. 

У огромним мексичким ауди-
торијумима који броје од 1.500 
до 2.500 гледалаца успех није из-
остао и наш ансамбл је оправдао 
изванредан дочек који су му при-
редили домаћини, као и указано 

поверење да у сваком од помену-
тих градова отвори овогодишњи 
Фестивал. Испраћени бурним 
аплаузима и овацијама публике, 
наши уметници су достојно пред-
ставили нашу земљу, о којој се вр-
ло мало зна у далеком Мексику.

Почетак турнеје у Мексику 
је био најављен на конференцији 
за новинаре приређеном у Гуада-
лахари, 1. октобра. Све мексич-

ке телевизије и новине, 
као и бројни интернет 
информатори, најавили 
су наступ српских умет-
ника, први али сигурно 
не и последњи у овој 
предивној земљи, јер је 
Балет Народног позори-

шта позван да већ следеће године 
наступи на фестивалу у Мексико 
Ситију. Наведимо бар један од 
новинских написа. Под насловом 
„Изненадили веома актуелним 
класичним делом“, монтерејски 
дневни лист од 7. октобра 2009. 
пише, између осталог: „Балет 
Народног позоришта у Београду 

освојио је синоћ присутну публи-
ку својом поставком ‘Краљице 
Марго’, која је помешала класич-
ну историју са савременим пле-
сом, украшена традиционалном 
музиком са Балкана и роком, као 
и класичним костимима (...) Рас-
кошна и мистериозна мешавина 
театралности и вештине осетила 
се у свих 16 сцена које чине овај 
неокласични балет у два чина, 
базиран на романтичном делу А. 
Диме...“ 

При повратку је изведена још 
једна представа у Сантандеру у 
Шпанији, 16. октобра, у Фести-
валском театру Кантабрије, пред 
2.500 гледалаца. И овај наступ је 
испраћен дугим и бурним апла-

узима уз поздрав 
„аста ла виста“ – до 
скорог виђења.

Музика Горана 
Бреговића добро 
је позната и у Мек-
сику и у Шпанији. 
Под будним оком 
кореографа Круни-
слава Симића свако 
извођење је имало 
премијерни значај. 
У насловној су уло-
зи наступале Мила 
Драгићевић и Ана 
Павловић. Ансамбл 
Балета од укупно 40 
играча предводили 
су солисти: Милан 
Рус, Константин Ко-
стјуков, Јовица Бе-
гојев, Јован Весели-
новић, Александар 
Илић, Бојана Жега-
рац, Милица Безма-

ревић, Денис Касаткин, Тамара 
Ивановић, Никица Крлуч, Душко 
Михаиловић и Милош Кецман. 
Прво извођење „Краљице Марго“ 
у овој сезони београдска публика 
ће моћи да види 24. новембра на 
Великој сцени.

Милош Дујаковић
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По че так но ве по-
зо ри шне се зо не 
ствар но је као сан 
за при ма ба ле ри ну 
На род ног по зо ри-

шта Ану Па вло вић, са ко јом раз го-
ва ра мо о зна чај ном при зна њу ко је 
јој је не дав но до де ље но, Награди 
„Димитрије Парлић“ као и о го сто-
ва њу у Па ри зу, где је од 18. до 20. 
сеп тем бра ове го ди не на сту па ла 
на сце ни Те а тра Шан зе ли зе, на Га-
ла кон цер ту ко ји је оку пио пра ве 
ба лет ске зве зде европ ских и свет-
ских ком па ни ја. 

Ка ко је до шло до овог Ва-
шег зна чај ног на сту па?

На по зив Оли ви јеа Па те ја, ба-
лет мај сто ра из Па ри за ко ји је у 
не ко ли ко на вра та био го сту ју ћи 
пе да гог и у на шем те а тру, на сту-
пи ла сам на Га ла кон цер ту. Прак-
са је да се та кви кон цер ти одр-
жа ва ју сва ке го ди не на по чет ку 
се зо не, и увек оку пља ју нај ве ће 
ба лет ске зве зде. Го спо дин Па теј 
ми је још пре три го ди не на го ве-
стио да по сто ји мо гућ ност да та-
мо на сту пим. 

Са ким сте на сту па ли и ка-
кав је био про грам ко ји сте из-
ве ли?

Парт нер ми је био Ан дреј Кол-
че ри ју, пр вак Ба ле та Срп ског на-
род ног по зо ри шта из Но вог Са да, 
а из ве ли смо Pas de de ux из ба ле-
та „Па ки та“ ко ји је био по себ но 
адап ти ран за ову при ли ку, уз по-
моћ пе да го га Иван ке Лу ка те ли 
и Ба хра ма Јул да ше ва и мо дер ну 
ко ре о гра фи ју Леа 
Му ји ћа под на зи вом 
„И.В.Е.К“. Рад на 
при пре ми овог про-
гра ма је про те као у 
див ној ат мос фе ри. 
Иако смо на пор но 
ра ди ли, мој парт нер 
и ја смо од лич но 
функ ци о ни са ли. Пу-
но нам је по мо гла 
при ма ба ле ри на Лу-
ка те ли ко ја је на пор-
но ра ди ла са на ма и 
до при не ла да се до-
стој но пред ста ви мо 
па ри ској пу бли ци, 
а искре но смо ужи-
ва ли и у ра ду са Му-
ји ћем ко ји је ко ре о гра фи ју на пра-
вио спе ци јал но за наш на ступ.

Ка кве ути ске но си те са овог 
го сто ва ња и ка ко би сте уоп ште 
оце ни ли успех ко ји сте по сти-
гли сво јим на сту пом на том пре-
сти жном Га ла кон цер ту?

За ме не је ово нај ви ша ле стви-
ца у мо јој ка ри је ри. Већ сам по зив 
за уче шће је био ве о ма зна ча јан. 
Искре но, у по чет ку ни сам ни ве-
ро ва ла да ће се то ре а ли зо ва ти јер 
Бе о град, на жа лост, ни је на ма пи 
та квих де ша ва ња, ду го смо би ли 

у изо ла ци ји 
чи је по сле ди-
це још осе ћа-
мо. Ве о ма је 
чуд но ка да се 
су срет не те са 
вр хун ским 
умет ни ци ма 
ко је ина че 
и м а  т е 
при ли-
ку да 
ви ди те 
с а  м о 
п у -

тем Ин тер-
не та, а он да се 
од јед ном на ђе-
те на ис тој сце-
ни и у све му 
то ме про на-
ђе те и сво је 
ме сто... На 
ме не је по-
се бан ути-
сак оста ви-
ло то што су сви уче сни ци ме ни и 
мом парт не ру од ср ца че сти та ли 
по сле на сту па. То је, уства ри, и 
од ли ка пра вих зве зда – иако су вр-
хун ски умет ни ци, у су шти ни су ве-
о ма скром ни. Се бе ни ка да ни сам 

сма тра ла зве здом, 
ни ти тај тер мин во-
лим, али тог тре нут-
ка сам се та ко ствар-
но и осе ти ла.  Ово 
ми је удах ну ло но ву 
сна гу и енер ги ју и 
на ста вљам да ра дим 
у још ја чем тем пу. 
Уз то успе вам да, и 
по ред ве ли ких по те-
шко ћа, стал но из но-
ва от кри вам ле по ту 
и су шти ну ба лет ске 
умет но сти. Ја ко ми 
је дра го да су кри ти-
ке и ко мен та ри би-
ли ви ше не го афир-
ма тив ни и да сам у 

нај бо љем све тлу ре пре зен то ва ла 
сво ју ма тич ну ку ћу. 

По вод за овај на ш раз го-
во р је и На гра да „Ди ми три је 
Пар лић“ ко ја Вам је уру че на 
про шле сед ми це. Ово пре сти-
жно при зна ње до де ли ло Вам је 
Удру же ње ба лет ских умет ни ка 
Ср би је за „из у зет ну умет нич-
ко-тех нич ку ин тер пре та ци ју, у 
по зо ри шној се зо ни 2008/2009“. 
Ко ли ко Вам зна чи ова на гра-
да, по себ но има ју ћи у ви ду да 
сте је осво ји ли у тре нут ку ка да 

још ак тив но на сту па те и још 
мно го мо же те да пру жи те као 
умет ник?

Ја сам са зна ла да сам осво ји-
ла ову на гра ду за вре ме тур не је у 
Мек си ку и искре но, ми сли ла сам 
да се не ко ша ли са мном. На рав но 
да сам вр ло по но сна и уз бу ђе на 
због овог при зна ња. Ин те ре сант-
но је да сам за на гра ду са зна ла 
на пу ту до по зо ри шта у јед ном 
мек сич ком гра ду у ко јем смо на-
сту па ли. Све мо је ко ле ге ко је су у 
том тре нут ку би ле у ауто бу су са 
мном, уста ле су и апла у ди ра ле, 
што ме је за и ста дир ну ло. Ве ли-
ка је ствар ка да до жи ви те да вас 
ко ле ге искре но по шту ју и по др-
жа ва ју. Ова на гра да је пре све га 
на ме ње на ко ре о гра фи ма јер но си 
име на шег слав ног ко ре о гра фа 
Ди ми три ја Пар ли ћа, и због то га 
сам би ла још ви ше из не на ђе на 
што сам је до би ла ја, као играч, 
и за то сам по себ но по но сна. Ми-
слим да на гра да ни је са ма се би 
циљ, али ова ми по себ но зна чи. 
Да је ми мо ти ва ци ју да још тра јем 
и до ка зу јем се као умет ник, јер је 
нај те же тра ја ти и одр жа ти од ре ђе-
ни ни во и пра ви ти оне та ко ма ле 
ко ра ке на пред ко ји у ба лет ској 
умет но сти зна че мно го. То је, у 
су шти ни, пут ка оном не до сти-
жном са вр шен ству ко јем сви стре-
ми мо, а ја про на ла зим ле по ту у 
том тра га њу. 

Бран ки ца Кне же вић

у изолацијицијици
чије чије чи последи-
це још осећа-
мо. Веома је
чудно када се
сусретнете са
вр хун ским
уметницима
којекојеко иначе
и м а т е
прили-
ку да
видите
с а м о
п у -

тем Интер-
нета, а онда се
одједодједод ном нађе-
те на истој сце-
ни и у свему
томе прона-
ђете и својесвојесво
место... На
мене је по-
себан ути-

РА З ГО ВО Р  С  П О ВОД О М  |  А Н А  П А В Л О В И Ћ

Као да сањам
Р А З Г О В О Р  С  П О В О Д О М  /  Д У Ш А Н К А  С Т О Ј А Н О В И Ћ  Г Л И Д

Р у ж е  з а  с т р п љ и в е

оста лог и јед ну ре пли ку о стр пље њу ко-
ја је за пра во ста ра ав га ни стан ска из ре ка 
– да „чо век ко ји има стр пље ња има ру-
же, а чо век ко ји не-
ма стр пље ње не ма 
пан та ло не“, а ето, 
ја се са да осе ћам 
као да имам бу кет 
ру жа а у исто вре ме 
имам и пан та ло не 
ко је ми при стој но 
сто је. Ни је ла ко то 
по ми ри ти јер у по-
зо ри шту мно го то га 
мо же да раз бе сни 
чо ве ка, да га вре ђа, 
да учи ни да се, на 
не ки на чин, осе ти 
дис ква ли фи ко ва-
ним, угро же ним од 
по сто ја ња не ких 
ду хов них про сто-
ра, без бед них и пре 
све га про сеч них, у то ме се ја нај ло ши-
је сна ла зим. Сва ки ри зик је за ни мљи-
ви ји. Рад са Жељ ком ме је из ра зи то 
охра брио и од мо рио, упр кос ре ал ним 
на по ри ма. Сви смо оп те ре ће ни и лич-
ним по гре шним пред ста ва ма о си сте му 
вред но сти, сва ко ми сли да су баш ње го-
ви си сте ми нај а у тен тич ни ји и рет ко се 
до га ђа да чо век соп стве но де ло кри тич-
ки ста вља под лу пу, јед но став ни је је то 
учи ни ти са ту ђим де лом. Из ла га ти се 
ме ди ји ма и ну ди ти им јед ну из о па че ну 

сли ку о гла му ро зном 
жи во ту, у овој пре јад-
ној зе мљи је ствар но 
од ли ка су штин ске бе-
сло ве сно сти. 

Као Ку ћев на Ви 
из го ва ра те: „Ово је-
су гро зна вре ме на 
али не сме те да за бо-
ра ви те да је то увек 
би ла глав на ка ракт-
е ри сти ка Са да шњи-
це. (...) Са да шњи ца 
је увек јед но гро зно 
ме сто. И оста је.“ Да 
ли је на ша Са да шњи-
ца као ма те ри јал за 
ства ра лач ку об ра ду 
бли жа ко ме ди ји или 
тра ге ди ји?

Да, Са да шњи ца 
је увек јед но гро зно 
ме сто и Ку шнер на-
ста вља „гро зна је за 
нас, по при ште на ших 
зло чи на, ме сто на ше 
сра мо те“ и он да се вр-
ло бр зо спи са тељ ски 
сју ри у те му ре це си је, 
као у не ком сла ло му. 
По сле то га, он још 
бр же оде у не ке озло-
гла ше не де це ни је у 
ко ји ма су се во ди ли 
ра то ви по 10 го ди на, 
у Ази ји или Бо сни 
или где год... не ких 
ево сад, у овом ча су 

не мо же мо ни да се се ти мо, они 
се од јед ном илу ми ни ра ју из ну тра 
и та де це ни ја ви ше уоп ште ни је 

та ко тра гич на 
као што је би-
ла. Од јед ном, 
она по ста је 
при ча о не кој 
про шло сти, 
ко ју ни ко ни-
је мо гао да 
спре чи, као 
ни огром не 
ко ли чи не бо је-
ве му ни ци је и 
при лив нов ца 
ко ји је ула ган 
у све то. Јер 
не ко ме је то 
јед но став но 
до но си ло ко-
рист. Ку шнер 
је пи сац ко ји 

се ба ви ужа ре ним те ма ма. 
Кад по сма трам ствар ност као 

ства ра лач ки ма те ри јал, не бих из-
два ја ла тра ге ди ју и ко ме ди ју, уме-
ша но је све то за јед но, за то што је 
све то за јед но жи вот. Као глу ми ца 
ни ка да ни сам при па да ла ни јед ном 
ни дру гом жан ру, увек сам би ла у 
том сми слу би по лар на, за пра во 
при па да ла сам тре ћем по лу.

Са ња Жи ва но вић

Из три пред ста ве ко је сам гле-
да ла на БИ ТЕФ-у, за кљу чи ла 

сам да је глу мац као фи гу ра дис кре-
ди то ван на не ки на чин, што ме ни 
на ро чи то ни не сме та. Са вре ме но 
до ба афир ми ше мно штво дру гих 
ства ри. Пред ста ве ко је до ла зе из 
Нор ве шке, Ка на де, Не мач ке... то 
су озбиљ но бо га ти ја дру штва и 
не ма ју ни ка кав про блем да се пре-
те жно ба ве ви зу ел ним иден ти те-
том, њих то „па ли“, њих ви ше 
уоп ште не па ли то ли ко са др жај, 
ре жи ја и глу ма. Не ка жем да сам 
ти ме оча ра на, али то је та ко. 

Мо рам да ис так-
нем да је ово 

пр ви пут да не ки 
умет ник из Бе о гра-
да и Ср би је уоп ште 
на сту пи на та квом 
Га ла кон цер ту, та ко 
да је од го вор ност би-
ла ве ли ка јер је по ред 
мог име на ста ја ло 
име На род ног  по зо-
ри шта у Бе о гра ду.
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Основ не чи ње ни це 
из жи во та Бран ка 
Мар ко ви ћа (1917–
2003) су по зна те 
– ро ђен је у Бе о-

гра ду, где је за вр шио Прав ни фа-
кул тет. Пр ва са зна ња о умет нич кој 
игри до био је пре Дру гог свет ског 
ра та, у Сту ди ју за рит ми ку Ма ге 
Ма га зи но вић. Био је ис так ну ти ју-
ни ор ски атлет ски ре пре зен та ти вац, 
а од 1945. го ди не је члан Ба ле та На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, где 
је упо ре до са на сту пи ма у ан сам-
блу и пр вим со ли стич ким уло га ма 
на ста вио ба лет ско шко ло ва ње код 
Ни не Кир са но ве и Ми ло ра да Ми ле-
та Јо ва но ви ћа. 

Као играч из ра зи то ка рак тер-
них осо би на, од ли ко вао се пре-
фи ње ном и гор дом еле ган ци јом, 
от ме но шћу у ста ву и по кре ти ма, и 
упе ча тљи вим глу мач ким из ра зом. 
Ис та као се као ту мач Мар ка и Пр-
вог ја ни ча ра у „Охрид ској ле ген-
ди“, Мом ка у „Ли ци тар ском ср цу“, 
Ти бал да у „Ро меу и Ју ли ји“, Кне за 
у „Ба ла ди о јед ној сред њо ве ков ној 
љу ба ви“, Ко пе ли ју са у „Ко пе ли ји“, 
Па коа у „Кра љи ци остр ва“. Играо 
је зна чај не уло ге у „По ло вец ком 

ло го ру“, „Бо ле ру“, „Злат ној ри би-
ци“, „Јо лан ди“, „Ки не ској при чи“ 
и дру гим ба ле ти ма на бе о град ској 
сце ни.

Свим умет нич ким играч ким 
за да ци ма Мар ко вић је при ла зио 
озбиљ но и про фе си о нал но. Ипак, 
по себ но му је би ла дра га пред ста ва 
„Ли ци тар ског ср ца“ Ба ра но ви ћа, ко-
ју је по ста вио Ди ми три је Пар лић, 
упра во за ње га и Бо ја ну Пе рић. 
По сле го сто ва ња у За гре бу са овом 
пред ста вом, оста ла је за бе ле же на 
ве о ма по хвал на кри ти ка: „Бран ко 
Мар ко вић је, уз дра же сну Бо ја ну 
Пе рић, дао пре кра сну ка рак тер ну 
кре а ци ју Мом ка са то ли ко нер ва и 
ду ха, да је за слу жио при зна ње ју на-
ка ка рак тер ног ба ле та...“ (Вје сник, 
За греб,17. ја ну ар 1953). 

А тај ју нак ка рак тер ног ба ле та 
имао је сво је ре мек-де ло, Ти бал да 
у „Ро меу и Ју ли ји“. Оста је ан то ло-
гиј ска и у ко ре о граф ском (Д. Пар-
лић) и у из во ђач ком по гле ду сце на 
по ги би је овог упе ча тљи вог Шек-
спи ро вог ли ка. Мно го ис так ну тих 
ино стра них и на ших умет ни ка је 
ин тер пре ти ра ло Ти бал до ву смрт 
на бе о град ској ба лет ској по зор ни-
ци, али она уни шта ва ју ћа сна га, ко-

ја је про из ла зи ла из сва ког оштрог 
и гр че ви тог по кре та Бран ка Мар-
ко ви ћа као ро бу сног, уми ру ћег 
ве рон ског пле ми ћа, ни ка да ни је 
пре ва зи ђе на. Не ко ли ко так то ва 
пар ти ту ре Про ко фје ва с ту пим зло-
слут ним зву ци ма тим па на, Бран ко 
Мар ко вић је знао да ис ко ри сти и 
да у та ко ма ло вре ме на играч ки и 
пан то мим ски сна жно по ка же све 
осо бе но сти Ти бал до ве лич но сти, 
ко ја и у са мрт ном роп цу оста је до-
сто јан стве на и не ми ло срд на... За 
ову уло гу Мар ко вић је 1950. го ди-
не до био за слу же ну нај ви шу ре пу-
блич ку на гра ду, јер је по драм ском 
ин тен зи те ту и умет нич кој са др жај-
но сти ње гов Ти балд, за у век, је дан 
од истин ских вр ху на ца у на шој ба-
лет ској умет но сти.

Упо ре до са плод ном играч ком 
ка ри је ром, ко ју је за вр шио 1970. 
го ди не, Бран ко Мар ко вић се успе-
шно ба вио пи о нир ским по слом 
– ства ра њем ју го сло вен ског умет-
нич ког фол кло ра. Ис тан ча ни осе-
ћај за ле по ту на ших на род них ме-
ло ди ја и рит мо ва, али и упор ност и 
не сум њи ви та ле нат, учи ни ли су га 
јед ним од нај по зна ти јих ко ре о гра-
фа ју го сло вен ске фол клор не сце не. 

У по зо ри шти ма је 
че сто по ста вљао 
за вр шно ко ло из 
опе ре „Еро с 
оног сви је та“ 
и „Сим фо ниј-
ско ко ло“ Ја-
ко ва Го тов-
ца, а као 
умет-
нич-

ки ру ко во ди лац фол клор них ан сам-
ба ла АКУД „Бран ко Кр сма но вић“ 
и АКУД „Жи ки ца Јо ва но вић-Шпа-
нац“, че ти ри де це ни је је ра дио на 
сту ди о зном тран спо но ва њу ју го-
сло вен ског играч ког фол кло ра у 
сцен ску умет нич ку игру. За овај 
свој рад осва јао је злат не ме да ље 
и до би јао нај по хвал ни је кри ти ке 

на ме ђу на род ним фол клор ним 
фе сти ва ли ма у све ту. И да нас се 

ње го ве по став ке „Бран ко вог 
ко ла“, „Црм нич ког ора“, 

„Ма ке дон ског ора“, „Ру-
гов ске“ и „Вра њан ске 
сви те“, са ве ли ким 
по што ва њем чу ва ју и 
из во де. При ли ком на-

шег по след њег раз-
го во ра ре као ми је 

да ра ди на но вој 
фол клор ној сви-

ти ко ја по чи-
ње пе смом 

„ К а д 
умрем , 
кад за-
ги нем, 
п е  с м у 
да ми пе-
ва те, оро 

да ми игра те“… Би ло је то не слу ће-
но за ве шта ње Бран ка Мар ко ви ћа, 
от ме ног ју на ка ка рак тер ног ба ле та 
и сме лог ко ре о гра фа, ис тра жи ва ча 
на шег играч ког фол кло ра, чи ја се 
оства ре ња чу ва ју од за бо ра ва јер 
мла ди фол клор ци на ста вља ју да 
иду ње го вим умет нич ким пу тем.

(на ста ви ће се)

Све у куп на де лат-
ност у обла сти 
по зо ри шне умет но-
сти Ми ла на Гро ла 
(1876–1952) спа да 

ме ђу нај зна чај ни ји ин ди ви ду ал ни 
до при нос ко ји је пре суд но ути цао 
на раз ви так срп ског по зо ри шта у 
про шлом ве ку. Ак тив но је ушао у 
по зо ри шни жи вот на са мом кра ју 
XIX сто ле ћа, про фе си о нал но де ло-
вао (с кра ћим пре ки ди ма) у На род-
ном по зо ри шту у Бе о гра ду че тврт 
ве ка, а сво јим кул тур ним и по зо ри-
шним ра дом у Кра ље ви ни Ср би ји 

и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 
вид но је обе ле жио пр ву по-
ло ви ну XX ве ка. Ви ше стру-
ко се уткао у раз вој и раст 
на шег те а тра: као дра ма тург 
и управ ник, као пре во ди лац 
драм ских тек сто ва (ве ћи ном 
из во ђе них), као по зо ри шни 
кри ти чар, и на по кон, као 
по зо ри шни за ко но пи сац и 
ре фор ма тор – о че му се ма-
ло зна. 

Свој до при нос На род-
ном по зо ри шту Грол је, нај-
пре, угра дио умет нич ким и 
ор га ни за ци о ним ре фор ма ма 
у пре лом ним де це ни ја ма за 
Ср би ју пре Пр вог свет ског 
ра та (1903–1914).

По по врат ку са дво го ди-
шњег сту диј ског бо рав ка у Па ри зу, 
Грол је 24. ју на 1902, од лу ком ми-
ни стра про све те Љу бе Ко ва че ви ћа, 
име но ван за „по сло во ђу“ и чла на 
ко ми си је за из ра ду По зо ри шног 
за ко на. По ред мла дог Гро ла, „су-
плен та Гим на зи је кра ља Алек сан-
дра Пр вог“, ми ни стар је име но вао 
еми нент не и ис ку сне знал це по зо-
ри шта: за пред сед ни ка је од ре дио 
др Ни ко лу Ј. Пе тро ви ћа, ра ни јег 
управ ни ка и та да шњег управ ни ка 
Јо ва на До ки ћа, за тим, „Бра ни сла-
ва Ђ. Ну ши ћа, пре ђа шњег упра-
ви те ља На род ног по зо ри шта, Ми-

ло ва на Ђ. Гли ши ћа, по моћ ни ка 
ди рек то ра На род не би бли о те ке и 
пре ђа шњег дра ма тур га, Дра го ми ра 
М. Јан ко ви ћа, се кре та ра Ми ни стар-
ства ино стра них де ла и пре ђа шњег 
дра ма тур га, Ри сту Ј. Ода ви ћа, про-
фе со ра и дра ма тур га На род ног по-
зо ри шта, Па вла По по ви ћа, про фе-
со ра Гим на зи је кра ља Алек сан дра 
Пр вог, Ми ло ра да Га ври ло ви ћа, 
ре ди те ља На род ног по зо ри шта“. 
За да так ко ми си је био је да, по што 
„да на шње дру штве не при ли ке и 
мо дер ни зах те ви ко ји се ста вља ју 
По зо ри шту, не ми нов но зах те ва ју 
не са мо да се учи не из ве сне из ме-
не у овом За ко ну не го да се За кон о 
устрој ству ове про свет не уста но ве 
из осно ва из ме ни“, из ри ком је на ла-
гао ми ни стар Ко ва че вић.

Од тог пр вог за ко но дав ног за-
дат ка, Грол ће би ти укљу чен у све 
ре форм ске по ду хва те на шег по зо-
ри шног си сте ма, а од 1909. би ће и 

ње гов не по сред ни ини ци ја тор. 
То ком дво го ди шњег бо рав ка 

у Па ри зу при ку пљао је до ку мен-
та о прав ном ста ту су фран цу ских 
по зо ри шта и њи хо вој уну тра шњој 
ор га ни за ци ји, а по сле 1902. ње го-
ва па жња је по себ но усме ре на на 
про у ча ва ње ис ку ста ва европ ских 
раз ви је них зе ма ља у обла сти по зо-
ри шног за ко но дав ства. 

На пре по ру ку Дра го ми ра Јан ко-
ви ћа, управ ни ка На род ног по зо ри-
шта, по чет ком ав гу ста 1905. Грол 
до би ја пет на е сто днев но од су ство 
и пу ту је у Фран цу ску на про сла ву 
де се то го ди шњи це На род ног по зо-
ри шта (Théâtre du pe u ple) у Би са ну 
(Bus sang – Јан ко вић пи ше Би санг, 
а Грол Би санж), у фран цу ским Во-
ге зи ма, ко је је сво јом спе ци фич-
но шћу по слу жи ло „као обра зац и 
под стрек чи та вом јед ном по кре ту 
у Фран цу ској“. Јан ко вић ми ни стру 
про све те пи ше да су „На род на по-
зо ри шта, по кре та на и по др жа ва на 
при ват ном, оп штин ском и др жав-
ном ини ци ја ти вом, раз ви је на у 
свим зе мља ма у Евро пи, јер чи не 
јед ну од при зна тих чи ње ни ца на-
род не про све те, по ред зна ча ја ко ји 
има ју са свог по сред ног ути ца ја на 
де мо кра ти за ци ју и по пу ла ри са ње 
по зо ри шта уоп ште“. Јан ко вић сто-
га сма тра да је ва ља но да се мла ди 
дра ма тург Грол упо зна „са том гра-

ном по зо ри шне умет но сти“ и „због 
евен ту ал ног по ку ша ја да се та уста-
но ва пре не се и код нас“. 

Грол је том при ли ком ви део 
пред ста ву „Јо ван ка од Ар ка“ Мо-
ри са По те ше ра (Pot tec her), фран-
цу ског дра ма ти ча ра, осни ва ча фе-
сти ва ла (у чи јем се род ном ме сту, 
пла нин ском се лу Би сан, сва ке го-
ди не то ком ав гу ста, при пре ма ју по 
две но ве пред ста ве, од ко јих је по 
пра ви лу јед на ње го ва, спе ци јал но 
пи са на за ло кал не се ља не). Пред-
ста ве су из во ди ли ме сни ама те ри 
у спе ци јал но са гра ђе ној згра ди за 
две хи ља де гле да ла ца. Се де ло се 
на клу па ма „за би је ним у зе мљу“. 
Сце на је има ла по ми чан зад њи зид 
иза ко јег се ви део пла нин ски пеј-
заж. Би ло је то пр во „на род но по-
зо ри ште“, пре те ча ка сни јих слич-
них по ку ша ја у ра зним де ло ви ма 
Фран цу ске и дру гим европ ским 
зе мља ма. 

Мо жда је баш су срет са по кре-
том де мо кра ти за ци је по зо ри шног 
жи во та у Фран цу ској ин спи ри сао 
за ка сни ју ини ци ја ти ву по ди за ња 
до мо ва кул ту ре у Ср би ји. При по-
врат ку из Фран цу ске, Грол ће се за-
др жа ти у Мин хе ну и Бе чу ра ди про-
у ча ва ња по зо ри шне ор га ни за ци је 
и за кон ске ре гу ла ти ве не мач ких и 
аустриј ских др жав них по зо ри шта. 

(на ста ви ће се) 
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Јунак карактерног балета
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Позоришне реформе Милана Грола
ФЕЉТОН

У позориштима је 
често постављао 
завршно коло из 
опере „Еро с 
оног свијесвијесви та“
и „Симфониј-
ско коло“ Ја-
кова Готов-
ца, а као 
умет-
нич-

на међународнародна ним фол
фестиваливалива ма у свету. ту. ту И да

његове поставке „
кола“, „Црмнич

„Македонског ора
говске“ и „Вра
свите“, са ве
поштовањем чу
изводе. При

шег послед
говора ре

да ради на но
фолклор

ти ко
ње пе

Јунак карактерног балета
ФЕЉТОНФЕЉТОН

У вре ме ак ту ел них по зо ри-
шних ре фор ми, По зо ри-

шне но ви не су у при ли ци да 
пла си ра ју за ни мљив фељ тон 
Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа о јед-
ном од пр вих ре фор ма то ра 
на шег на ци о нал ног те а тра, 
Ми ла ну Гро лу.

Бранко Марковић у „Ли ци тар ском ср цу“


