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П Р И  К У П О В И Н И  К А Р Т Е 

ОД ЂУРАЂА БРАНКОВИЋА ДО ХАСАНАГИНИЦЕ

Дан позоришта и премијера

Милорад П. Шапчанин је окупљенима у гостионици „Код 
енглеске краљице“, пре скоро век и по, пред почетак пр-
ве представе новооснованог театра, „Ђурађ Бранковић“ 
КароКароКа ља Оберњака, изговорио: „Дочекасмо још једну на-
родну школу, лу, лу у којој ће се неу којој ће се неу ко говати драмска и позори-

шна уметност – изишао је 17. октобра ове године закон, којим се устакојим се устако но-
вљава и уређује српђује српђу ско народско народско на но позориште у Београду. ду. ду Представник управе 
његове, позоришни одбор, поздравља вас, поштовани, који докоји доко ђосте на први 
оглед ове трудне школе“. Своју чуСвоју чуСво вену Беседу завршио је речима: „Уздајмо 
се да ће Народсе да ће Народсе да ће На но позориште побудити наше књижевнике, да из прошлога и 
данашњега живота изнесу на позорницу све оне каракцу све оне каракцу све оне ка тере, који закоји зако служују жују жу
да буду узор свему Српству, ству, ству а кроз њега и целоме човечанству“. 

Било је то 22. новембра 1868. по новом календарударуда . ру. ру Овај датум је о просла-
ви стогодишњице установљен као Дан позоришта, велики празник који је зник који је зник ко
наш национални театар прославио у недељу, љу, љу а који је приа који је приа ко сутнима, апостро-
фирајурајура ћи ове Шапчанинове речи, честитао и управник Божидар Ђуровић, 
осврнувши се том приликом и на постигнуте успехе, као и на планове за ра-
ционализацију Куцију Куци ће. Као и увек, у гледалишту Велике сцене су се нашли за-
послени у Театру, тру, тру гости, пензионери, сарадсарадса ници, новинари и сви друнари и сви друна ги при-
јатељи Народљи Народљи На ног позоришта. На почетке рада ове уметничке куће подсетио 
нас је кратак инсерт из филма који је Рама који је Рама ко дио телевизија Безија Бези оград снимила по-
водом отварадом отварадом отва ња реконструисане зграде, 1989. године. Потом смо се присети-
ли свих значајнијих донијих дони гађаја и успеђаја и успеђа ха које су наха које су наха ко ше представе и наши умет-
ници постигли у периоду између два Дана позоришта. 

(наставак на стр. 2) 
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По утвр ђе-
ном оби-
ча ју, сви-
ма ко ји 
су у овом 

зда њу кул ту ре две де це-
ни је, до де ље на су сви ма 
дра га при зна ња – Злат-
не знач ке са за штит ним 
зна ком По зо ри шта. Они-
ма ко ји иду у пен зи ју, уз 
при год не по кло не смо по-
же ле ли здрав, при ја тан и 
што ду жи пен зи о нер ски 
стаж. Умет ни ци ма и оста-
лим за по сле ни ма ко ји су 
то ком про те клих два на-
ест ме се ци по сти гли „ре-
зул та те у ра ду од из у зет-
ног и по себ ног зна ча ја за успе шну 
ак тив ност На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду“ уру че не су По хва ле. 

Ка ко се све ча ност при ми ца ла 
кра ју, та ко су и при зна ња ко ја су 
уру чи ва на би ла све зна чај ни ја. Го-
ди шње На гра де На род ног по зо ри-
шта за нај бо ља ин ди ви ду ал на пре-
ми јер на  умет нич ка оства ре ња  у 

окви ру ре пер то а ра На род ног по-
зо ри шта у пе ри о ду из ме ђу два 
22. но вем бра, до би ли су драм ски 
умет ни ци Ни ко ла Ри ста нов ски, за 
уло гу Ах ме да Ну ру ди на у пред ста-
ви „Дер виш и смрт“ и Ду шан ка 
Сто ја но вић Глид за уло гу Ку ћев не 
у пред ста ви „Код ку ће / Ка бул“ То-
ни ја Ку шне ра. Ми о драг Та бач ки
је до био На гра ду На род ног по зо-

ри шта за сце но гра фи ју пред ста ве 
„Фи га ро ва же нид ба и раз вод“, ра-
ђе не по де ли ма Бо мар шеа, Хор ва-
та и Мо цар та. У Опе ри су ово ве ли-
ко при зна ње за слу жи ли Ја сми на 
Трум бе таш Пе тро вић за уло гу Ле-
о но ре и Ми о драг Д. Јо ва но вић за 
уло гу Дон Кар ло са, у пред ста ви 
„Моћ суд би не“ Ђу зе пеа Вер ди ја. 
Пр ва ки ња балета Мила Драгиче-

Ристановски и Дервиш
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

Тра ди ци о нал но, чла но ви ма ко ји су у на шој Ку ћи про-
ве ли 20 го ди на, уру че не су злат не знач ке са за штит-

ним зна ком-ло го ти пом На род ног по зо ри шта. Ове го ди не, 
то су: Не бој ша Ба стаћ, Алек сан дра Ди ми три је вић, Љи-
ља на Жив ко вић, Зо ран Ив ко вић, На ит Или ја зи, Дра ги ша 
Илић, Ср ђан Ја ра ко вић, Би ља на Јок сић, Сне жа на Ка ра кла-
јић, Та тја на Ко ста ди нов, Сав ка Ма ри јан-Гри го ро вић, Ив ко 
Мар ко вић, На де жда Мар ко вић, Злат ко Мир ко вић, Зо ри ца 
Ми тев-Вој но вић, Ма ри ца Молдoван, Ми ли ја на Не шко вић, 
Ол га Но ва ко вић, Вла до Ог ње но вић, Ду шан ка Па вло вић, 
Бран ко Пе ри шић, Зо ран Пе тро вић, Сил ва на Пе тро вић, Све-
тла на Пи вач, Слав ка Ра до са вље вић, Сте ван Ха џи-Слав ко-
вић, Ла зар Стре о ски, Са ша Та на ско вић, Дра ган То до ро вић, 
Сте ла Ћет ко вић, Ла тин ка Ша ли пур.

Р. П. Н.

НОВИ ПЕНЗИОНЕРИ

Као што леп оби чај на ла же, на Дан по зо ри шта смо 
поздравили и ко ле ге ко ји су за вр ши ли свој рад ни стаж  

у 2009. и од ла зе у пен зи ју до краја године. По ве ље и при год-
не по кло не, руч не са то ве, до би ли су: Дра ган Чо пић, члан 
ба лет ског ан сам бла, Сне жа на Шан тић, ко ор ди на тор про јек-
та за уна пре ђе ње сцен ских де лат но сти, Ми о драг Ан то ни-
је вић, бра вар и Сла во љуб Ни ко лић, де ко ра тер на по зор ни-
ци. Же ли мо им здрав, при ја тан и што ду жи пен зи о нер ски 
стаж.

Р. П. Н.

Комад „Играјумад „Играјумад „Игра ћи 
жртву“ браће Пре-
сњаков Вам је по-
нуђен, зашто сте 
га прихватили? 

Понуђен к'о почашћен... При-
хватио сам зато што ми веома од-
говараварава , у питању је својењу је својењу је сво врсна 
комбинацијацијаци Хармса, Монти Пај-
тона, а са друге стране руског ду-
бокоумног, ног, ног емотивног нараног нараног на тива, 
који је сликоји је слико чан Чехову.ву.ву  Тромеђа из-
међу њих јако пријако пријако при . Волим да ра-
дим нешто што је лакрдијадијади , одно-
сно комедијадијади , али комедија кодија коди ја ја која ја ко
има дубоки смисао и значење, уте-
мељено у друштву о којем се гоштву о којем се гоштву о ко -
вори. Овога пута је то руско дру-
штво, које је вр које је вр ко ло слично нашем, 

једино што је много шире и веће. 
Ми смо микро-космос који одсмос који одсмос ко го-
вара сивара сива туацији о коцији о коци јој је који о којој је који о ко мад. 
Општи хаос и опште „разбуцава-
ње мозга“ сваког појеког појеког по динца пред
немогућношћу учествовања у си-
стему, му, му социјалцијалци ном. Све је нека те-
орија „разрија „разри буцаног хаоса“, а то је
погодно да се направи нешто ко-
мично, али не комично само ради 
комичности, већ нешто што има 
дубоки смисао. 

Да сте обичан гледалац, шта 
би Вас привукло да гледате пред-
ставу, ву, ву односно која су ваше пре-
поруке?

Моја преМоја преМо порука гледаоцима, 
пре свега женским, је да дођу због 
Слободана Бештића. Представа је 

ултра комична, али није клаали није клаали ни сичан 
водвиљ. Ово јесте комедија сидија сиди туа-
цијецијеци , али исто тако и сатира, кри-
тика друштва. Основни концепт 
ми је хаос. Рециклажа, констант-
но претваратваратва ње, играње, лагање и 
завараварава вање. Главни јунак непре-
кидно глуми, „завараварава ва“. Предста-
ва не траје дува не траје дува не тра го и то је добар знак, 
односно предност – сат и дваде-
сет. Биће сигурно забавна и не то-
лико дуга да би била досадна! 

Први пут радите у Народном 
позоришту.шту.шту  Каква су искуства, 
очекивања, амбиције, видите 
ли себе у неком новом пројекту 
у овом театру?

С обзиром да знам да је ова 
кућа велики и компликован апа-

ТРИ ПИТАЊА ЗА НИКОЛУ ЗАВИШИЋА, РЕДИТЕЉА

Хармс, Монти Пајтон     и Чехов

ПОХВАЛЕ

За умет нич ка до стиг ну ћа у про те клих го ди ну да на, По-
хва ле су до би ли драм ски умет ни ци На да Шар гин, за ин-

ди ви ду ал ну пре ми је ру у пред ста ви „Сек су ал не не у ро зе на-
ших ро ди те ља“ као и за осво је не на гра де на Ме ђу на род ном 
фе сти ва лу ма лих сце на, Ри је ка 2009, Љу бо мир Бан до вић, 
за уло гу Ха са на у пред ста ви „Дер виш и смрт“, Не бој ша 
Кун да чи на, за уло ге у пред ста ва ма „Дер виш и смрт“, „Ро-
нал де, ра зу ми ме“, „Но ва Стра ди ја“ и „Код Ку ће / Ка бул“ 
и Бо рис Ком не нић за улогу Грофа Алмавиве у представи 
„Фигарова женидба и развод“; пре во ди о ци Ма ри ја Сто ја но-
вић за превод са енглеског језика драма „Код куће/Кабул“ 
Тонија Кушнера и „Базен (без воде)“ Марка Рејвенхила и 
Бо ја на Де нић за превод са немачког језика драме „Фигаро 
се разводи“ Едена фон Хорвата и четири драме из пројекта 
Јавно читање савремене немачке драме; опер ски пе ва чи 
Хон Ли, стал ни гост Опе ре и Са ња Кер кез, пр ва ки ња Опе-
ре; со ли сти Ба ле та Ми лан Рус и Та ма ра Ива но вић за уло ге 
у пред ста ви „Vi va лa Vi da / Интервал“, као и Бо ја на Же га-
рац, за ин ди ви ду ал ну пре ми је ру уло ге Ки три у пред ста ви 
„Дон Ки хот“. За ре зул та те по стиг ну те од про шлог Да на по-
зо ри шта, По хва ле су до би ли и глав ни уред ник Из да вач ке де-
лат но сти Жељ ко Ху бач, ор га ни за тор Ор ке стра Ми лош Дра-
гић, сарадник за односе са јавношћу Слу жбе за мар ке тинг 
Оли ве ра Жив ко вић, благајници би ле та Зо ран Пе тро вић и 
Са ша Бу зу ро вић, глав ни мон тер сцен ске тех ни ке Ми лин ко 
Ра до ва но вић, мај стор по зор ни це Зо ран Ми рић, мај стор то-
на и шеф студија за дизајн тона Ти хо мир Са вић и пословни 
секретар Техничке службе Весна Бјеладиновић. 

Р. П. Н.
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У образложењу Награде „Раша Плаовић“ 
коју је доделио жири у саставу Ана Тасић, 

председник, Славко Милановић, Милош Ло-
лић, Љиљана Мркић Поповић и Александра 
Николић стоји: „У обликовању лика Ахмеда 
Нурудина, Никола Ристановски је сасвим све-
деним, а врло јасним и изражајним глумачким 
средствима успео да изрази дубоке и сложене 
драме људског постојања – сталну расцепље-
ност између личног и друштвеног, ног, ног интуитив-
ног и догматског, ског, ског духовног и материјалног, ног, ног ин-
тимног и политичког. ког. ког Суптилним знацима, 
финим променама у игри емотивних стања ли-
ка, глумац је приказао вишеслојност значења 
религиозних, као и политичких, уверења. Без 

сувишних, пре
очигледних посту
носно, путем фи
јанси и тананих про
Никола Ристанов
љефно психоло
тао лик Нуруди
ски отелотвору
универзалне ан
дилеме, несигур
сумње, вечне и не
њиве муке духа и те
ла“. 

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ

Ни ко ла За ви шић по ста вља текст „Игра ју ћи жр тву“, 
бра ће Пре сња ков, Вла ди ми ра и Оле га. Пре ми је ра је 

пред ви ђе на за 17. де цем бар, на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 
По ред ре жи је, За ви шић пот пи су је и идеј но ре ше ње сцен-
ског про сто ра и ди зајн све тла. Текст је пре вео Но ви ца 
Ан тић, дра ма тург је Ма ја Пе ле вић, ко сти ме је осми сли-
ла Мир на Илић, му зи ку су ком по но ва ли Со ња Лон чар и 
Го ран Си мо но ски, лек тор је Љи ља на Мр кић По по вић. 
Алек сан дар Шва бић је аси стент ре ди те ља, Ми раш Вук са-
но вић сце но граф-аси стент, а ди зајн зву ка пот пи су је Вла-
ди мир Пе три че вић. Уло ге ту ма че Не над Стој ме но вић, Та-
на си је Узу но вић, Ана ста сиа Ман дић, Ми ле на Ђор ђе вић, 
Сло бо дан Бе штић и Бо јан Ла за ров.

Ј. С.

Хармс, Монти Пајтон     и Чехов
рат, рат, рат ја сам од почетка почео да 
се бавим минимализмом, али ко-
ји, нарав нарав на но, на крају пре на крају пре на кра расте у 
максимализам. Генерално сам пре-
срећан, јер сви сектори са којири са којири са ко ма 
сада радим су одлични, као и сви 
сарадсарадса ници које имамци које имамци ко . Пресрећан 
сам што сам са директорком Дра-
ме, Тањом Мандић Ригонат,нат,нат  ус-
пео да се договорим око овог по-
сла и за сада је атмосфера сјајна, а 
из те атмосфере ретко може да се 
изроди неки промашај. Ја немам 
неких великих жеља за ову пред-
ставу, ву, ву очекујем да закујем да заку вршимо она-
ко како смо почели, а све остало 
ће доћи природним путем. А што 
се тиче будућности и мене у Наци-
оналном позоришту, шту, шту маштао сам 

о томе, искреискре-
но, да напрапра-
вим огромвим огромну 
представу на ву на 
Великој сцекој сцени за 
цео ансамбл Насамбл На-
родног позозоришта, 
значи Операра, Балет, лет, лет
Драма, али да предали да предста-
ва траје пет мије пет мива траје пет мива тра нута. И да 
се наравсе наравсе на но не зна да ће но не зна да ће 
трајатрајатра ти пет мити пет минута, 
већ да то бувећ да то буде из-
ненађење.

Ја сми на Ја сми на 
Уро ше вићУро ше вић

НУШИЋ И ЕГОН

По сле ве ли ког успе-
ха код пу бли ке и 

кри ти ке, те број них на-
гра да ко је „Дер виш и 
смрт“ не пре кид но ни же 
већ го ди ну да на, Егон 
Са вин у На род ном по-
зо ри шту при пре ма Ну-
ши ће вог „По кој ни ка“. 
Пре ми је ра ће би ти 26. 
де цем бра  на Ве ли кој 
сце ни. Аутор ски тим 

ове пред ста ве чи не и дра ма тург Слав ко Ми ла но вић, сце-
но граф Бо рис Мак си мо вић, ко сти мо граф Ма ри на Ме де ни-
ца и лек тор Љи ља на Мр кић По по вић. У пред ста ви игра-
ју: Не бој ша Кун да чи на (Па вле Ма рић), Дар ко То мо вић 
(Ми лан Но ва ко вић), Пре драг Еј дус (Спа со је Бла го је вић), 
Бран ко Је ри нић (Го спо дин Ђу рић), Бо јан Кри во ка пић 
(Љу бо мир), Алек сан дар Ђу ри ца (Ан та), Љу бо мир Бан до-
вић (Мла ден Ђа ко вић), Ми лош Ђор ђе вић (Ми ле), Бо рис 
Пин го вић (Аљо ша), Ра до ван Ми ља нић (Адолф Шварц), 
На та ша Нин ко вић (Ри на), Зо ран Ћо сић (Агент), Ан ђел ка 
Ри стић (Ма ри ја) и Ива на Шће па но вић (Со фи ја). 

Ј. С. 

ХОЛМОВЕ БАХАТ

По ло ви ном де цем бра ан-
самбл Дра ме по чи ње 

про бе Еури пи до вих „Ба-
хат ки ња“, ко је ће ре жи ра-
ти увек нам драг гост из 
Сток хол ма, Ста фан Вал-
де мар Холм. Да подсе ти-
мо, Холм, до ско ра шњи 
ду го го ди шњи ди рек тор 
пре сти жног Кра љев ског 
драм ског по зо ри шта „Дра-
ма тен“ из швед ске 
пре сто ни це, по знат 
је ре ди тељ и драм-
ски пи сац чи ји се 
текст „Пти че или 
Прав да за Зиг фри-
да“ већ го ди ну да-
на игра на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. Кла си чан Еури пи дов ко мад ће би ти ње-
гов пр ви ре ди тељ ски рад на бе о град ским сце на ма.  

Ј. С. 

ХАТКИЊЕ

о ло ви ном де цем бра ан-
самбл Дра ме по чи ње 

про бе Еури пи до вих „Ба-
хат ки ња“, ко је ће ре жи ра-
ти увек нам драг гост из 
Сток хол ма, Ста фан Вал-
де мар Холм. Да подсе ти-
мо, Холм, до ско ра шњи 
ду го го ди шњи ди рек тор 
пре сти жног Кра љев ског 
драм ског по зо ри шта „Дра-
ма тен“ из швед ске 

претераних, 
ступака, од-

тем финих ни-
них промена, 

новски је ре-
лошки исцр-
дина, мајстор-
рујурујуру ћи дубоке, 

не антрополошке 
гурности и 

не и неискоре-
ха и те-

вић добила је Награду Народду Народду На ног 
позоришта за улогу горопадне Ка-
таритарита не у балетској верзији Шекзији Шекзи -
спирове комедије „Укродије „Укроди ћена го-
ропад“, коју је уракоју је урако дио Крунислав 
Симић. Награду Народду Народду На ног позори-
шта за изузетно значајан укучајан укуча пан 
радни допринос ове године су до-
били Станимир Павловић, главни 
вајар и Кровајар и Крова јачјар и Кројачјар и Кро ка радионица.

Као што се могло и очекива-
ти, Награда Народда Народда На ног позоришта 
за најбољу представу између два 
Дана позоришта додељена је пред-
стави „Дервиш и смрт“ Меше Се-
лимовића, у адаптацији и рецији и реци жији жији жи
Егона Савина.

По одлуци управника, за дуго-
годишњи уметнички допринос На-
родном позоришту, шту, шту редитељу Бо-
риславу Григоровићу и драмском 
уметнику Павлу Минчићу су доде-
љени Сребрњаци, а Печат Народчат Народчат На -
ног позоришта, који се докоји се доко дељује љује љу
поводом посебног доприноса жи-
воту и раду Куће, ове године су до-
би ле при ма до не Опе ре, Зла та Се-
сар дић и Је ле на Вла хо вић.

Управни одбор је одлучио да
највеће признање које Нање које Нање ко ционал-
ни театар додељујељујељу , Плакету На-
родног позоришта у Београду по-
водом значајних активности у 
раду ове куће, додели редитељу 
Егону Савину и Војно-медицин-
ској академији из Бемији из Беми ограда.

Круна свечаности је, као и 
увек, било проглашење највећег 
глумачког признања које Нања које Нања ко родје Народје На -
но позориште додељује сваљује сваљу ког 
22. новембра – Награде „Раша 
Плаовић“, за највеће глумачко до-
стигнуће на београдским сцена-
ма између два Дана позоришта, 
коју је докоју је доко био Никола Ристанов-
ски за улогу Ахмеда Нурудина у 
представи „Дервиш и смрт“, при-
друживши тако и ово престижно 
признање низу награда које је за да које је за да ко
ову улогу освојио у зегу освојио у зегу осво мљи и ре-
гиону.ну.ну   

Свечаност је, после дугих 
аплауза награђенима и традицио-
налне „Винске песме“ из Вердиједиједи -
ве „Травијавијави те“, настављена најпре 
уз чашу шампањца у фоајеуајеуа , јеу, јеу а поа по-

том уз пријаттом уз пријаттом уз при но дружење у клубу, бу, бу
канцелариларила јаријари ма, гардеробама... по 
целом позоришту. шту. шту НаравНаравНа но, без 
оних који су се „пуоних који су се „пуоних ко ном паром“ ном паром“ ном па
припремали за други значајан дочајан доча -
гађај овог свечаног дана, за пра-
изведбу опере „Хасанагиница“ 
Растислава Камбасковића, под 
диригентском палицом Младена 
Јагушта и режији Иважији Иважи не Драгу-
тиновић Маривић Маривић Ма чић. Либрето је на-
стао адаптацијом чуцијом чуци вене истоиме-
не драме Љубомира Симовића, а 
адаптацију је нацију је наци чинио компози-
тор. Сценограф је Борис Макси-
мовић, костимограф Катаритарита на 
Грчић Николић, а кореограф Кон-
стантин Тешеа. Певали су, ли су, ли су у на-
словној улози Јасмина Трумбе-
таш Петровић, Вук Матић, Јанко 
Синадиновић, Мика Јовановић, 
Наташа Јовић Тривић, Олга Саво-
вић, Љубомир Поповић и Ненад 
Јаковљевић.

Јелица Стевановић
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ИНТЕРВЈУ М ЛА ДЕН ЈАГ УШТ,  ДИРИГЕНТ

Неискреност 
се у музици 
осећа 

у музици 
осећа 

у музици 

На Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта, 
22. но вем бра, из ве де-
на је свет ска пре ми је-
ра опе ре „Ха са на ги-

ни ца“ Рас ти сла ва Кам ба ско ви ћа под 
ди ри гент ском па ли цом до а је на на ше 
му зич ке сце не, ма е стра Мла де на Ја-
гу шта. 

Сту ди је ди ри го ва ња Ја гушт је 
за вр шио у За гре бу у кла си не мач-
ког ди ри ген та Фри дри ха Ца у на, 
на кон че га до би ја ме сто ди ри-
ген та Хо ра и Ор ке стра Ра дио 
За гре ба. Усле дио је ан га жман 
у за гре бач кој Опе ри, па ме-
сто ди ри ген та Хо ра и Ор ке-
стра Умет нич ког ан сам бла 
До ма ЈНА у Бе о гра ду, а од 
1965. до 1970. био је пр ви 
ди ри гент и ди рек тор Опе ре Срп ског 
на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. 
На че лу Хо ра и Сим фо ниј ског ор ке-
стра Ра дио те ле ви зи је Бе о град остао 
је до од ла ска у пен зи ју, 1984. го ди не. 
Као ре дов ни про фе сор Ака де ми је 
умет но сти у Но вом Са ду био је ди ри-
гент сту дент ског хо ра и сим фо ниј-
ског ор ке стра. Ме ђу број ним де ли ма 
у ње го вом ре пер то а ру зна чај но ме-
сто за у зи ма ју де ла до ма ћих ауто ра, 
као што су Љу би ца Ма рић, Алек сан-
дар Об ра до вић, Ми лан Ри стић, Ста-
ној ло Ра ји чић, Ва си ли је Мо кра њац 
(чи ја је сим фо ниј ска де ла сни мио за 
по тре бе ПГП РТБ-а) а ве ли ки из да-
вач ки по ду хват пред ста вља ју и сним-
ци це ло куп них де ла Мо крањ ца, Хри-
сти ћа и Тај че ви ћа.  

У својој богатој каријери били 
сте веома посвећени домаћем ства-
ралаштву а пред нама је сада исто-
ријски моменат – праизвођење јед

у Енглеској увек сам дириговао де-
ла словенских композитора – Двор-
жакову IV и V симV симV фонијунијуни , ју, ју „Сло-
венске игре“ Славенског и то им 
се веома допало. Мислим да је до-
бро што смо поставили „Хасанаги-
ницу“, то је дело које моло које моло ко же да буде 
интересантно за странце, оно није оно није оно ни
радикално модерно писано. Језик 
јесте нов али је слушљив за публи-
ку,ку,ку  која је на која је на ко викла на Вердијадијади , Пу-
чинија…нија…ни

„Хасанагиница“ је прича која 
има универзалност, ност, ност која асоцира на 
грчку трагедију...ју...ју

За и ста, хор на кра ју пред ста ве 
из го ва ра текст ко ји де лу је ка тар зич-
но, а у ко јем се по ста вља уни вер зал-
но пи та ње: „Ко зна чи ја је то прав-
да?“. Ова при ча мо же да га не љу де 
јер се ра ди о не сре ћи де те та и мај ке, 
а ту смо ми Сло ве ни „нај та њи“. То 
је мрач но до ба жен ских права и ово 

Неискреност 
у музици 

осећа 
у музици 

осећа 
у музици 

а Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта, 
22. но вем бра, из ве де-
на је свет ска пре ми је-
ра опе ре „Ха са на ги-

ни ца“ Рас ти сла ва Кам ба ско ви ћа под 
ди ри гент ском па ли цом до а је на на ше 
му зич ке сце не, ма е стра Мла де на Ја-

Сту ди је ди ри го ва ња Ја гушт је 
за вр шио у За гре бу у кла си не мач-
ког ди ри ген та Фри дри ха Ца у на, 
на кон че га до би ја ме сто ди ри-
ген та Хо ра и Ор ке стра Ра дио 
За гре ба. Усле дио је ан га жман 
у за гре бач кој Опе ри, па ме-
сто ди ри ген та Хо ра и Ор ке-
стра Умет нич ког ан сам бла 
До ма ЈНА у Бе о гра ду, а од 

не домаће опере после двадесет 
година. 

Као млад ди ри гент, ра дио сам 
и као ко ре пе ти тор, са ра ђи вао са Го-
тов цем ко ји је ди ри го вао сво ју опе-
ру „Еро с оно га све та“, ко ју сам ја 
ка сни је по ста вљао на с ц е  н у 
три пу та. Кад год 
сам го сто вао 

Поводом премијере, носи-
лац насловне роле Јасмина 

Трумбеташ Петровић, за Позори-
шне новине каже: „Имају„Имају„Има ћи у ви-
ду да ми је поверено дело које је 
писано савременим музичким је-
зиком (обиље умањених, преко-
мерних интервала) у почетку сам 
имала извесну дозу скепсе. Знала 
сам да имам велику одговорност, ност, ност
јер дело никада до сада није из-
вођено и ја треба да будем упра-
во онаква Хасанагиница какву 
је композитор замислио. Дубоко 
верујурујуру ћи у маестра Јагушта, ко-
ји ми је указао велико поверење 
и својом непресушном енергијом 
подстакао ме да оживим лик Ха-

санагинице, могу после свега да 
кажем да сам, чини ми се, успела. 
После свих проба које смо имали 
и које су биле јако стваралачке, 
и музичке и режијске са Иваном 
Драгутиновић Маричић, осетила 
се позитивна енергија, један тим 
који је био спреман да направи 
најбоље и да дâ свој максимум. 
Инспирација више био је и либре-
то на српском, јер нема ништа 
лепше када певате на матерњем 
језику и потпуно разумете оно 
што треба да певате. Утолико је 
и стварање тока психолошке рад-
ње било лакше донети у певању. њу. њу
Оно што је глумцима говор, нама 
певачима је певање.”

ПРИЈАТЕ Љ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА  – HYAT T REGENCY

Сарадња која траје

Усептембру 2010. године у Музеју призеју призе -
мењене уметности одржаће се изло-
жба плаката и програма оперских пре-
мијемијеми ра Народра Народра На ног позоришта за чија су шта за чија су шта за чи
решења коришћени радови наших при-

знатих ликовних уметника и илустратора: Оље Ива-
њицки, Владимира Дуњића, Алексе Гајисе Гајисе Га ћа, Алексан-
дра Луковића, Бранислава Мојсиловића, Ане Ристић 
Драговић, Милке Вујоке Вујоке Ву вић, Славка Крунића и Катаритарита -
не Зарићне Зарићне За . 

За оперу „Хасанагиница“ ликовно решење је да-
ла Ана Ристић Драговић, која тим по која тим по ко водом за Позо-
ришне новине каже: „Драма у 'Хасанагиници' је ба-
зирана на архетипској ситуацији суцији суци коба дужности и 
љубави кроз мушко-женски принцип. Либрето има 
све елементе класичне трагедије у кодије у коди јем главје у којем главје у ко на лич-
ност, ност, ност Хасанагиница, кроз трагичан ритам радње, по-

штујуштујушту ћи дужности и обавезе (морал) жртвује сетвује сетву бе ис-
казујузујузу ћи исконску мајчинску љубав према детету. ту. ту У 
том сукобу мајчинске љубави и супружничке дужно-
сти Хасанагиница добија дибија диби мензије тразије трази гичне хероине 
подсећајућајућа ћи нас на античке ликове где су богови личи-
ли на људе а људи на богове. 

Радови за 'Хасанагиницу' су реализовани на ручно 
тонираним и аквареним и аквареним и аква лисаним па затим колажираним па-
пирима који су подма који су подма ко лози дали фактуру и основни тон. 
На њој су настали цртежи пером и тушевима у бојима у бојима у бо . 
То је једна од мојих омина од мојих омина од мо љених техника, где перо пре-
узима улогу кичице, а цртеж почиње да добија квабија кваби ли-
тет слике. Овај приступ сам одабрала јер је он ближи 
ликовном решењу,њу,њу  чиме се постиже вишеслојност ко-
ја сем информације и симције и симци болике доноси уметничко-
ликовну интерпретацију трацију траци гедије дије ди 'Хасанагиница'“.

В. К.

Дугогодишња сарадња између Народ-
ног позоришта у Београду и хоте-
ла Hyatt Re gency Београд наставила
се и током 2009. године. Многи еми-
нентни уметници, којикојико су гостовали
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Народног позоришта, били су сме-

штени управо у хотелу Hyatt. 
Осим што су уживали у познатом београдском

гостопримству и позитивној енергијигијиги којомкојомко наш
град зрачи, наши гости су имали прилику и да осе-
те врхунску услугу једног од најбољих хотела у ре-
гиону. ну. ну

Заправо, оно што веже Национални театар и хо-
тел Hyatt Re gency су заједзаједза ничке вредности: тале-
нат, нат, нат професионализам, посвећеност и креативност. 
Наша сарадња се наставља и у наредној години, а
сигурни смо да ћемо се лепо провести у Hyatt-у и 
на дочеку те Нове године, за који је припремљен ра-
зноврстан забавни програм за све укусе. 

Уколико желите да 2010. дочекате у духу Bel le 
épo que магијегијеги , посетите ресторан Me tro po li tan Grill
у Hyatt-у и препустите се рафинираним францу-
ским специјацијаци литетима и одличним винима.

Ако сте љубитељ тамбураша и забаве до зоре, 
препоручујечујечу мо вам прославу Нове године у боем-
ској атмосфери ресторана Fo cac cia. Дегустирајте
велики број специјацијаци литета из целог света, на бази
шведског стола, док Вас забавља тамбурашки бенд 
„Луталице“.

Р. Р. Р П. Н.

У С УСРЕТ ИЗЛОЖБИ

Богови су личили на људе
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је једна од најжешћих критика тог вре-
мена.

Јединствена је прилика да се 
при раду на савременом делу, у, у сара-
ђује са комђује са комђу позитором?

Нашао сам се на истој линији са нији са ни
Камбасковићем, ја нисам човек који век који век ко
само прође ноте већ улазим у дубине, 
у психологијугијуги , ју, ју па чак постављам пита-
ња. Рецимо, интересовало ме је зашто 
је употребљен мотив Кадије на медије на меди сту 
где Хасанагиница пева нешто сасвим 
друго. Међутим, она у том моменту 
мисли на Кадију и задију и зади то је ту његов лајт-
мотив. Камбасковић је стваравић је стваравић је ства лац који лац који лац ко
има осећај колико је музике потребно 
за дешавања на сцени тако да је њего-
ва музичка драматургија вегија веги ома успе-
шна, што је велика помоћ редитељу.љу.љу

Студиозни рад се у данашњем 
„инстант“ времену ретко среће...

Мене је мој професор, Немац
учио: морате у потпуности знати гра

мичку и мотивску, ску, ску из чега је шта про-
изашло и онда рећи – ја бих ово овако, 
ту је развојни део, ту ћу направити кул-
минацијуцијуци . ју. ју Читате роман три сата, али 
још увек не знате ко је убица јер је пи-
сац успео да направи ту напетост, тост, тост ко-
ја је својеја је својеја је сво врсна основа уметности. Где 
ћете у делу направити климакс? Када 
сте „мозгом прешли“ дело, додаједаједа те 
му емоцијуцијуци . ју. ју Дело мора да пређе у ва-
шу емоцијуцијуци , ју, ју да буде ваше. Мора да бу-
де уверљиво када га људи слушајушајуша , ју, ју јер 
сте их својом сусте их својом сусте их сво гестивношћу убедили 
да то тако треба да звучи. На тај начин 
су радили Карадили Карадили Ка јанрајанра , Ојстрах, Тоти дал 
Монте... Сваки човек има свој ДНК, 
не може свако бити Карати Карати Ка јанрајанра , а неискре-
ност се итекако осећа у музици. Техни-
ка је неопходна, но када публика дође 
у позориште мора да доживи нешто.

Вања Косанић

ђу јед-
н о г 
д е -
л а , 
рит-

мац, 
ти гра-

НУШИЋЕВ „ПОКОЈНИК” НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Атипичан Нушић

Мо же се ре ћи да 
је Ну ша, ми ље-
ник пу бли ке, 
за своју после-
дњу комедију, 

„Покојник“ добио пр ву (пре те жно) 
по зи тив ну кри ти ку ко ју је  до био 
за жи во та од бе о град ских кри ти ча-
ра. До па ло им се што „ни је ла кр-
ди ја“ већ са ти ра, што пра ти са вре-
ме не то ко ве у дру штву, од сту па од 
по зна те „га ле ри је ти по ва“ и сли ка 
са вре ме не ка рак те ре. За бе ле же но 
је ка ко се „Ну шић ка лам бу ри ста 
из гу био пред Ну ши ћем – шо ов ски 
се ри о зним, ду бо ким са ти ри ча ром 
и по сма тра чем ко ји има из ван ред-
на за па жа ња“. Па ипак, не ки му 
(Мир-Јам), за ме ра ју не ре а ли стич-
ност тих ли ко ва, као и си ту-

рад њу“ и тру дио се да пред-

Чи та ва глу мач ка 

га тин че вић се „до бро сна шао“ у 
уло зи Ми ла на Но ва ко ви ћа, Спа со-
ја Бла го је ви ћа је Јо ван Гец оства-
рио кроз убла жа ва ње „не ча сно сти 
сво га ју на ка ху мо ром“, Ми лош Па-
ун ко вић је био „од ли чан“ у уло-
зи Го спо ди на Ђу ри ћа, Ми ло рад 
Ду ша но вић је у уло зи Љу бо ми ра 
Про ти ћа сле дио пи сца док је Мар-
ко Ма рин ко вић у уло зи Пан те „но-
сио бар јак Ну ши ће ве ко ме ди је“. 
Ду шан Ра ден ко вић је као Мла ден 
Ђа ко вић оста вио кри ти ку рав но-
ду шном, Вик тор Стар чић је свог 
Ми ле та ду хо ви то од и грао, Во ји-
слав Јо ва но вић је вир ту о зно ту ма-
чио Аљо шу, а кре а ци јом Адол фа 
Швар ца Ди ми три је Ве лич ко вић је 
иза звао смех пу бли ке. Глав ну жен-
ску уло гу, Ри ну, до не ла је Бла жен-
ка Ка та ли нић, „вр ло еле гант на, ма-
ло фри вол на, али су ви ше око ре ле 
са ве сти“, мла да Ми ла Гец је ту ма-
чи ла „тем пе ра мент ну и раз ма же-
ну“ Ву ки цу, а Зо ра Злат ко вић је 
би ла про ве ре на ну ши ћев ска го спо-
ђа из „ста рог дру штва“ – Аг ни ја.  
Кри ти ка је за па зи ла и жен ске ко-
сти ме, „уку сне и за ни мљи ве“, пра-
вље не „спе ци јал но за по зор ни цу“. 
Пред ста ва се за др жа ла на ре пер то-

а ру до оку па ци је, од и гра на је 70 
пу та, од че га у пр вој се зо ни 54.

По  завршетку рата „По кој ни-
ка“ је режирао др Ху го Клајн. Сце-
но граф је био Вла ди мир Ма ре нић, 
ко сти мо граф Ми ли ца Ба бић, а пре-
ми је ра је од и гра на 31. мар та 1948, 
у знак се ћа ња на де се то го ди шњи-
цу Нушићеве смр ти. Ни је слу чај-
но што је но во фор ми ра на на род на 
власт за ову зго ду иза бра ла упра-
во ову, по мно гим, а на ро чи то та-
да шњим ми шље њи ма, нај са ти рич-
ни ју Ну ши ће ву ко ме ди ју. Ме ђу 
рет ким до ку мен ти ма ко ји све до-
че о том пе ри о ду жи во та на шег те-
а тра, оста ла је на ја ва премијере, 
која све до чи о та да шњем „чи та-
њу“ Ну ши ћа: „У вре ме ка да је пи-

сао 'По кој ни ка', аутор се отво ре но 
де кла ри сао за сло бо ду умет нич ког 
ства ра ња и за де мо кра ти ју (...) Он 
у ње му из об ли ча ва та да шњу власт, 
ко ја не са мо бра ни зло чин не го и 
ак тив но са зло чин ци ма са ра ђу је. 
(...) Клајн тре ти ра ову ко ме ди ју 
као нај о збиљ ни ји Ну ши ћев ко мад 
и на ро чи то ак цен ту је са ти рич не 
еле мен те“, а у ра ду са глум ци ма 
по ку ша ва да „укло ни ша бло не“ ко-

ји су ра ни је ко ри шће ни при ли ком 
ту ма че ња Ну ши ће вих ликова. За-
ни мљи во је да чла нак по ми ње и 
ка ко уло гу Ма ри ћа у ал тер на ци ји 
са Ми ланом По по вићем спре ма Ра-
ша Пла о вић, али, из не ког раз ло-
га, он се ни је по ја вио у тој ро ли. 
Поменимо неке глумце: Па вле Бо-
га тин че вић  је играо Но ва ко вића, 
Бо жа Ни ко лић Спа со ја Бла го је-
вића, Не вен ка Ур ба но ва Ри ну... 

До да нас по след ња по став ка 
„По кој ни ка“ ра ђе на је на Сце ни Зе-
мун, у вре ме ре кон стру и са ња згра-
де на Тр гу. Пред ста ву је ре жи рао 
Па вле Мин чић, сце но гра фи ју кре-
и рао Ми лу тин Илић, а ко сти ме 
Бо жа на Јо ва но вић, док је му зи ку 
ком по но вао Во ји слав Ко стић. Пре-

ми је ра је би ла на Дан по зо ри шта, 
22. но вем бра 1988, а у окви ру обе-
ле жа ва ња по ла ве ка од смр ти ауто-
ра. У по де ли су би ли: Вла сти мир 
Ђу за Сто јиљ ко вић – гост, пр ви 
пут са ан сам блом На род ног по зо-
ри шта, ту ма чио је уло гу Ма ри ћа, 
Пре драг Еј дус  је био Но ва ко вић, 
Пе тар Ба ни ће вић је играо Спа со ја 
Бла го је ви ћа, Ва са Пан те лић – Ђу-
ри ћа, а Бо рис Ком не нић Про ти ћа, 
у уло зи Ан те био је Пре драг Та со-
вац, Мла де на Ђа ко ви ћа је играо 
Ра де Мар ко вић, Аљо шу Бо гић Бо-
шко вић, а Бог дан Ми хај ло вић – 
Швар ца. Бран ка Ва со вић је би ла 
Ри на, Ксе ни ја Јо ва но вић је ту ма чи-
ла Аг ни ју, а Со ња Кне же вић Ву ки-
цу. Уме сто два по ли циј ска аген та, 
из оригинала, са да се у пред ста ви 
по ја вљу је са мо је дан – Ра де По по-
вић, а уме сто три, са мо две со ба-
ри це, Зо ри ца Мир ко вић и Гор ја на 
Ја њић. Уло га Ми ле та ви ше не по-
сто ји. Пред ста ва ни је на и шла на 
одо бра ва ње кри ти ке, али овог пу-
та је, очи глед но, и пу бли ка де ли ла 
исто ми шље ње: играна је са мо до 
кра ја те се зо не, све га осам пу та. 

Је ли ца Сте ва но вић

Позни комад назни комад назни ко шег велишег велишег ве -
ког комеког комеког ко диографа, фа, фа „По-

којник“којник“кој , ник“, ник“ није деније дени лио судје делио судје де бину 
већине Нушићевих комевих комевих ко дија дија ди
– од праизведбе која је играбе која је играбе ко -
на 18. новембра 1937, на на-
шој сцени је доживео још све-
га две поставке. ке. ке Можда баш 
зато што и није нуто што и није нуто што и ни шићевска 
„смехо„смехо„сме тресна“ комесна“ комесна“ ко дијадијади , ја, ја а 
можда зато што су редите-
љи помаљи помаљи по ло замало зама зило зазило за разирази ли од слорали од слора же-
ности  и захтевности овог 
текста.

ност тих ли ко ва, као и си ту-
а ци ја. Ре ди тељ Ра до слав М. 
Ве снић је „жи во раз ви јао 
рад њу“ и тру дио се да пред-
ста ва не скре не у ла кр ди ју, 
већ да је из диг не „на ни-
во пре фи ње не са ти ре“. 
Чи та ва глу мач ка 
по де ла је осво ји ла 
сим па ти је кри ти-
ке. Све то лик Ни ка-
че вић је у не за-
хвал ној уло зи 
Па вла Ма ри-
ћа био „до-
бар и убе-
дљив“ , 
Па вле 
Б о -

Јасмина апострофира сјајну атну атмосфе-
ру током проба, што је по њој неошто је по њој неоп-
ходан предуслов за добро урабро урађену 
представу, ву, ву и додаједаједа : „Надам се да дам се да 
ће Хасанагиница заживети не ти не 
само на нашој сцени, него и у го и у 
целом свету, ту, ту јер она је жена за на за 
сва времена и све светове. А, 
с друге стране, остајем у наостајем у наоста -
ди да ће се однос према же-
ни променити и да ће она би-
ти више поштована у правом вом 
смислу те речи.”
И на крају, оперИ на крају, оперИ на кра ска Хасанаги--
ница закључујечујечу : „Нека све же--
не овог света не посустану у ну у 
борби за љубав, брак, породиди-
цу и своју највољенију децу. цу. цу ””
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ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (5) |  ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ

Бојана Перић, балерина особеног шарма
ФЕЉТОН

ПОЗОРИШНЕ РЕФОРМЕ МИЛАНА ГРОЛА (2) |  ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ

Реорганизација Народног позоришта
ФЕЉТОН

Преузимањем управ-
ничке дужности, 
Грол започиње ре-
организацију устацију устаци -
нове. На предлог 

управника Народка Народка На ног позоришта, 
министар просвете Љуба Стојаба Стојаба Сто -
новић 2. јуна 1909. именује конује кону -
мисијусијуси , ју, ју састављену од угледних 
стручњака као што су Андра Ни-
колић, председник, Павле Маринвле Маринвле Ма -
ковић, Павле Поповић, Драгомир 
Јанковић, Риста Ј. Одавић, Петар 
Ј. Крстић и Милутин Чекић и сам 
управник Грол, која докоја доко бија забија заби да-
так да изради Проједи Проједи Про кат Закона о 
НародНародНа ном позоришту. шту. шту Прва верзи-
ја Пројекја Пројекја Про та је упућена Министар-
ству исте, 1909. године, а до ста-
вљања у скупштинску процедуру 
биће учињене извесне дораде.

Пре него што ће поднети свој 
предлог закона о модернизацији цији ци
НародНародНа ног позоришта, Грол се ује-
сен 1910. обраћа министру просве-
те Јаши Продановићу,ћу,ћу  с молбом за 
десетомесечно одсуство, ради уса-
вршавања у иностранству.ству.ству  Већ су-
традан, 30. октобра, Продановић 
му потписује ресује ресу шење о одсуству 
и већ 30. јануара ара а 1911. Грол под-
носи истом Министру елаборат 
о реформи Народми Народми На ног позоришта, 
уз предлог новог Закона и Уред-
бе. Уследила су дуга дотеривања: 
„После паузе од годину дана, на 
предлог министра просвете г. те г. те г Ја-

ше Продановића, нацрт ове тре-
ће комисије усвосије усвоси јен је у Наје усвојен је у Наје усво родјен је у Народјен је у На ној 
скупштини, а затим с потписом 
Краљевим обнаронарона дован првог да-
на Духова ове године (27. маја маја ма
1911, прим. З.Т.Т.Т Ј)“, бележи Грол.

Четири деценије каније кани снијеснијесни , Грол 
ће дати оцену свих ранијихнијихни , па и 
свог напора за одговараварава јурајура ћу закон-
ску регулативу Народву Народву На ног позори-
шта: „Од године 1901. до 1911, 
пуних десет година води се диску-
сија о ресија о реси форми по
на, и о поставља
основу целокуп
је позоришта у Бе
мљи. 

Први по-
кушај је Ну-
шићеве по-
з о р и ш н е 
управе из го-
дине 1901. 
Покушај на-
иван, који је  који је  ко
усвајао биусвајао биусва ро-кратски принцип го-
дина службе и у њему ишао чак 
до поделе глумаца на пет чинов-
ничких класа: V, IV, III, II, I које које ко
се стичу периодски. Систем сли-
чан оном који је дочан оном који је дочан оном ко шао за њим, 
не много бољем, у коме се глум-
ци разврставају по кавају по кава тегоријаријари ма 
и групама. 

Други покушај законске ре-
форме је из године 1902, из вре-
мена управе Докић-Одавићеве. 

У духу савременијинијини , он је остао 
на пô пута. Године 1909, по пред-
логу управника Милана Грола, 
министар Љуба Стојаба Стојаба Сто новић наи-
меновао је комисију под предсију под предси сед-
ништвом Андре Николића. Тај 
трећи пројећи пројећи про кат озакоњен је годи-
не 1911. и истовремено допуњен и 
развијен Уредвијен Уредви бом. Он укида Књи-
жевно-уметнички одбор, утврђу-
је аутономни каракни каракни ка тер установе, 
даје слодаје слода бодну иницијацијаци тиву, ву, ву пуну 

власт и пуну одговорност управ-
нику, ку, ку неограничену скалу награ-
ђивања уметницима, без ограде 
година службе и титула. Он затим 
зајемзајемза чује пенчује пенчу зије глумзије глумзи цима и њи-
ховим породицама. Уговорним од-
носом између глумаца и управе и 
системом хонорара од предрара од предра става 
– поврх основних плата – позори-
ште се обезбеђује од биђује од биђу рократиса-
ња, од умртвљивања живих сила 
без којих побез којих побез ко зоришту нема живо-

та ни са којом дрта ни са којом дрта ни са ко жавном субвен-
цијом“цијом“ци , закључује Гролчује Гролчу .У поме-
нутом елаборату из 1911, Грол 
предлаже и следеће мере:

„1. У умном погледу: а) Обна-
вљање и појање и појање и по чање глумачке трупе, 
б) преображај режијежијежи , в) утврђи-
вање извесних принципа за кре-
тање репертоараараа , и у томе духу, ху, ху
г) пречишћење репертоара ара а (књи-
жевно и језичко), д) побољшање 
техничких погодоба за извођење 

рије и корије и кори сти-
стративном: 

шњег заста-
лог и бирократског 

у смислу мо-
ног позоришног 

законо-
дав ства 
и уре-
ђења, у 
матери-
ј а л ном 
интере-

су позоришта, у инте- ресу глу-
мачке вештине, у интересу побољ-
шања материјалријалри ног и моралног 
положаја глужаја глужа маца и, најзад, у ин-
тересу постављања извесних нор-
ми стабилности и континуитета 
у раду Народду Народду На ног позоришта. 3. У 
практично-ма-ма- теритерите јалријалри ном: а) по-
прављање хигијенгијенги ских и општих 
погодаба у сали и на позорници, 
и, у вези са њима б) поправљање 
свих општих услова колико без-

бедности толико и угодности глу-
маца“.

У наставку акта Грол моли ми-
нистра да одмах и без одлагања 
издејствујествујеству : „1) Доношење новог 
Закона и уредаба о Народба о Народба о На ном по-
зоришту, 2) шту, 2) шту Одобрење ванредног 
кредита за корените оправке згра-
де Народде Народде На ног позоришта“.

Министар Продановић, упућу-
јући Закон и Уредбу о Народбу о Народбу о На ном 
позоришту по њиховом усвајавом усвајавом усва њу, њу, њу
у пропратном акту наглашава да 
је превасходни задатак Народтак Народтак На ног 
позоришта да негује погује погу зоришну 
уметност уопште, као једну од нај-
значајнијих и „најнијих и „најни популарнијих нијих ни
грана уметности (...) да „предста-
вља одабран репертоар из словен-
ске и стране књижевности“, те да 
негује „српгује „српгу ску драму (...) глумач-
ку уметност озбиљном студијом у дијом у ди
припремању представа, (...) чисто-
ту српског језика (...) националну 
културу и националну идеју уопну идеју уопну иде -
ште“, као и „све гране национал-
не уметности, у вези са својим зи са својим зи са сво
главним задатком, наро наро на чито умет-
ност музичку и декоративну“. 
Продановић се уједно залаже да 
НародНародНа но позориште „усавршава-
јући музички репертоар с постепе-
ним природним развијавијави њем дома-
ћих снага“, спрема „прве основе 
за будућу самосталну српску опе-
ру“.

(наставиће се)

Своје бавоје баво летско школо-
вање Бојање Бојање Бо на Перић 
(1930–1992) започела 
је у Родином позори-
шту код Данице Жива-

новић, а затим код Јелене Пољакове 
и Наташе Бошковић. Балетску шко-
лу је завршила 1948. године у класи 
нашег првог професора игре – Ми-
лорада Милета Јовановића. Веома 
млада, још ученица, она је постала 
чланица балетског ансамбла Народбла Народбла На -
ног позоришта у Београду,ду,ду  у којем  у којем  у ко
је играла од 1945. до 1969. године.

Већ за своју прВећ за своју прВећ за сво ву улогу, гу, гу Бугар-
ку,ку,ку у првој целовечерњој премијемијеми -
ри Христићеве Охридске легенде ко-
ја је изведена 1947. у кореографији фији фи
Маргарегарега те Фроман, БојаБојаБо на Перић,
Бојкица како су је од миља звали,
добила је највишу републичку на-
граду. ду. ду Од тада, из улоге у улогу, гу, гу из 
представе у представу,ву,ву  ређали су се 
успеси младе балерине. Увек се му-
дро држала каракла каракла ка терних улога које га које га ко
су јој, по сопственом мишљењу, њу, њу нај-
више одговараварава ле. Ипак је играла и
Јулијулијули , ју, ју јер је једноставно желела да 
ужива у тој дивној балетској улози 
и да игра ту прекрасну музику Про-

ју је обожавала. Та то-
жности саткана Ју-

ла је и за Бојкицу и за 
раван уметнички 

ге каракге каракге ка терног 
ле су њен прави до-

ла је раздрагана и рази-
поносна Бугарка, 
наким успехом и 

„Лабудовом је-
“, „Половецком 
сарајсарајса ској фонта-
ци острва“. Увек 

су њен широки, топао,
искрен осмех, природ-

ни темперамент и 
ка унутрашња озарешња озарешња оза -

бротом целе ње-
ности, видљива 

дост на љупком, ле-
пом лицу, цу, цу задовољ-
ство што игра на 

ни – без прете-
вања се може 

рећи на непоно-
вљив начин оча-
равали гледао-
це са многих 
меридијана. 

Својом спонСвојом спонСво таношћу, шћу, шћу младалачком 
свежином, оптимизмом, ведрином 
и особеним шармом, БојаБојаБо на Перић 
је била и остала сасвим јединствена 
балетска уметница, каква се до да-
нас није понас није понас ни јаје појаје по вила на београдској по-
зорници. А Бојкица је играла и радо 
и много. И то највише „Охридску 
легенду“, али је „Лицитарско срце“, 
које је Дикоје је Дико митрије Партрије Партри лић управо за 
њу поставио, осећала највише као 
свој балет, лет, лет јер га никад ни са ким ни-
је делила. Бити истакнута балерина 
у време „златног раздобља“ београд-
ског Балета значило је и велику од-
говорност, ност, ност коју је Бокоју је Боко јају је Бојају је Бо на Перић са 
целом својом гелом својом гелом сво нерацијом увек поцијом увек поци -
штовала и о заједла и о заједла и о за ничким успесима 
у иностранству са одушевљењем го-
ворила.

Са партнерима и партнеркама је 
пријапријапри тељски  и професионално са 
радошћу сарашћу сарашћу са ђивала, а највише са 
Бранком Марковићем у „Лицитар-
ском срцу“ и са Миланом Момчило-
вићем и Борисом Радаком у „Охрид-
ској легенди“. Још од детињства, од 
Родиног позоришта, са Катаритарита ном 
Обрадовић је била сјајан дула сјајан дула сја ет,ет,ет  че-
му је допринело и узајамло и узајамло и уза но искрено 

пријапријапри тељство, које је Бојкоје је Бојко кица него-
вала са многим својим другим својим другим сво гаригарига цама 
до краја жидо краја жидо кра вота.

Рано  је Бојано  је Бојано  је Бо на Перић осетила ча-
ри балетске сцене, али се рано са ње
и повукла, у својој триу својој триу сво десет осмој 
години, са целом својом гелом својом гелом сво нераци-
јом. После тога није нига није нига ни шта радила 
у балету и о томе је говорила смире-
но и задовољно: „Једноставно сам 
књигу заклопила и више нисам ми-
слила о позоришту. шту. шту Тако је, чини ми 
се, мој живот био преполовљен. Је-
дан његов део био је сан, једна див-
на бајка, а други – нормалан живот.
Тако сам живела два живота, јер сам 
увек имала своје две љусвоје две љусво бави. Једна 
је била позориште, а друга мој дом, 
моја помоја помо родица...“

Бојкица Перић је, нажалост, лост, лост сво-
ја два живота брзо проживела и оти-
шла је, са својим пре са својим пре са сво лепим осмехом,
крајем јукрајем јукра на 1992. године. Остала је
у нашим сећањима као особена, ду-
боко хумана балетска личност, ност, ност чије чије чи
искрено радовање игри, сценском 
животу, ту, ту балетској уметности, остаје  остаје  оста
непоновљив узор на нашој играчкој 
позорници.

(наставиће се)

кофјева, коју је обо коју је обо ко
пла, као од нежно
лијалијали , била је и за Бој
публику незабора
доживљај.

Ипак, улоге ка
жанра биле су њен пра
мет. Била је раз

грана Биљана, по
играла је са подједла је са подједла је са под на
караккаракка терне улоге у 

зеру“, „Копелијилијили “
логору“, „Бахчиса

ни“, „Краљици остр
су њен ши
искрен осмех
ни бујни тем
нека уну
ност добро
не лично
радост на љуп
пом ли
ство што игра на 
сцени – без пре
ри
ре
вљив на
ра

ми позоришног зако-
вљању на савремену 
купне организаци-

шта у Београду и у зе-

дела: декора, машинери
ма. 2. У адмиУ адмиУ ад нистра

Реформа данашњег за
релог и би

Закона, у сми
дерног по


