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13. ЈАНУАРА УЗ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

у Народном позоришту

Карте су у продаји

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ ПОКОЈНИК

Љу би те љи 
драм ског 
те а тра има-
ју раз ло га 
да се ра ду-

ју. Пред са му Но ву го ди ну, 
ан самбл Дра ме им је по кло-
нио две но ве пред ста ве, са-
свим  раз ли чи тог жан ра и сен-
зи би ли те та. На Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ пу бли ка је ова ци ја-
ма ис пра ти ла Не на да Стој ме-
но ви ћа, Та на си ја Узу но ви ћа, 
Ана ста сиу Ман дић, Ми ле ну 
Ђор ђе вић, Сло бо да на Бе шти-
ћа и Бо ја на Ла за ро ва, по ка зав-
ши на нај ре чи ти ји на чин да је 
пре по зна ла и обе руч ке при хва-
ти ла нео бич ну есте ти ку бра ће 
Пре сња ков, чи ја је ко ме ди ја 
„Игра ју ћи жр тву“ сво је вр сна 
ком би на ци ја Хар мса, Мон ти 
Пај то на и Че хо ва, а ко ју је са 
пу но ма ште на сце ну по ста вио 
Ни ко ла За ви шић, ко ји пот пи-

су је ре жи ју, сцен ски про стор 
и ди зајн све тла. Да под се ти-
мо, ко мад је пре вео Но ви ца 
Ан тић, дра ма тург на про јек ту 
је би ла Ма ја Пе ле вић, ко сти-
мо граф 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 др 
Љи ља на Мр кић По по вић,  аси-
стент ре ди те ља сту дент ФДУ 
Алек сан дар Шва бић, сце но-
граф-аси стент Ми раш Вук са-
но вић, ди зајн зву ка пот пи су-
је Вла ди мир Пе три че вић, а 
ва јар ске ра до ве Ста ни мир Па-
вло вић. 

Да за до ма ћу кла си ку, а на-
ро чи то за Ну ши ћа, увек има 
ме ста у на шем ре пер то а ру, по-
твр дио је, још јед ном, Егон Са-
вин. По след њи ко мад слав ног 
ко ме ди о гра фа, „По кој ник“, 
Са вин је на сце ну по ста вио 
слéде ћи став да је „са вре ме но 
по зо ри ште одав но игра њем  

до ка за ло да сва ка ве ли ка ко-
ме ди ја са др жи у се би дра му, а 
дра ма ко ме ди ју“, са тен ден ци-
јом да по ка же ка ко „су Ну шић 
дра ма ти чар и Ну шић ко ме ди о-
граф за пра во исти чо век – јед-
но по зо ри шно би ће“. Овом 
иде јом до след но се ру ко во-
дио чи тав аутор ски тим, ко ји 
чи не и дра ма тург Слав ко Ми-
ла но вић, лек тор др Љи ља на 
Мр кић По по вић, сце но граф 
Бо рис Мак си мо вић и ко сти мо-
граф Ма ри на Ме де ни ца, као 
и глу мач ки ан самбл, Не бој ша 
Кун да чи на, Дар ко То мо вић, 
Пре драг Еј дус, Бран ко Је ри-
нић, Бо јан Кри во ка пић, Алек-
сан дар Ђу ри ца, Љу бо мир 
Бан до вић, Ми лош Ђор ђе вић, 
Бо рис Пин го вић, Ра до ван Ми-
ља нић, На та ша Нин ко вић, Зо-
ран Ћо сић, Ан ђел ка Ри стић и 
Ива на Шће па но вић. 

Ј. Стевановић



На ро ђен дан ској пред ста ви, 8. а ро ђен дан ској пред ста ви, 8. а ро ђен дан ској пред ста ви де цем-
бра, бра, бра у на слов ној уло зи је на сту пи-

ла Су за на Шу ва ко вић Са вић. „Из у зет-
на ми је част што се и мо је име на шло 
уз ве ли ка име на ко ја су бли ста ла на на-
шој сце ни у уло зи Ћо Ћо Сан, Мил ке 
Сто ја но вић, Рад ми ле Сми ља нић, Гор да-
не Јев то вић, а пре свих мо је про фе сор ке 
Рад ми ле Ба ко че вић, ко ја ми је сво је вре-
ме но ре кла да ће, да ће, да ће ка да бу дем от пе ва ла 

дног ср ца’, дног ср ца’, дног ср ца’ јер пу бли ка тре ба да осе ти 
емо ци ју. емо ци ју. емо ци ју Игра ти Геј шу зна чи до ча ра ти 
пу бли ци лик ко ји ни је европ ски, пу бли ци лик ко ји ни је европ ски, пу бли ци лик ко ји ни је европ ски тра ди ци-
ју ко ја се га ји ве ко ви ма“, из ја ви ла је Шу ва-
ко вић ка. Те ве че ри у оста лим со ли стич-
ким уло га ма су на сту пи ли Ол га Са во вић, 
Та тја на Ми тић, Јан ко Си на ди но вић, 
Ми о драг Д. Ми о драг Д. Ми о драг Д Јо ва но вић, Игор Ма тве јев, Игор Ма тве јев, Игор Ма тве јев
Пре драг Ми ла но вић, Не бој ша Ба бић и 
Бра ни слав Ко са нић, уз Ор ке стар и Хор 
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БАЛЕТ  ДЕЦИ

Ба лет се, у са рад њи са Фон да ци јом Њ. К. В. Прин це зе 
Ка та ри не, при дру жу је про јек ту „Де ца по ма жу де ци“, у 

окви ру ко јег ће од и гра ти пред ста ву „Дон Ки хот“. Да под се ти-
мо, овај чу ве ни ба лет Лу дви га Мин ку са на сце ну је по ста вио 
по зна ти ру ски играч и ко ре о граф, Вла ди мир Ва си љев из Мо-
скве. По ред Ор ке стра Опе ре, це ло куп ног ан сам бла Ба ле та и 
со ли ста, у глав ним уло га ма ће на сту пи ти Бо ја на Же га рац, Јо-
ви ца Бе го јев, Та ма ра Ива но вић, Ми лан Рус, Све то зар Ада мо-
вић, Де нис Ка сат кин, Ми ли ца Је вић и Ол га Ол ћан. Ди ри гу-
је Ве сна Шо уц. Пред ста ва се игра у Са ва цен тру 4. ја ну а ра, 
са по чет ком у 17.30 ча со ва. Сва ка ку пље на кар та ће јед ном 
де те ту из до ма за не збри ну ту де цу омо гу ћи ти да бес плат но 
при су ству је овој пред ста ви, и осе ти ле по ту пра зни ка и при-
ја тељ ство.

Р. П. Н.

ПРЕОБРАЖЕЊЕ

У Му зе ју по зо ри шне умет-
но сти Ср би је не дав но је 

пред ста вље на још јед на зна чај-
на књи га др Пе тра Вол ка,  „Пре-
о бра же ње – Дра ма На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду од 1868. до 
2007. го ди не“, ко јом овај мар љи-
ви хро ни чар по дроб но ра све тља-
ва ре пер то ар ске то ко ве драм ског 
ан сам бла на шег на ци о нал ног те а-
тра. Књи га је за јед нич ки из да вач-

ки по ду хват На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Му зе ја по зо-
ри шне умет но сти Ср би је, Фон да „Ми лан Ђо ко вић“ и КИЗ 
„Ал те ра“, уз по моћ Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср-
би је. При сут не је по здра ви ла Ксе ни ја Ра ду ло вић, ди рек тор 
Му зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је, а о књи зи су го во ри-
ли управ ник На род ног по зо ри шта Бо жи дар Ђу ро вић, те а-
тро ло зи проф. др Ра шко Јо ва но вић и Ра до мир Пут ник, те 
аутор књи ге, проф. др Пе тар Волк.

Ј. С.

Вој но ме ди цин ску ака-
де ми ју на зи ва ју бал-
кан ским хра мом здра-
вља. Ова пре сти жна 
ме ди цин ска уста но-

ва, тре ћа по ве ли чи ни и мо гућ но-
сти ма вој но ме ди цин ска уста но ва 
у све ту, на ци о нал но је бла го срп-
ског на ро да и отво ре на је за све на-
ше гра ђа не. Ове го ди не ВМА је об-
ле жи ла ве ли ки ју би леј, 165 го ди на 
тра ди ци је и непрекидног кре та ња 
ка вр ху. Ме наџ мент, пред во ђен на-

чел ни ком, ге не рал-ма јо ром проф. 
др Ми о дра гом Јев ти ћем, опре де-
љен је да ВМА гра ди као уста но ву 
но вих вред но сти у скла ду са им пе-
ра ти ви ма са вре ме не свет ске ме ди-
ци не. 

Ни ма ло слу чај но, ВМА је свој 
ју би леј обе ле жи ла у На род ном по-
зо ри шту. Две на ци о нал не ин сти ту-
ци је су скла дан и хар мо ни чан од-
нос ус по ста ви ле пре ви ше го ди на 
и сва ко днев но га уна пре ђу ју. „Умет-
ни ци и ми ко ји бри не мо о здра вљу 

ВМА И НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У  ЗА ЈЕ ДНИЧКОЈ МИСИЈИ

Заједнички циљ, учинити       живот лепшим

Популарна опера 
Ђакома Пучини-
ја „Мадам Батер-
флај“ у режији 
ДејДејДе ана Милади-

новића, прославила је свој 25. 
рођендан. Премијемијеми ра је била 14. 
децембра 1984, либрето је певан 
у преводу Хусније Курсније Курсни товића и 
Константина Винавера, а аутор-
ски тим су чинили и сценограф 
Милета Лесковац, костимограф 
Светлана Чкоњевић, док је за ди-
ригентским пултом био Николај 
Жличар. 

Улогу Ћо-Ћо-Сан је тумачи-
ла Радмила Смиљанић, улогу 
Сузуки Бреда Калеф, Ф.Б. Пин-
кертона гост из Загреба, Круно-
слав Цигој, Кет Пинкертон је би-
ла Светлана Бојчевић, Шарплес 
Горан Глигорић, Горо је био Јо-
во Рељин; Владимир Јовановић 
је тумачио улогу Јамадоријаријари , Ду-
шан Јанковић Ујака Бонзу, зу, зу а То-

ма Јовановић Краљевског коме-
сарасараса . 

Као што то често бива, крити-
ка је после премијемијеми ре била поде-
љена. Док један критичар тврди 
да је редитељ оперу радикално 
модернизовао, дотле други кон-
статује сутује суту протно: „овога пута 
његов је поступак био у оквиру 
оперске конвенцијецијеци , усредсређен 
на што чистија ретија рети шења, на исти-
цање суштинских вредности де-
ла, садржаних пре свега у самој 
музици, у њеним лирским, поет-
ско-емотивним сферама“.

Највише пажње критика је по-
светила носиоцу вокално и глу-
мачки врло захтевне насловне 
роле, Радмили Смиљанић и ње-
ној Ћо-Ћо-Сан. Критика, изме-
ђу осталог, лог, лог каже да је она у овој 
улози остваризи остваризи оства ла „још једну вр-
хунску креацију у свом боцију у свом боци гатом 
опусу оперних ликова и поузда-
но је међу ретким сопранима на 

нашим сценама које сама које сама ко да могу са-
владати тако сложену и тешку ро-
лу”. На премијемијеми ри јој је, према 
оценама критике, равноправан 
партнер био Круниослав Цигој, 
гост из Загреба. Његов  Пинкер-
тон „открио је, београдској пу -
блици мало познатог, тог, тог сјајног и 
певачки раскошног драмског те-
нора чији је глас са лара чији је глас са лара чи коћом об-
ухватао простор и пуноћом и му-
зикалношћу“. Бреда Калеф је у 
улози Сузуки „такође одговори-
ла сценским захтевима у потпу-
ности“. 

Током две и по деценијенијени , ова 
поставка је одиграна 83 пута пред 
скоро 28000 гледалаца, на матич-
ној сцени али и на гостовањима 
у Крагујевгујевгу цу, цу, цу Пожаревжаревжа цу, цу, цу Нишу, у, у
Шапцу, цу, цу Смедереву, у, у Ужицу, у, у Чач-
кукук , у, у Трстеникукук , у, у ЗајеЗајеЗа чарчарча у, у, у те на Ки-
пру, пру, пру где је одиграна два пута, у де-
цембру 2001. године.

Јелица Стевановић

ЈУБИЛЕЈ У ОПЕРИ, МАДАМ БАТЕРФЛАЈ

Четврт века поставке

ме но ре кла да ће, да ће, да ће ка да бу дем от пе ва ла 
ову  ролу то би ти мој ула зак  у озби љан 
ре пер то ар. То је сва ка ко јед на од нај те-
жих со пран ских уло га, жих со пран ских уло га, жих со пран ских уло га ко ја осим тех ни-
ке пе ва ња зах те ва и до бру фи зич ку кон-
ди ци ју бу ду ћи да је Ћо Ћо Сан на сце ни 
ско ро сва три чи на. По ред то га, По ред то га, По ред то га зах тев-
на је и глу мач ки јер је богата 
емо ци ја ма, емо ци ја ма, емо ци ја ма а ка да пе-
ва мо мо ра мо то да 
чи ни мо ‘хлад-‘хлад-‘
не гла ве’ али 
не и ‘хла-

Бра ни слав Ко са нић, уз Ор ке стар и Хор 
Опе ре, Опе ре, Опе ре под му зич ким 
вођ ством ма е стра 
Де ја на Са ви ћа. 

В. Ко са нић

КЊИГА И ИЗЛОЖБА

Првак Драме, 
Предраг Ејдус, 

од прошле године је
носилац највеће глу-
мачке награде у нас, 
Добричиног прсте-
на. Савез драмских 
уметника Србијебијеби , 
који Накоји Нако граду доде-
љујељујељу , сваком лауреа-
ту поклања и моно-
графијуфијуфи . ју. ју Промоција ција ци
Монографије о Префије о Префи -
драгу Ејдусу биће 
одржана 26. јануара ара а

на Сцени „Раша Плаовић“, с почетком у 12 часова. Пре 
почетка промоцијецијеци , у фоајеу исте сцеајеу исте сцеа не ће бити отворена 
изложба фотографија „Префија „Префи драг Ејдус, добитник Добричи-
ног прстена“. Приређивач књиге и аутор изложбе је теа-
тролог Зоран Т. ран Т. ран Т Јовановић.

Ј. С. 



БОГОВ КАО АЛБЕРТ

Пр вак Ба ле та из  
Ма ри бо ра, Ан тон 

Бо гов, по но во го сту је у 
Бе о гра ду. Он ће, с парт-
нер ком Аном Па вло-
вић у на слов ној уло зи, 
за и гра ти уло гу прин ца 
Ал бер та у кла сич ном 
ба ле ту Адол фа Ада ма 
„Жи зе ла“, 21. ја ну а ра. 

Да под се ти мо, Бо гов је ба лет ско шко ло ва ње за по чео у 
СССР-у а на ста вио у Ја па ну,  где је до био и пр ви про фе си-
о нал ни ан га жман. Од 1994. је пр вак На ци о нал ног ба ле та 
Сло ве ни је, али сво јом пре ци зном и ве о ма атрак тив ном ба-
лет ском тех ни ком оду ше вља ва пу бли ку ши ром све та, где 
као гост на сту па у уло га ма кла сич ног и мо дер ног ре пер то-
а ра. Со ли сти ма и ан сам блу Ба ле та и Ор ке стру Опе ре ди-
ри гу је Ана Зо ра на Бра јо вић.                                    Р. П. Н.

Ново искуство
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ТРИ ПИТАЊА ЗА ИВАНУ ДРАГУТИНОВИЋ МАРИЧИЋ, ОПЕРСКОГ РЕДИТЕЉА
СТОТЕ СВАЂЕ

По зна та ко ме ди ја Кар ла Гол до ни ја „Ри бар ске сва ђе“, 
до жи ве ла је сво је пре ми јер но из во ђе ње у ре жи ји Го-

ра на Ру шку ца на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ 4. ју на 2003. О 
то ме ко ли ко је пред ста ва оми ље на код пу бли ке нај бо ље 
го во ри по да так да ће 22. ја ну а ра про сла ви ти сво је сто то 
из во ђе ње, као и да ју је до са да ви де ло ско ро 25000 гле да-
ла ца. Да под се ти мо, ко мад се игра у пре во ду Ива Ти јар до-
ви ћа, сце но гра фи ји Бо ри са Мак си мо ви ћа, ко сти ми ма Бо-
ја не Ни ки то вић, му зи ку је ком по но вао Иван Бр кља чић, 
дра ма тург је би ла Мо ли на Удо вич ки Фо тез, о сцен ском 
по кре ту је бри нуо Иви ца Кле менц, а о сцен ском го во ру 
Аљо ша Вуч ко вић. Уло ге ту ма че Ле по мир Ив ко вић, Зо ри-
ца Мир ко вић / На да Блам, Зо ран Ћо сић / Вла дан Га јо вић, 
Ан ђел ка Та дић, Ма ри ја Виц ко вић, Не над Ма ри чић, Зла-
ти ја Ива но вић / Ми ле на Ђор ђе вић / Бо ја на Сте фа но вић, 
На да Шар гин, Бра ни слав То ма ше вић / Ми лош Ђор ђе вић, 
Ми ха и ло Ла ђе вац / Ра де Ћо сић и Игор Ђор ђе вић.

Ј. С.
ЈУБИЛАРНА МАРГО

По пу лар ни ба лет ски спек такл на му зи ку Го ра на Бре-
го ви ћа „Кра љи ца Мар го“, у ко ре о гра фи ји и ре жи ји 

Кру ни сла ва Си ми ћа, сце но гра фи ји Бо ри са Мак си мо ви ћа 
и ко сти ми ма Бо жа не Јо ва но вић, 2. фе бру а ра сла ви сво је 
ју би лар но, педесeто из во ђе ње. Под ди ри гент ском па ли-
цом Ве сне Шо уц, у пред ста ви уче ству ју ан самбл Ба ле-
та, Ор ке стар и Хор На род ног по зо ри шта и ан самбл „Ре не-
санс“, а еки пу ба лет ских со ли ста и пр ва ка пред во де Ми ла 
Дра ги че вић у на слов ној и Кон стан тин Ко стју ков у уло зи 
Шар ла IX, те Јо ван Ве се ли но вић, Ми лан Рус, Ду шко Ми-
ха и ло вић, Алек сан дар Илић, Ми ли ца Без ма ре вић, Јо ви ца 
Бе го јев, Де нис Ка сат кин, Бо ја на Же га рац, Та ма ра Ива но-
вић и Ми лош Кец ман.

Ј. С.

Заједнички циљ, учинити       живот лепшим

Праизвођење опере 
„Хасанагиница“ 
Р.Р.Р  Камбасковића
сигурно предста-
вља посебан иза-

зов за редитеља, и тематиком и 
савременим музичким изразом?

Мој пр ви су срет са овим са-
вре ме ним му зич ким из ра зом био 
је на јед ној од ан самбл про ба. За 
ме не као опер ског ре ди те ља је 
чуд но што овог пу та ни сам има ла 
аудио сни мак опе ре, ко ји бих слу-
ша ла као при пре му за рад. У тим, 
пр вим ко ра ци ма, ослањала сам се 
на драм ски текст Љу бо ми ра Си мо-
ви ћа и, ка ко сам му не дав но и ре-
кла, др жа ла сам ње го ву дра му на 
ја сту ку и под ја сту ком, са њом бих 
за спа ла и бу ди ла се. Ово је би ло 
но во ис ку ство за ме не, јер сам се 
при пре ма ла за ре жиј ске про бе као 
што то ра де драм ски ре ди те љи. Ка-
да су про бе по че ле, сва ки пут ка-
да смо ра ди ли не ку но ву сце ну, 
за ме не је био но ви ди жи вљај ка-
да бих чу ла ка ко је то ком по зи тор 
осми слио. С об зи ром да смо тек на  
сцен ско-ор ке стар ским про ба ма чу-
ли ка ко зву чи ор ке стра ци ја, ка да 
је већ ком плет но де ло би ло по ста-
вље но, до ста то га је ин ту и тив но 
ура ђе но, а у ана ли зи са ме пар ти-
ту ре има ла сам ве ли ко по ве ре ње у 
су ге сти је ди ри ген та Мла де на Ја гу-
шта и аси стен та ди ри ген та Ане Зо-
ра не Бра јо вић. 

По образовању сте оперски 
редитељ, што је доста ретко у на-
шој средини. Колико мислите да 
је то важно када је оперска режи-
ја у питању?

Мислим да је изузетно важно. 
Дипломирала сам у класи проф-
есора Младена Сабљића, који је  који је  ко
специјацијаци лизирао оперску режију у жију у жи
Русијисијиси , и професора Гордана Дра-
говића, који је опер који је опер ко ску режију усажију усажи -
вршавао на универзитетима у Бе-
чу, чу, чу Варшави и Лођу. ђу. ђу По завршетку 
студијадијади , радила сам као асистент 
редитеља у Мадлениануму и На-
родном позоришту,шту,шту  где сам имала 
прилику да сараку да сараку да са ђујем са нађујем са нађу шим 

је ве

раз

ра ре
ра на 

чин. Све чешће, глума код певача 
долази у први план. НаравНаравНа но, до-
бро певање и добро припремљена 
улога се подразумевајувајува . ју. ју Више ни-
су популарни људи који стоди који стоди ко је на ји стоје на ји сто
сцени и певају, као ни травају, као ни трава дицио-
нална „оперска глума“, већ се од 
певача очекује да „ракује да „раку де на себи“, 
да се баве сценским покретом, да 
умеју и да играумеју и да играуме ју и да глују и да играју и да глују и да игра ме. Да не 

љу ди, има мо за јед нич ки циљ: да 
жи вот чо ве ка учи ни мо леп шим. 
То је та ми си ја ко ју смо пре по зна-
ли и ко ја нас је чвр сто по ве за ла“, 
ис тиче др Јев тић и на глашава да 
има пуно сим бо ли ке у то ме што 
се ВМА сва ке го ди не на свој ро-
ђен дан обра ћа срп ској јав но сти са 
сце не На род ног по зо ри шта „јер ту, 
под све тло шћу ре флек то ра, на да-
ска ма ко је жи вот зна че ни шта не 
мо же оста ти скри ве но“. А ВМА 
гла сно и ја сно го во ри о свим сво-

јим мо гућ но сти ма, ре зул та ти ма, 
ми си ја ма и ви зи ја ма да љег раз во ја: 
„У 2010.  ула зи мо овен ча ни ве ли-
ким ус пе си ма. У на уч ном и струч-
ном по гле ду, зна њем и ве шти ном,  
по ме ра мо гра ни це ме ди ци не“, до-
дао је ге не рал Јев тић, по же лев ши 
свим чла но ви ма На род ног по зо ри-
шта и свим гра ђа ни ма на ше зе мље 
здра вље, сре ћу, про фе си о нал не и   
лич не успе хе, че сти та ју ћи им пред-
сто је ће пра зни ке.  

Елизабета Ристановић

На сцени Народни Народни На ног по -
зоризоризо шта, 22. шта, 22. шта новем-

бра, бра, бра премипремипре јермијерми но је изведе-
на опера „Хана опера „Хана опе санагиница“ 
Растислава Камбасковића 
у  режији Иважији Иважи не Драгути-
новић Маривић Маривић Ма чић, оперског 
редитеља натеља нате ше куће, ће, ће која која ко
је овога пута имала пота имала пота има се-
бан задатак – постављање 
једног доманог доманог до ћег савремевремевре ног   
музичмузичму ко-сценског деласког деласког де .  

и страним редитељима, што 
је веома важно да би се зна-
ње применило и у пракси. Не 
би требало правити велику  
разлику између драм-
ске и оперске ре-
жијежијежи . Уосталом, 
у свету је већ 
дуго тренд 
да се опе-
ра режи-
ра на 
драм-
с к и 
н а -

говоримо о физичким предиспо-
зицијацијаци ма... Ти људи заиста морају рају ра
бити надљуди, то се од њих данас 
очекујекујеку . Свим младим певачима 
саветујем да вотујем да воту де рачуна о физич-
ком изгледу, ду, ду о физичкој спремно-
сти, да одлазе у теретану, ну, ну да се 
баве неким спортом и да се распи-
тују код глутују код глуту маца за појеца за појеца за по дине тајне 
њиховог заната, јер тако такође мо-
гу пуно да науче. 

Међу бројним редитељима 
са којима сте сарађивали, ко је 
на Вас оставио посебан утисак?

То су свакако Ришард Перит, 
са којим сам раса којим сам раса ко дила „Насиље над 
Лукрецијом“ Бенцијом“ Бенци џамина Бритна, 
и Пламен Карталов који је код лов који је код лов ко
нас режирао „Љубавни напитак“, 
„Слепог миша“ и „Пајаша“ и „Пајаша“ и „Па це“. Ту је и 
Бруно Климек чију сам помек чију сам помек чи ставку 
„Саломе“ Рихарда Штрауса мора-
ла касније да сније да сни обновим, и поједине 
сцене изменим, ради гостовања  
наше Опере са овом представом у 
Италијилијили . Тим поводом сам од Кли-
мека тражила, и добила, одобре-
ње да променим оно што је било 
неопходно, јер сматрам да се ре-
дитељева ауторска права морају рају ра
поштовати, као што не можете не-
ком писцу мењати текст и издати 
књигу под његовим именом.  На-
жалост, лост, лост једина представа мог про-
фесора Младена Сабљића која је ћа која је ћа ко
била на репертоару у треару у треа нутку кад 
сам дошла у НародНародНа но позориште, 
био је „Дон Карлос“. О другим 
његовим представама сам слуша-
ла и имала прилику да наследим 
његове режијске књиге. Тако сам 
стекла бољи утисак како се он 
припремао за рад, и морам да при-
знам да је то било уистину студи-
озно.  

Вања Косанић  
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Шта то беше па-
сијасијаси ? У сред-
њем веку, ку, ку у 
доба највеће 
религиозне 

затуцаности, велике необразовано-
сти и незнања нароња нароња на да ради пропаги
рања вер
при
су 

ду
караккаракка
тера
вре
су би
ђако
луђе
која се покоја се поко
ји. 
ма, 
кором

ставе пре
низа
цркве
кал
у њи
онал
ри из ме
мена ре
и про
слу
Пра
декори, у којиу којиу ко ма се при зују патзују патзу
ње Исуса Христа последњих дана 
његовог живота. Поред те главне 
теме, представљане су и остале би-
блијске легенде и хришћански ми-

тови. 
У XVII ве-

ку Европом је 
владала зарала зарала за за 
куге, која је кокоја је коко -
сила нарола нарола на де. 
У малом бавар-
ском месту Обе-
рамергау (неда-
леко од Гармиш 
Партенкирхе-
на) народ се занарод се зана -
вештао да ће, ко буде поштеђен од 
ове страшне пошасти, приређивати 
пасију у знак засију у знак заси хвалности Христу 
Спаситељу. љу. љу Први приказ је изведен 
1634. године, на гробљу. бљу. бљу Услед не-
подобности амбијенбијенби та, касније је сније је сни
пронађено повољније меније мени сто, ближе 
насељу. љу. љу Фестивал се одржавао сва-

ке десете године, почев од 1680. го-
дине, све до данас. У Оберамергау 
месни одбор је годину дана пре из-
вођења одређивао главне глумце-
аматере, који су секоји су секо , током године, 
спремали: учили своје улоли своје улоли сво ге, пу-
штали да им порасте брада спре-

зан при-
тар-
Про-

постао 
во по-

ште са 
ста, са 

цом која је цом која је цом ко
нијумнијумни -

ну снабде-
ником. 
гађаји ђаји ђа
појапојапо ва 

хов прогон из 
док се 
ћи си-
њи да-

патње и 
нуалних 

них орке-
њем хо-

патње 
, али и ју-

нас не-
ска игра, ни-

је се у про сти увек глатко од-
вијавијави ла, било је забрана од стране 
неких владара идара ида католичке цркве. 
Због злоупотреба у пропагандне 
сврхе у доба нацизма, Фестивал је 

обновљен тек 
1950. године, 
уз одобравање 
америчких оку-
пационих вла-
сти. Извођења 
драмских ига-
ра је тада пре-
узео минхен-
ски Folk ste a ter, 
чији уметчији уметчи нич-
ки тим (драма-

тург, тург, тург костимограф, сценограф и 
диригент) ради са преко 2000 из-
вођача, глумаца, музичарачарача , хори-
ста, техничарачарача , статиста, међу 
којикојико ма још увек фигуришу, шу, шу по тра-
дицијицијици , мештани насеља Обера-
мергау. гау. гау

Жорж Поповић

Овај спектакл је постао 
врло ренврло ренвр табилна ту -

ристичка атракција у летција у летци -
њем перињем перињем пе оду. ду. ду Следеће годи-
не публици ће, ци ће, ци ће од 15. маја маја ма
до 3. октобра, бра, бра бити пону-
ђена чак 102 извођења пред-
ставе, ве, ве која ћекоја ћеко видети скоро ти скоро ти ско
пола мипола мипо лила милила ми она гледаладалада ца.

Бо ја на Ни ки то вић, ко-
сти мо граф на ше ку ће, 
упи са ла је у сво ју би о-
гра фи ју још је дан зна-
ча јан ин тер на ци о нал ни 

успех, пре ми је ру Пу чи ни је ве „То-
ске“ из ве де ну 21. сеп тем бра на сце-
ни Ме тро по ли тен опе ре. И ово га 
пу та Бо ја на је би ла пр ви аси стент 
Ми ле не Ка но не ро.

Имали сте јединствену прили-
ку да радите на припреми једне 
премијере у Метрополитену. ну. ну О ка-
квој продукцији је реч?

Реч је о „То ски“ у ре жи ји Лу ка 
Бон ди ја, вр ло по зна тог по зо ри шног 
и опер ског ре ди те ља. На рав но, по но-
во сам ра ди ла са мо јом оска ров ком 
Ми ле ном Ка но не ро. У Ме тро по ли-
те ну се про дук ци је зна ју го ди на ма 
уна пред, а ко сти мо граф бу де обич-
но ан га жо ван од стра не ре ди те ља. 
Ком пле тан по сао, што се ти че ко-
сти ма, ура ђен је у Ри му и тра-
јао је три ме се ца укљу чу ју ћи 
рад на ски ца ма, из бо ру ма те-
ри ја ла и из ра ди ко сти ма. У 
Ме тро по ли тен смо ишле 
прак тич но са мо на про бу 
(vi sual con trol) и уче-
ство ва ње у фи на ли-
за ци ји, ге не рал-
ним про ба ма 
и пре ми је ри. 
Они има ју 
до те ме ре ве-
ли ку про дук-
ци ју да њи хо ве ра ди-
о ни це ни су до вољ не. Ми смо 
у На род ном по зо ри шту при ви ле го-
ва ни у од но су на њих. Та мо су ход-
ни ци кр ца ти ко сти ми ма на штен-
де ри ма, сте пе ни ште пре пу ње но 
де ло ви ма сце но гра фи је и ра све те, 
сву да су ку ти је, а у ра ди о ни ца ма се 
бу квал но је два про ла зи из ме ђу сто-
ло ва. Због ова ко ве ли ке, ком плет но 
но ве пред ста ве, мо ра ли би да за у ста-
ве све дру го, а ве ро ват но је у пи та-
њу и фи нан сиј ски мо ме нат. Ита ли-
 ја ни има ју не ко ли ко ве о ма по зна тих 
ко сти мо граф ских ку ћа као што су 
„Ti rel li“ (мо жда нај по зна ти ја по ред 
„An gels“-a из Лон до на, а че сто ра ди 
за Ска лу), или „GP11“, у ко јој смо 
ми ра ди ли. Ова про дук ци ја „То ске“, 
осим за Њу јорк, ра ди се и за Мин-
хен и за Ска лу 2011. го ди не, где ће 
Скар пи ју пе ва ти наш Жељ ко Лу чић.

Да ли тренутна економска кри-
за утиче на продукције у Метропо-
литен опери?

Да, ве о ма, сви при ча ју о кризи. 
Огле да се у то ме да сада ра де упо ре-
до шест или се дам про дук ци ја, док 
су прет ход них се зо на има ли три на-
ест. Не ште ди се на опре ми пред ста-
ве јер Ме тро по ли тен жи ви од спон-
зо ра и до на то ра, и у том сми слу они 
мо ра ју да за до во ље кри те ри ју ме на-
ро чи то пре ми јер не пу бли ке ко ја тра-
жи да пред ста ва бу де бо га та, да бу де 

вр ло им пре сив-
на ка да се 

отво ри за-
ве са и 

упа ле  
с в е -
тла, и 

да се ви ди 
где су уло же на 

њи хо ва сред ства. Ве о ма 
се во ди ра чу на да бу џет ко ји је  од-
ре ђен и за ко ји од го ва ра те не бу де 
пре ко ра чен. 

Данас су модерне сведене, ми-
нималистичке представе, а класи-
ка носи раскош. Како изгледају дају да
представе у Метрополитену?

Та мо сам гле да ла све за шта ми 
се ука за ла при ли ка. Будући да им 
та да још ни је по че ла се зо на, гле да-
ла сам про бе пред ста ва ко је су већ 
на ре пер то а ру – „Фи га ро ву же нид-
бу“, „Ча роб ну фру лу“... Ко сти ме и 
сце но гра фи ју за „Фру лу“ је ра ди ла 
Џу ли Тај мор (по зна та по мју зи клу 
„Краљ ла во ва“) и то је спек такл, ви-
ше Бро двеј не го Ме тро по ли тен. За 
„Же нид бу“ је ко сти ме ра дио Џејмс 
Аше сон, тро стру ки оска ро вац, у пот-
пу но тра ди ци о нал ном ма ни ру, а об-
ра да сцeнoграфије је сли кар ска и ве-
о ма до бро из гле да. На ша „То ска“ је 
до жи ве ла при лич но не го до ва ње на 
пре ми је ри. Ре волт се већ уна пред 
при пре мао због по ста вља ња но ве 
„То ске“, јер је на ре пер то а ру ви ше 
од два де сет го ди на би ла За фи ре ли-
је ва „То ска“, а он је та мо ап со лут ни 
бог и ње го ве по став ке су, по њи ма, 
не што што се не мо же пре ва зи ћи. Би-
ло је зви жду ка на кра ју, на рав но упу-
ће них ре ди те љу, не пе ва чи ма. Ме ђу-
тим, то је била добра реклама и са да 

сви је два че ка ју да по гле да ју пред-
ста ву ка ко би ви де ли шта је то то ли-
ко из нер ви ра ло пре ми јер ну пу бли ку 
и све пред ста ве су рас про да те.

Како је изгледао Ваш сусрет са 
солистима у Метрополитену?

Од со ли ста је је ди но Ка ри та Ма-
ти ла, ко ја је ту ма чи ла То ску, има ла 
пра ви на ступ ди ве на пр вој ко стим-
ској про би. Са мо са њом ни смо има-
ли ни јед ну про бу пре Њу јор ка, док 
смо Мар че ла Ал ва ре за, ко ји жи ви у 
Ита ли ји, по се ти ли на ње го вом пре-
ле пом има њу у бли зи ни Ми ла на да 
би про бао ко стим. Ра ди Ухуа Уси-
тала пу то ва ли смо у Беч, јер је та да 
та мо на сту пао. 

Шта је за Вас лично, ако уоп-
ште може да се постави такво пи-
тање, значајније – учествовање 
на додели Оскара или рад у Ме-
трополитену?

Дру га чи је је. Ме ни је осе ћај да 
идем Ме тро по ли те ном и да се кре-
ћем исто као по мом На род ном по зо-
ри шту, да ме сви љу ди зна ју и да ја 
све љу де знам, да се осе ћам као код 
ку ће, за и ста див но и вред но ис ку-
ство. Исто осе ћа ње има ла сам и ка-
да сам ишла на до де лу Оска ра, јер 
сам та мо при пре ма ла де вој ке ко је су 
из ла зи ле на сце ну об у че не у ко сти-
ме из фил ма „Ма ри ја Ан то а не та“. 
Про бе су тра ја ле се дам да на, та ко да 
сам и по Ко дак те а тру ишла као по 
сво јој ку ћи, има ла сам то исто осе-
ћа ње да је сву да на све ту све исто. 
Код до де ле Оска ра се про ба ап со лут-
но све до де та ља и сви до ла зе на про-
бе, укљу чу ју ћи и нај ве ће зве зде. Те 
го ди не су уче ство ва ли Би он се, ре ди-
тељ Ко по ла, Џорџ Лу кас, Џек Ни кол-
сон... и сви су би ли при сут ни на ге-

БОЈАНА НИКИТОВИЋ,  КОС ТИМОГРАФ

Од Оскара до Метрополитена
ПОГЛЕ Д У  СВЕТ

Средњовековна 
пасија у 21. веку

сти и незнања нароња нароња на да, ради пропаги-
ња верских догми и приказивања 

прича из Старог зача из Старог зача из Ста вета, извођене 
религиозне предста-

ве, озбиљног, ног, ног
ховног 

рак-
ра. У прво 

време извођачи 
су била црквена лица, 

кони, семинаринарина сти, ка-
ђери, прерушени у лица 
ја се помињу у Библи-

Играло се у црква-
са симболичним де-

ром. 
Временом, ове пред-

ве прелазе, у орга-
зационом смислу,слу,слу  из 
квене у надлежност ло-

калних цивилних власти, а 
њима наступају пропају пропа феси-

нални глумци, али и амате-
ри из месних заједсних заједсних за ница. Про-

на реализатора је условила 
и промену амбијенбијенби та, у већини 
случајечајеча ва граде се и позорнице. 
Праве се све величанственији нији ни

кори, у којиу којиу ко ма се приказују патзују патзу -

штали да им порасте брада, 
мали погодну одећу.ћу.ћу

Временом је овај сериозан при
каз добијао све вибијао све виби ше теа

ски каракски каракски ка тер. 
стор је по

право по
зориште са 

4700  места
позорницом ко

имала велики просцени
плато, и задњу бину снаб

вену савременом техни
На њој се одигравају довају дова га
из „далеке прошлости“; по
Адама и Еве и њихов про
рајарајара , бекство из Египта, док се 
на просценијунијуни му, му, му такорећи си
мултано, одвијавијави ју појају поја следњи да
ни Христовог живота, пат
васкрс, кроз низ контину
живих слика (праћених ор
старском музиком, певањем хо
рова) које сим које сим ко болизују зују зу пат
Христа, хришћанство, али и 
даизам.

Ова занимљива, данас не
уобичајечајеча на драмска игра

је се у прошлости увек глат

во сам ра ди ла са мо јом оска ров ком 
Ми ле ном Ка но не ро. У Ме тро по ли-
те ну се про дук ци је зна ју го ди на ма 
уна пред, а ко сти мо граф бу де обич-
но ан га жо ван од стра не ре ди те ља. 
Ком пле тан по сао, што се ти че ко-
сти ма, ура ђен је у Ри му и тра-
јао је три ме се ца укљу чу ју ћи 
рад на ски ца ма, из бо ру ма те-
ри ја ла и из ра ди ко сти ма. У 
Ме тро по ли тен смо ишле 
прак тич но са мо на про бу 
(vi sual con trol) и уче-
ство ва ње у фи на ли-
за ци ји, ге не рал-

ци ју да њи хо ве ра ди-

вр ло им пре сив-
на ка да се 

отво ри за-

да се ви ди 
где су уло же на 
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не рал ној про би, где све иде као да је 
пре нос ужи во. Тим љу ди ко ји ра ди на 
ор га ни за ци ји је уигран, јер је ту већ 
де се так го ди на, и омо гу ћа ва да све бу-
де ура ђе но до по след њег де та ља. 

Прича се да постоји различит 
приступ костимографији од земље 
до земље. Какав је Ваш утисак?

Колико сам ја могла да закључим,
Италијалијали ни и Енглези имају најзи имају најзи има бољи 
приступ послу којим се ја баслу којим се ја баслу ко вим, свако 
на свој начин. Италијалијали ни имају урони имају урони има ђе-
ни дар за естетику, ку, ку за лепо, и можда је 
у томе њихова мала предност. Њихови 

сценографи и костимографи освајафи освајафи осва ју јају ја
много театарских и филмских награда 
свуда по свету. ту. ту Енглези имају друзи имају друзи има га-
чији причији причи ступ. Они се више баве рекон-
струкцијом епоцијом епоци хе, непревазиђени су у 
потпуном поштовању епохе и детаља 
(њихови фундуси костима из XIX века 
су најбољи), док Италијалијали ни имају нени имају нени има ку 
своју надсвоју надсво градњу.њу.њу

Чини ми се да се костимограф-
ска скица не користи довољно као 
уметнички експонат. нат. нат Код модних 
креатора је другачије, на пример 
модне скице Кристијана Лакрoаа се 
могу наћи свуда у књигама, на пор-
целану, ну, ну на зидовима хотела...

Модни креатори су привилегова-
ни, када направе успех у том свету, ту, ту све 
што ураде вреднује се на друнује се на друну гачији начији начи -
чин. Ја имам три-четири књиге само 
са Лакроаовим цртежима и радовима,
и то је заиста божанствено. Маноло 
Бланик црта изванредно и добила сам 
од њега књигу са посветом, када смо 
радили „Марили „Марили „Ма ју Анрију Анри тоанету“. Од ко -
стимографа одличне цртеже има, ре-
цимо, Пиеро Тоци али, нажалост, лост, лост ње-
гове скице немају трмају трма жишну вредност 
као скице неког модног креатора. 

Какви су Ваши планови, шта је 
следеће?

При пре мам се за рад са Ксе ни-
јом Кр њај ски у На род ном по зо ри-
шту.  Тре ба ло би да ра дим и са Рал-
фом Фај нсом ко ји до ла зи у Бе о град 
да сни ма филм по Шек спи ро вом „Ко-
ри о ла ну“. Про чи та ла сам сце на рио, 
ве о ма ми се до па да, ви де ли смо се у 
Њу јор ку а уско ро ће мо се ви де ти и у 
Бе о гра ду. У фил му ће глу ми ти ве ли-
ке филм ске и по зо ри шне зве зде, Ва-
не са Ред грејв и Ви ли јем Харт. 

Ва ња Ко са нић

УБеограду је 18. де-
цембра преминуо 
маестро Оскар Да-
нон. Као млади 
уметник са заврше-

ним  музичким студијадијади ма дири-
говања и композиције на Дрције на Дрци жав-
ном конзерваторијуријури му у Прагу и 
са звањем доктора музичких нау-
ка на Карловом универзитету,ту,ту  др 
Оскар Данон је 1944. године до-
био задатак да обнови Оперу и Ба-
лет Народлет Народлет На ног позоришта, 6 дана 
по ослобођењу Београда. Вечни по-
лариларила тет да ли је у опери „pri ma la 
mu zi ca“ или  „pri ma la pa ro la“, он 
без дилеме решава определивши 
се за „тотални театар“ и тако на-
стају бројне анстају бројне анста тологијске предста-
ве из стране, али и домаће оперске  
литературе. Извођењем ових дела 
у земљи и иностранству и ансамбл 
Опере и Балета, али и сам Оскар 
Данон, оствари оствари оства ли су значајну међу-
народнародна ну афирмацију коцију коци ја им је доју која им је доју ко -
нела примат на најзначајнијим нијим ни фе-
стивалима и у највећим оперским 
кућама Европе, а неке од њих су
снимљене и за познате продуцент-
ске куће (Dec ca, RCA Vic tor, His 
Ma ster’s Vo i ce и др). По одласку 
из Народиз Народиз На ног позоришта Данон је 
остварио саостварио саоства мосталну међународнародна ну 
карикарика јеријери ру од преко 2000 наступа у 
најугледнијим опернијим оперни ским кућама и 
концертним салама широм Европе, 
у Америци, Јапану... ну... ну Био је стални 
гост диригент Бечке опере, водио 
је загребачки Радио оркестар, Сло-
венску филхармонију и ренију и рени довно са-
рађивао са Опером и оркестрима у 
свом родном Сараном Сараном Са јерајера ву. ву. ву Био је и про-
фесор на Музичкој академијимијими у Бе-
ограду, теду, теду  један од оснивача и први 
Генерални секретар Савеза компо-
зитора Југославије и предвије и предви седник 
Удружења музичких уметника Ср-
бијебијеби . Остао је веран београдској 
Опери све до потпуног повлачења 
из јавног живота, 1994. године. 

Средином децембра, напусти-
ла нас је Милка Лукић. Глуму је 
учила у Државној глумачкој шко-
ли у Новом Саду. ду. ду Играла је у шаИграла је у шаИгра бач-
ком, нишком и крагујегујегу вачком позо-
ришту, шту, шту да би 1961. године постала 
члан Драме Народме Народме На ног позоришта у 
Београду, ду, ду где је већ првом улогом 
Персиде у Стеријиријири ној „Злој жени“, 

освојиосвојиосво ла симпатије и путије и пути блике и 
критике. Нижу се нова остварева остварева оства ња: 
Стана, а потом и Магда, у Станкови-
ћевој „Коштани“, Сибила у комаду маду ма
Велимира Лукића „Бертове кочије чије чи
или Сибила“,  Дејзи у Јонесковом
„Носорогу“, те Цецилија лија ли („Дом Ма-
рије порије пори моћнице“ И. Цанкаракарака ), Бле-
пир („Жене у народне у народне у на ној скупштини“
Аристофана)... скоро 70 наслова. 
Телевизијски гледаоци је памте 
по улогама у серијаријари ма „Љубав на 
сеоски начин“, „Династија Обрестија Обрести -
новић“, „Трећа срећа“. Играла је у 
филмовима „Бештије“штије“шти и „Човек и 
звер“. Последњу премијемијеми ру на ма-
тичној сцени имала је 2004. Нека-
дашња Анка заиграла је поново 
у Нушићевој „Госпођи министар-
ки“, овог пута роовог пута роовог пу лу Тетка Савке, ко-
јом се опростила од публике 7. јуна 
ове године.

Крајем деКрајем деКра цембра умро је и 
Душан Јакшић. Рођен је у Кар-
ловцу, цу, цу а студије глудије глуди ме завршио 
је на београдској Позоришној 
академији у кламији у клами си проф. БојаБојаБо на 
Ступице. Глумачку карику карику ка јеријери ру за-
почиње 1950. у Југословенском 
драмском позоришту, шту, шту једно вре-
ме ради у Српском народском народском на ном по-
зоришту у Новом Саду, ду, ду потом у 
Београдском драмском и Савре-
меном позоришту, шту, шту а у Народу Народу На но 
позориште долази 1971, из којегиз којегиз ко , јег, јег
као првак Драме, одлази у пензи-
ју 1990. Остварио је виОстварио је виОства ше од сто 
улога, од којих су најод којих су најод ко значајнијенијени : 
Дон Кихот у Васермановом „Чо-
веку од Ла Манче“, Хигинс у 
„Пигмалиону“ Бернарда Шоа, 
Шулц у „Обломову“ Ивана Алек-
сандровича Гончарочароча ва, Ерл од Ро-
са у Шекспировом „Магбету“,
потом Спира и Курјак у Сремра и Курјак у Сремра и Кур че-
вим комадима „Поп Ћира и поп 
Спира“ и „Ивкова слава“, па Ну-
шићеви Човек с ногом у „Пу-
ту око света“ и Теча Јаков у „Го-
спођи министарки“, Министар у 
„Центрифугалном играчу“ Тодо-
ра Манојловића, РајаРајаРа чић у „Ма-
ски“ Милоша Црњанског... ског... ског Пу-
блика која река која река ко ђе навраћа у театар 
памтиће га и по улогама у филмо-
вима „Пут око света“ и „Рој“, као 
и у значајној телевизијској сери-
ји „Вук Караји „Вук Караји „Вук Ка џић“. 

Љубица Врсајков Сивчев, соли-
ста Опере у пензији,зији,зи умрла је среди-
ном новембра. У Београд је из ра-
та дошла у униформи. Већ 1947. 
године је уз Гиту Предић, Добри-
цу Милутиновића и Душана Ми-
тровића учествовала у оснивању  
Позоришта „Бошко Буха“. Дипло-
мирала је Музичку Академију у кламију у клами -
си чувене руске професорке Аде 
Пољакове 1952. и одмах постала со-
листа наше Опере. Имала је срећу 
да буде саставни део солистичког 
ансамбла у тзв. златно доба Опере,
а онда се повукла са сцене, да би пр-
во у Дому пионира, а затим и кроз 
сопствену приватну школу подуча-
вала младе певаче. 

Почетком октобра напустила 
нас је и Викторија Пирија Пири жмохт Севе-
ринг, ринг, ринг инспицијент у Опецијент у Опеци ри и Бале-
ту, ту, ту асистент оперских редитеља и 
преводилац. Своје првоје прво во радно ме-
сто имала је у сарасараса јерајера вској Опери, 
као инспицијентцијентци , јент, јент да би 1964. до-
шла у Београд, где убрзо започиње 
сарадсарадса њу са чаробњу са чаробњу са ча њаком оперске 
режије Јожије Јожи ваном Батом Путником. 
Стицајем околности, Виктори-
ја је довршила његову последњу 
оперску  режијужијужи  „Турандот“. Од 
1977. три године је живела у Хајдел-
бергу, дгу, дгу а би по повратку у Београд 
окупила екипу ентузијазијази ста на челу 
са диригентом Александром Кола-
ревићем, и припремила Моцарто-
ву „Фигарогарога ву женидбу“. Потом се 
повлачи и посвећује прећује прећу вођењу Мо-
цартових дела и књига о њему. њему. њему

Почетком новембра умро је  Вла-
да Поповић, члан оперског хора, по-
времено солиста, оснивач Сексте-
та „Скадарлијалијали “ и мајстор свирања 
акустичне гитартарта е. Био је члан Хора 
у време када је овај ансамбл дожи-
вљавао овације на најције на најци већим европ-
ским сценама.

Напустила нас је и Ратка Ми-
лосављевић, такође члан оперског 
Хора. Скромна, вредна, велики 
професионалац. Ратку су сви 
препознавали по шеширу – у вре– у вре– -
ме када га је мало жена носило. У 
дому пензионера, прешавши 90 жи-
вотних корака, Ратка је оставила и 
нас и шешир 15. септембра 2009.  
године. 

мр Даница Томковић и РПН

Од Оскара до Метрополитена
IN MEMORIAM

Напустили су нас...

Бојаојао на Никитовић на-
ставља седам година ду-

гу плодну сарадну сарадну са њу са чувеним 
костимостимости графом Милефом Милефом Ми ном 
Канонеронероне , у оквиру ко у оквиру ко у окви јеру којеру ко  су 
оствариоствариоства ле филм „Мариле филм „Мари риле филм „Мариле филм „Ма ја Анрија Анри -
тоанета“ Софије Кофије Кофи полеполепо , ле, ле ко-
ји је добио „Оскара“ за ко„Оскара“ за ко„Оска сти-
ме 2007, као и високобуџетни 
филм „Човек вук“ (Wolf man) 
са Ентонијем Хопнијем Хопни кинсом и 
Бенисиом дел Торомом дел Торомом дел То , чија се чија се чи
премипремипре јемијеми ра очејера очеје кује покује поку четком 
2010. године.не.не
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Милан Момчиловић, сталожени балетски првак
ФЕЉТОН
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Уредба о Народном позоришту
ФЕЉТОН

Закон из 1911. је пратила 
„Уредба о Народба о Народба о На ном по-
зоришту у Београду“, до-
нета 15. јуна исте годи-
не, у којој се деу којој се деу ко таљно, у 

152 парапарапа графа, рашчлањавају сви вају сви ва
витални уметнички, организацио-
ни и материјалријалри ни проблеми. Овим 
Гроловим Законом „на место драма-
турга долази секретар, који је главкоји је главко -
ни помагач управника у админи-
стративним односима и референт 
за све уметничке послове“, а умет-
нички рад на сцени је поверен ре-
дитељу, љу, љу чиме је режија пожија пожи дигнута 
„на висок степен самосталне умет-
ности“, какав је случај био у већи-
ни европских позоришта. Можда 
најбитнија пронија прони мена је однос глу-
маца према управи: он више ни-
је бирократски већ стимулативно 
такмичарски, повећава међусобну 
конкуренцију уметцију уметци ника а системом 
уговора, плата глумца зависи од ње-
гових уметничких способности и 
резултата рада на сцени.

Поменуте поруке културног ви-
зионара Јанара Јана ше Продановића, којикојико -
ма време није умаме није умаме ни њило значај, би-
ће највећим делом започете да се 
остваруостваруоства јурујуру , ју, ју али до свог пуног про-
цвата Народта Народта На но позориште није моште није моште ни -
гло доћи из познатих историјских 
разлога. Нажалост, лост, лост кратак период
до 1914, није није ни могао показати све 
предности система који ни дама који ни дама ко нас, 
добрим делом, није изније изни губио од сво-

је актуелности. Права обнова На-
родног позоришта уследиће тек по 
завршетку прве светске катаклизме 
у којој је Сру којој је Сру ко бија добија доби живела страхо-
вита разаразараза ња и огромне губитке у 
људству. ству. ству

Грол ће доцније отније отни крити веома 
значајан дечајан деча таљ, 
о несумњиво  
његовој иници-
јативи, да се у 
Краљевини Ср-
бији пред Прбији пред Прби ви 
светски рат сту-
диозније призније призни -
ђе трајном ре-
шавању статуса 
путујутујуту ћих по-
зоришта, о којио којио ко -
ма се бринула 
и Уредба о На-
родном позори-
шту 1911. годи-
не: „Министар 
просвете у про-
леће 1914. про-
учавао је већ 
пројепројепро кат о по-
дизању сталних позорница у глав-
ним средишним местима. ПројеПројеПро кат 
је био везан за једну ширу идеју – ру идеју – ру иде
о подизању Народњу Народњу На них домова сред-
ствима три улагача: државе, окру-
га и општина. Тако би дошле под 
свој кров све важније кулжније кулжни турно-на-
ционалне установе које сад у свиве које сад у свиве ко ма 
местима просе милост паланачких 

механџијаџијаџи , и добијабијаби ју пројају проја сторије за рије за ри
јавне часове, предавања, концерте 
или друштвене седнице само под 
условом да се за то време попије пије пи
сразмерна количина алкохола“. У 
периоду између два светска рата ни-
су се, међутим, могле склопити дру-

штвене околности које би пости које би пости ко крену-
ле реализацију те прецију те преци ко потребне и 
вишеструко корисне замисли. Кафе-
џије су и наџије су и наџи даље наставиле да воде 
главну реч и биле „културни мена-
џери“ свим путујутујуту ћим позоришти-
ма у Краљевини Југославијивијиви .

Очито је, ипак, да се Гролово 
дуго, студиозно и свестрано изуча-

вање европских искустава у обла-
сти позоришног законодавства 
исплатило. А његов уметнички „ап-
солутизам“ био је заснован на нај-
бољим традицијацијаци ма управљања 
позориштима у Француској и Не-
мачкој, двема европским позори-

шним велесила-
ма с почетка XX
века. Гролови по-
зоришни погледи 
су се заснивали 
на: 1) строжим 
мерилима при 
избору позори-
шних комада (у 
чему ће имати по-
моћ Милана Пре-
дића, школова-
ног на Сорбони); 
2) подстицању и 
стимулисању раз-
воја довоја дово маће драм-
ске књижевности 
– расписивањем 
свакогодишњих 
драмских конкур-
са за нова драмска 

дела; 3) неповлађивању нижем уку-
су публике; 4) тражењу јединстве-
ног стила у глуми; 5) озбиљнијим нијим ни
захватима режије и дожије и дожи вођењем про-
фесионалних и школованих редите-
ља: ангажује режује режу дитеље Александра 
Андреједреједре ва из Москве и Милутина 
Чекића, првог домаћег редитеља 
школованог у иностранству, ству, ству као и 

првог професионалног сценографа 
Владимира Балузека; 6) бригом о 
глумачком подмлатку (оснивањем 
двеју глудвеју глудве мачких школа). 

После стварасле стварасле ства ња Краљевине Ср-
ба, Хрвата и Словенаца 1918, усво-
јен је Гролов предлог (допис мини-
стру просвете бр. 2170 од 29. авг. авг. авг
1919) да као основ уређења позо-
ришне делатности буде узет Закон 
о Народарода ном позоришту из 1911, с 
тим што би била извршена нова 
категоризација поција поци зоришта и то на 
следећи начин: „1. три државна на-
родна (национална) позоришта: Бе-
оград, Загреб, Љубљана; 2. пет суб-
венционисаних обласних народсних народсних на них 
позоришта: Скопље, Нови Сад, Са-
рајерајера во, Сплит и ОсијекСплит и ОсијекСплит и Оси ; 3. потребан 
број повлашћених градских позори-
шта, која би вркоја би врко шила у исто време 
и улогу путујутујуту ћих позоришта. За 
сад као таква пројекква пројекква про тују сетују сету : Ниш 
и Крагујегујегу вац у Србијибијиби ; Битољско 
позориште било би филијалијали ла НП у 
Скопљу; НП у Новом Саду (које би које би ко
играло уз то у Сомбору и Суботи-
ци) имало би филијалијали лу за источну 
Војводину у Вршцу. шцу. шцу У Хрватској 
за сад пројекза сад пројекза сад про тују се градтују се градту ска и пу-
тујутујуту ћа позоришта у Варашта у Варашта у Ва ждину, ну, ну у 
Словенији у Манији у Мани рији у Марији у Ма бору“. Предлог 
је усвојен и Мије усвојен и Мије усво нистарски савет је 
одлуком од 1. октобра 1919. донео 
решење о новом устројству позори-
шне организације у Крације у Краци љевини. 

(наставиће се)

Милан Момчи -
ловић, рођен 
у Бизовцу крај 
ОсијеОсијеОси ка 10. но-
вембра 1919, у 

раној младости је био истакнути 
спортиста, гимнастичар.За балет-
ску уметност се заинтересовао 
релативно касно, у својим двау својим двау сво де-
сетим годинама. Одабрао је од-
личног педагога, Нину Кирсано-
ву. ву. ву Код ње је стекао прва знања 
из класичног балета и 1942. годи-
не постао члан београдског балет-
ског ансамбла.

По завршетку Другог светског 
рата, Милан Момчиловић насту-
па у значајнијим улонијим улони гама у бале-
тима „Болеро“ Равела, „Шпански 
капричо“ Де Фаље, „Охридска ле-
генда“ С. Христића, а касније исније исни
у Делибовој „Копелијилијили “, БараБараБа но-
вићевој „Кинеској причи“, у бале-
ту „Пепељуга“ Сергеја геја ге Прокофје-
ва. Захваљујуљујуљу ћи атлетској грађи, 
спретности и снази, био је веома 
поуздан партнер и у класичним 
балетима као што су „Лабудово 
језеро“ Чајковског или Шопено-
ве „Силфиде“, а и модернијимнијимни ба-

летским делима – „Жар 
птица“ Стравинског, ског, ског
или „Ромео и Јулијалијали “
Прокофјева.

Играо је са чита-
вом плејавом плејавом пле дом истакну-
тих београдских бале-
рина. За време ратних 
година са Аницом Пре-
лић и Јасмином Пуљо, 
а затим са Рут Парнел, 
Вером Костић, Миром 
Сањином. Био је први 
партнер Јованки Бјего-
јевић у „Лабудовом је-
зеру“, БојаБојаБо ни Перић у
„Охридској легенди“, 
Катаритарита ни Обрадовић 
у „Лабудовом језеру“, 
Магдалени Јаневој у
„Жар птици“. 

Игра Милана Мом-
чиловића се одликова-
ла природном елеган-
цијом и складцијом и складци ношћу 
и унутрашњим спокој-
ством, које је знао да које је знао да ко
пренесе на све оне са ко-
јима је на сцени сарани сарани са ђивао. У не-
ким улогама тадашњег репертоа-

ра београдског Балета био је дуго
незамењив. Тако је, на пример, 

улогу Марка у „Охрид-
ској легенди“ играо пу-
них седамнаест година 
– на стотој, двестотој и 
тристотој представи са 
истим ентузијазијази змом вр-
сног професионалца.

У зрелом периоду 
ствараствараства лаштва, Милан 
Момчиловић је дао вео-
ма запажене улоге каракге каракге ка -
терног жанра у балетима 
„Копелијлијли а“ и „Пепељу-
га“. Тако се у фебруару ару а
1963, на премијемијеми ри „Ко-
пелијелијели “ у поставци Ве-
ре Костић, поја поја по вио први 
пут у изразито каракто каракто ка тер-
ној и пантомимској уло-
зи Копелијулијули са. Његова 
успешна интерпретаци-
ја ове традиционалне 
улоге била је готово от-
криће, јер је лику мисте-
риозног доктора пришао 
без уобичајечајеча не „стравич-
не“ глуме. Исте годи-
не, у октобру,бру,бру  у балету 

„Пепељуга“ у кореографији гофији гофи -
шће из СССР, шће из СССР, шће из СССР Нине Анисимове,

гротескно замишљену улогу Ма-
ћехе Момчиловић је успешно ва-
јао минималним средствима, вео-
ма смишљено и ефектно, управо 
онако како је захтевало тадашње
поимање плесно-пантомимског 
изражавања.

Са сцене се овај сталожени ба-
летски првак повукао 1970, у сво-
јој педесетој години, а затим се 
неко време бавио кореографским 
радом. Дужа болест га је савлада-
ла 21. марта 1992. године.

Последњи разговор који сам вор који сам вор ко
са њим водила потврдио је да је 
Милан Момчиловић миран, гото-
во повучен човек, свестан својих стан својих стан сво
вредности, никако и ничим наме-
тљив – што је супротно нашим 
уобичајечајеча ним мишљењима о ба-
летским првацима. Његова скром-
ност, ност, ност оданост балетској уметно-
сти и висока професионалност,ност,ност
учинили су да на балетској сцени 
остави неизбрисив траг,траг,траг  посебно
својим драсвојим драсво гоценим доприносом 
периоду који се наду који се наду ко зива „златно 
доба“ Балета Народта Народта На ног позори-
шта у Београду.ду.ду

(наставиће се)


