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ПРЕМИЈЕРА

Еурипид 
БАХАНТКИЊЕ

редитељ 
Стафан Валдемар Холм

гост из Шведске

19. ФЕБРУАР 

НА ПОЧЕТК У ГОДИНЕ

Новогодишњи гала концерт и слава

На Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта, 
13 ја ну а ра, одр жан 
је Опер ски Га ла кон-
церт. Препуно гле да-

ли ште је при су ство ва ло сво је вр сном 
опер ском ма ра то ну од пре ко три де-
сет по пу лар них ну ме ра. У то ку па у-

за, у фо а је и ма 
П о  з о -
ри шта 
на сту-

пио је 
Ан самбл 

на род-
н и х 

ига ра 
и пе са ма 

Ср би је „Ко ло“. Јединствен до га ђај, 
ко ји је пу бли ка по здра ви ла бур ним 
апла у зом, сва ка ко је било уче шће на-
ше при ма до не Рад ми ле Ба ко че вић, 
ко ја је са спе ци јал ним го стом Га ла 
кон цер та, бу гар ским те но ром Ру ме-
ном Дој ко вим, от пе ва ла ду ет То ске 
и Ка вар до си ја. Да је ово ве че по себ-
но, по твр дио је и те нор Хон Ли, стал-
ни гост на ше ку ће, ко ји је на зах тев 
пу бли ке два пу та из вео ари ју Ше-
ни јеа из исто и ме не опе ре. На кон-
цер ту су на сту пи ли и со ли сти на ше 
Опе ре, Све тла на Бој че вић Ци цо вић, 

Алек сан дар 
Дој ко вић, 
Алек сан дра  
Ста мен ко-

вић Гар си ја, Алек сан дар Ста ма то-
вић, Ана Руп чић Пе тро вић, Жељ ка 
Здје лар, Пре драг Ми ла но вић, Де јан 
Мак си мо вић, Су за на Шу ва ко вић Са-
вић, На та ша Јо вић Три вић, Ду шан 
Пла зи нић, Ја сми на Трум бе таш Пе-
тро вић, Иван То ма шев, Ми о драг Д. 
Јо ва но вић, Са ња Кер кез, Алек сан-
дра Ан ге лов, Сне жа на Са ви чић Се-
ку лић и, разуме се, Оркестар и Хор 
Опере. Ди ри го ва ли су Зо ри ца Ми тев 
Вој но вић, Ана Зо ра на Бра јо вић, Де-
јан Са вић, Јо ха нес Хар најт и Ђор ђе 
Па вло вић, ре ди тељ кон цер та би ла је 
Ива на Дра гу ти но вић Ма ри чић, а сце-
но граф Алек сан дар Зла то вић. 

У проб ној са ли на пе том 
спра ту, 20. ја ну а ра, На род-
но по зо ри ште је про сла ви-

ло Све тог Јо ва на. До ма ћин 

сла ве био је Јан ко Ни цо вић, у име 
Компаније „Први мај” Пирот, а ве ли-
ком бро ју сла вље ни ка су се обра ти ли 
про то је реј ста вро фор Пе тар Лу кић, 
ста ре ши на Са бор не цр кве, и управ-
ник Бо жи дар Ђу ро вић, ко ји је у свом 
го во ру, из ме ђу оста лог, под се тио на 
ре чи бла же но по чив шег Па три јар ха 
Па вла, да „чо век пла че кад се ро ди 
док се сви оста ли ра ду ју, а да тре ба 
жи ве ти та ко да се, кад чо век уми ре, 
док сви пла чу, са мо он ра ду је“.

Р. П. Н.

пуларних ну ра ку пау
за, у фоајеајеа има 

П о з о -
ри шта 
на сту-

пио је 
Ансамбл 

народ-
н и х 

ига ра 
и песама 

вар ја Да је ово ве
но, потврдио је и тенор Хон Ли, стал-
ни гост наше куће, који је на захкоји је на захко тев 
публике два пута извео арију Шеарију Шеари -
нијеа из истонијеа из истони имене опере. На кон-
церту су наступили и солисти наше 
Опере, Светлана Бојчевић Цицовић, 

Александар 
Дој ко вић,
Александра  
СтаменСтаменСта коменкомен -ко-ко

ња Кер
дра Ангелов, Снежана Савичић Се-
кулић и, разуме се, Оркестар и Хор 
Опере. Дириговали су Зорица Митев 
Војновић, Ана Зорана Брајона Брајона Бра вић, Де-
јан Савић, Јоханес Харнајт и Ђорђе 
Павловић, редитељ концерта била је 
Ивана Драгутиновић Маривић Маривић Ма чић, а сце-
нограф Александар Златовић. 

У пробној сали на петом 
спрату, 20. ту, 20. ту јануараараа , НародНародНа -
но позориште је прослави-

ло Светог Јована. Домаћин 

ре тријартријартри
Павла, да „човек плаче кад се роди 
док се сви остали радујудујуду , ју, ју а да треба 
живети тако да се, кад човек умире, 
док сви плачу, чу, чу само он радује“дује“ду .

Р. Р. Р П. Н.



На род но по-
зориштe је осно-
ва но 1868. го ди-
не као драм ски 
те а тар, али убр-

зо се раз ви ја та ко зва на Му зич ка 
гра на По зо ри шта, ко ја је омо гу-
ћи ла да се већ 21. ок то бра 1882. 
на сце ну по ста ви „Вра ча ра“, ча-
роб на опе ре та у три чи на Да во-
ри на Јен ка. То ком овог пе ри о да 
ко ји је за пра во прет хо дио осни-
ва њу Опе ре, ор ке стар је де лом 
био са чи њен од чла но ва по зо ри-
шта, а де лом од чла но ва Вој не 
бан де, док су ро ле углав ном пе-
ва ли гла сом и му зи кал но шћу на-
да ре ни глум ци, уз по не ког го ста 
из За гре ба, Пе ште и дру гих бли-
жих европ ских умет нич ких цен-
та ра. У то вре ме је на ста ла и из-
ве де на, 20. де цем бра 1903, пр ва 
на ци о нал на опе ра „На уран ку“ 
Станислава Би нич-
ког, за ко ју је ли бре то 
на пи сао Бра ни слав 
Ну шић. Пр ва це ло-
ве чер ња опе ра, Вер-
ди јев „Тру ба дур“, из-
ве де на је 24. апри ла 
1913. и тај да тум не-
ки сма тра ју мо мен-
том осни ва ња Опе ре. 
Ипак, осни ва ње Опе-
ре је омо гу ћио тек 
при лив умет ни ка из 
Ру си је, по сле Пр вог 
свет ског ра та, ме ђу 
ко ји ма је би ло и шко-
ло ва них опер ских 
пе ва ча, те се да нас 
сма тра да је Опе ра 
На род ног по зо ри шта 
от по че ла сво ју са-
мо стал ну де лат ност 
1919. го ди не. Пр ва 
пред ста ва но во фор-
ми ра ног ан сам бла 
би ла је пре ми је ра 
Пу чи ни је ве „Ба тер-
флај“, 11. фе бру а ра 
1920, под му зич ким 
вођ ством пр вог ди-
рек то ра опер ског сек-
то ра, Ста ни сла ва Би-
нич ког. 

Ме ђу рат ни пе ри-
од ка рак те ри ше оно 
што да нас на зи ва мо 
кла сич ним, углав-
ном ита ли јан ским ре пер то а-
ром, али с успе хом су из во ђе на 
и де ла ру ских и дру гих сло вен-
ских ауто ра. Чи ње ни су и по ку-
ша ји са не мач ким ре пер то а ром, 
али он је, не ка ко, увек на и ла зио 
на лошији при јем код пу бли ке 
и пред ста ве су се на ре пер то а-
ру за др жа ва ле крат ко, с из у зет-
ком Штра у со ве опе ре те „Сле-
пи миш“ ко ја је све до на ших 
да на увек ра до гле да на и слу ша-

на. Бе о град ска пу бли ка је че сто 
има ла при ли ке да чу је ова де ла 
убр зо по сле свет ских пре ми је-
ра. Свих тих го ди на из ме ђу два 
ве ли ка ра та, у опер ским пред-
ста ва ма На род ног по зо ри шта 
че сто су го сто ва ли ино стра ни 
умет ни ци, ди ри ген ти и со ли сти, 
ме ђу ко ји ма су би ли и Пје тро 
Ма ска њи, Ни ко лај Че реп њин, 
Фјо дор Ша ља пин... а сло бод-
но се мо же ре ћи да су умет ни-
ци ми лан ске Ска ле би ли ре дов-
ни го сти Бе о гра да. Чи ње ни су 
и, по не кад ве о ма успе шни, по-
ку ша ји ства ра ња на ци о нал ног 
опер ског ре пер то а ра. Нај ви ше 
успе ха су има ли Ко њо вић, Хри-
стић, Кр стић, Го то вац. С по чет-
ка, у ан сам блу пре о вла ђу ју ру-
ски пе ва чи, али 
при мат вре-
м е  н о м 

пре у зи ма ју на ши со ли сти ко ји 
су се шко ло ва ли у европ ским 
му зич ким цен три ма, од ко јих 
су не ки на пра ви ли и за вид не ин-
тер на ци о нал не ка ри је ре. Хор и 
Ор ке стар Опере су на ста ли од 
чла но ва пред рат не „Му зич ке гра-
не“, ко ји ма су се при дру жи ли ру-
ски еми гран ти, а поред њих и пе-
вач ки и ин стру мен тал ни ка дар 
бе о град ских пе вач ких дру шта ва 
и дру гих му зич ких са ста ва. 

Пр ви по сле рат ни ди рек тор 
Опе ре, ди ри гент Оскар Да нон, 
за сни ва ре пер то ар ску по ли ти-
ку пре вас ход но на мо гућ но сти-
ма со ли стич ког ка дра и на, код 
пу бли ке, про ве ре но оми ље ном 
ре пер то а ру, отва ра ју ћи та ко мо-
гућ ност за ме ђу на род ну афир-
ма ци ју на шег ан сам бла, о че му 
су По зо ри шне но ви не об ја ви ле 
оп се жан фељ тон. Бе о град ска пу-
бли ка је и да ље на кло ње на пре-
вас ход но „гво зде ном“ ре пер то а-
ру, а упор ни и углав ном ве о ма 
ква ли тет ни по ку ша ји упра ва да 
се на сце ну по ста ве ино стра на 
и до ма ћа са вре ме на опер ска де-
ла – нај че шће на и ла зе на одо бра-
ва ње кри ти ке, уског кру га опер-
ских струч ња ка и не што ши рег 
кру га „сла до ку са ца“, али рет ко 
до жи вља ва ју ве ћи број ре при за. 

По сле Дру гог свет ског ра та на 
на шој сце ни су го сто ва ли број ни 
вр хун ски умет ни ци, ме ђу ко ји-
ма и Ма рио дел Мо на ко, Фран ко 
Ко ре ли, Пла си до До мин го, Лу ча-
но Па ва ро ти... А мно ги на ши ис-
так ну ти со ли сти и ди ри ген ти су 
би ли, и је су, ра до ви ђе ни го сти 
на ино стра ним сце на ма, од Ска-
ле до Ме тро по ли те на. 

Је ли ца Сте ва но вић
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ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ

Девет деценија Опере

Наш велики ју-
билеј, 90 го-

ди на од пр ве пре-
ми је ре ан сам бла 
Опе ре, „Ма дам 
Ба тер флај“, обе-
ле жа ва се у су бо-
ту, 13. фе бру а ра. 
Представу ди-
ри гу је го шћа из 
Ита ли је, Ђа на 
Фра та, а у со ло 
уло га ма на сту па-
ју Ја сми на Трум-
бе таш Пе тро-
вић (Ћо Ћо Сан), 
Ол га Са во вић (Су-
зу ки), Јан ко Си на-
ди но вић (Пин кер-
тон), Ми о драг Д. 
Јо ва но вић (Шар-
плес), Игор Ма-
тве јев (Го ро), Пре-
драг Ми ла но вић 
(Ја ма до ри), Не бој-
ша Ба бић (Бон зо), 
Бра ни слав Ко са-
нић (Ко ми са рио) 
и Та тја на Ми тић 
(Кејт). Учествују 
Ор ке стар и Хор 
Опе ре Народног 
позоришта.

ка, у ансамблу преовлађују руђују руђу -
ски певачи, али 
примат вре-
м е н о м 

ских стручњака и нешто ширег 
круга „сладокусаца“, али ретко 
доживљавају вевају вева ћи број реприза. 

аш велики ју-
90 го-

на од прве пре-
самбла 

„Мадам 
флај“, обе-обе-обе

у субо-
бруараараа . 

Представу ди-
шћа из 

Ђана 
а у соло а у соло а у со

ступа-
на Трум-

таш Петро-
Ћо Ћо Сан), Ћо Ћо Сан), Ћо Ћо Сан

вић (Су (Су ( -
ко Сина-
Пинкер-
драг Д. драг Д. драг Д
 (Шар (Шар ( -

Игор Ма-
ро), ро), ро Пре-
лановић
), Небој-бој-бој
 (Бон (Бон ( зо),зо),зо

слав Коса-
мисариосариоса )рио)рио

на Митић 
чествују 

стар и Хор 
ародног 

позоришта.

ДВЕ ИЗ ЛО ЖБЕ

Два ју би ле ја ко ја обе ле жа ва мо у фе бру-
а ру, пра ти ће и из ло жбе у Фо а јеу II га-

ле ри је. По во дом 50. пред ста ве ба ле та „Кра-
љи ца Мар го“, 2. фе бру а ра ће у 18.30 би ти 
отво ре на исто и ме на из ло жба. Аутор фо то-
гра фи ја и из ло жбе је Ср ђан Ми хић. Обе ле-
жа ва ње де вет де це ни ја од на стан ка Опе ре, 
ко је ће тра ја ти то ком це ле го ди не, по чи ње 
отва ра њем из ло жбе „Ма дам Ба тер флај – 90 
го ди на“, ауто ра Је ли це Сте ва но вић, 13. фе-
бру а ра у 18 са ти.

Р. П. Н. 
СЕ ЋА ЊЕ НА МА Е СТРА

На Ве ли кој сце ни На род ног по-
зо ри шта, 9. ја ну а ра, упри ли-

че но је се ћа ње на ма е стра Оска ра 
Да но на ко ји нас је кра јем про шле 
го ди не за у век на пу стио. Би ла је 
то при ли ка да се под се ти мо на ње-
гов ве о ма бо гат умет нич ки жи вот 
и ства ра ла штво, о ко јем су го во ри-
ли: управ ник На род ног по зо ри шта 
Бо жи дар Ђу ро вић, ди рек тор Опе-
ре Де јан Са вић, при ма до на Рад ми-
ла Ба ко че вић, ком по зи тор Ива на 
Сте фа но вић, но ви нар ри јеч ког „Но-
вог ли ста“ Свје тла на Хри бар, ди рек-
тор Ју го сло вен ског драм ског по зо-
ри шта Бран ко Цве јић и мр Да ни ца 

Том ко вић, ко ја је по ве зи ва ла успо ме не са рад ни ка. Еми то-
ван је из у зет но са др жа јан аудио-ви део за пис о жи во ту и ра-
ду мaе стра Да но на, ауторa Пе трa Ан то но вића, а по сце на ри-
ју Свје тла не Хри бар и Ма је Да нон.

В. К.

НОВИ ДИРЕКТОР ОПЕРЕ

Но ви ди рек тор Опе ре На-
род ног по зо ри шта је со-

пран Ка та ри на Јо ва но вић. 
После студија у Београду, 
уса вр ша ва ла се у Евро пи и 
све ту, у пре сти жним шко ла-
ма и мај стор ским ра ди о ни-
ца ма. Ла у ре ат је так ми че ња 
„Мон се рат Ка ба ље“ у Бар се-
ло ни 2000. где је до би ла и 
На гра ду пу бли ке, а би ла је 
и фи на лист ки ња так ми че ња 
„Пла си до До мин го опе ра ли-

ја“ у Ва шинг то ну 2001. Два пу та за ре дом, 2003. и 2004, 
но ми но ва на је за пре сти жну фран цу ску На гра ду „Му зич-
ки по бед ни ци“. На сту па ла је у опер ским ку ћа ма у Ве ли кој 
Бри та ни ји, Фран цу ској, САД, Пор ту га ли ји, Ју жној Афри-
ци, као и у бе о град ском На род ном по зо ри шту, те у но во сад-
ском Срп ском на род ном по зо ри шту, ту ма че ћи пр ве со пран-
ске ро ле у кла сич ном репертoару. 

Ж. Х. 

ГО СТО ВА ЊА У ДРА МИ

На сце на ма На ци о нал ног те а тра овог ме се ца го сту ју 
два по зо ри шта. На род но по зо ри ште из Ле сков ца ће се 

5. фе бру а ра, на Ве ли кој сце ни бе о град ској пу бли ци пред-
ста ви ти ко ме ди јом Бра ни сла ва Ну ши ћа „УЈЕЖ“. Ре жи ју 
пот пи су је Ци са на Му ру сид зе Чо ло вић, ду го го ди шњи ре-
ди тељ на шег те а тра и јед но вре ме ди рек тор Дра ме, ко ја о 
свом ра ду на пред ста ви ка же ка ко је на сто ја ла да при бли жи 
пу бли ци овај Ну ши ћев ко мад као „ко ме ди ју ап сур да где се 
пле ме ни та иде ја о жен ској еман ци па ци ји из ро ди ла у сво-
ју су прот ност, у де струк ци ју по ро ди це“. Де се так да на по-
том, 16. фе бру а ра, на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ го сту је По-
зо ри ште Ти моч ке кра ји не „Зо ран Рад ми ло вић“ са дра мом 
по зна тог ни шког драм ског пи сца Ми ро љу ба Не до ви ћа „4 
са та“, у адап та ци ји и ре жи ји бе о град ског глум ца и по след-
њих го ди на све успе шни јег ре ди те ља Ир фа на Мен су ра.

В. К.



Ста фан Вал де мар 
Холм, је дан од во-
де ћих европ ских 
ре ди те ља, 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 Сток хол ма, 19. фе бру а ра ће 
на Ве ли кој сце ни има ти пре ми је-
ру „Ба хант ки ња“. Он је до бро по-
знат ов да шњој јав но сти, а по го то-
во пу бли ци На род ног по зо ри шта, 
ко ја је у про те клих не ко ли ко го ди-
на има ла при ли ке да у из во ђе њу 
швед ског на ци о нал ног те а тра ви-
ди Стринд бер го ву „Игру ва тром“ 
те Шек спи ро вог „Мак бе та“ и „Ха-
мле та“ у Холмовој ре жи ји, као и 
ње гов ко мад „Пти че или Прав да 
за Зиг фри да“ ко ји се 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.  

„Од лу чио сам да ра дим 
‘Ба хант ки ње’ баш у Бе о гра-
ду, из ме ђу оста лог за то што 
је тај ко мад на пи сан на Бал ка-
ну и љу ди одав де мо гу да се 
по и сто ве те са том ек ста зом, 
ко ју сам имао при ли ке да ви-
дим на жур ка ма, по сле на ших 
го сто ва ња. Пре во ди лац Алек-
сан дар Га та ли ца ми је ре као 
да су ‘Ба хант ки ње’ пр ви пут 
из ве де не ка да је Еури пид већ 
умро у из гнан ству, и да је са-
мо при ли ком из во ђе ња те дра-
ме пу бли ци у Ати ни би ло до-
зво ље но да пла че! Не знам 
да ли је та при ча тач на, али 
је див на и има ве зе са оним 
што ме не у ко ма ду пр вен-

стве но ин те ре су је, а то је те ма 
гу бље ња кон тро ле над ра ци о нал-
ним“, ка же Холм за По зо ри шне 
но ви не, апо стро фи ра ју ћи да бу ду-
ћој пу бли ци ње го ве пред ста ве не-
ће би ти по треб но пред зна ње о грч-
кој ми то ло ги ји, ка ко би мо гла да 
пра ти рад њу. 

У аутор ском ти му пред ста ве, 
по ред Хол ма, су још три го ста из 

Швед ске, сце но граф 
и ко сти мо граф 

Бен те Лу ке 
Ми лер, Тор-
бен Лен-
дорф ко ји 
пот пи су-
је ди зајн 
с ве  тл а 
и Ве сна 
Ста ни-
ш и ћ 

ко ја пре во ди на швед ски. Из бор 
му зи ке је на чи нио ре ди тељ, дра ма-
тург је Слав ко Ми ла но вић, о сцен-
ском го во ру бри не др Љи ља на Мр-
кић По по вић, му зич ке аран жма не 
је ура дио Вла ди мир Пе три че вић. 
Про ду цен ти су Бо ри слав Ба лаћ 
и Ми ло рад Јо ва но вић, по моћ ник 
ре ди те ља Ива на Не на до вић, аси-
стент сце но гра фа Ми раш Вук са-
но вић, а аси стент ко сти мо гра фа 
Ол га Мр ђе но вић.  

Уло ге ту ма че Не над Стој ме-
но вић (Ди о нис), Мар ко Ни ко лић 
(Ти ре си ја), Та на си је Узу но вић 
(Кад мо), Игор Ђор ђе вић (Пен теј), 
Сло бо дан Бе штић (Гла сник), Рад-
ми ла Жив ко вић (Ага ва), те Сте ла 
Ћет ко вић (Ал фа), Не ла Ми ха и ло-
вић (Бе та), Је ле на Хелц (Га ма) и 
Да ни е ла Ку зма но вић (Дел та).

И. Не на до вић

На првом месту уметност глуме
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Но ви ди рек тор Дра-
ме На род ног по зо-
ри шта је Ива на Ди-
мић, при по ве дач и 
дра ма тург. Ши рој 

јав но сти по зна та је као аутор крат-
ких при ча, дра ма и ТВ сце на ри ја. 
Ба ви се и пре во ђе њем са ен гле ског 
и фран цу ског је зи ка. До са да је об-
ја ви ла пет књи га при ча: „Цр на зе-
лен“ (1995), „Ма хор ка, ма сти ло и 
муж“ (1998), „Узи ма ње вре ме на“ 

(2001), „Има ли ко га?“ (2006). „По-
пис имо ви не“ (2009). Из ве де не дра-
ме: „Пред огле да лом“ (Ате ље 212, 
1986), „Пе пе љу га“ (Ма ло по зо ри-
ште „Ду шко Ра до вић“, 1989), „Го-
ље“ (По зо ри ште на Те ра зи ја ма, 
2001), „Зма јо ви ни пан га ло зи“ (По зо-
ри ште „Бо шко Бу ха“, 2007). Дра ма 
„Бе ли угао“ пр ви пут је штам па на 
у ча со пи су Књи жев ност 1-2/1998). 
Са ен гле ског је зи ка је пре ве ла дра-
ме Фреј на, Пин те ра, Ка у ар да, Ел то-

на, Мун ро, Мак не ли ја, Сто пар да и 
ро ма не Алек сан дра Ма кол Сми та 
„Пр ва дам ска де тек тив ска аген ци-
ја“ и „Жи ра фи не су зе“. Са фран цу-
ског је пре ве ла дра ме Сар дуа, Ма ри-
воа, Ку са, Јо не ска и Ре зе.

Ко ји су раз ло зи пре ваг ну ли 
да при хва ти те ме сто ди рек то ра 
Дра ме На род ног по зо ри шта? 

 Мо ји мо ти ви су би ли ра зни, а 
са да, по што сам при хва ти ла ме сто 
ди рек то ра Дра ме, ни ко ме сем ме-
ни ви ше ни су зна чај ни раз ло зи ко-
ји су пре ваг ну ли. Мо рам да до дам 
да сам се дво у ми ла око да ва ња би-
ло ка квих из ја ва пре не го што се 
упо знам са ак ту ел ном си ту а ци јом 
у По зо ри шту и ви дим шта све тре-
ба да се ра ди. Јер, као што зна мо, 
јед но су ре чи, а дру го су де ла. Ако 
је, ме ђу тим, по треб но да се пред ста-
вим, да би они ко ји не зна ју сте кли 
не ку сли ку ко им до ла зи, ево, да то 
учи ним. Ове го ди не ће би ти три де-
сет го ди на ка ко ра дим као по зо ри-
шни дра ма тург, са ра ђи ва ла сам са 
мно гим ре ле вант ним ауто ри ма и 
умет ни ци ма... јед ном реч ју, при лич-
но по зна јем из ну тра тех но ло ги ју ра-
да на по зо ри шним пред ста ва ма. С 
дру ге стра не, би ла сам и у др жав-
ној упра ви и јед на од уста но ва ко је 
су ми би ле у над ле жно сти, би ло је 
и На род но по зо ри ште. Та ко сам би-
ла у при ли ци да са гле дам рад по зо-
ри шта из јед не, ина че умет ни ци ма 
не по зна те и не за ни мљи ве пер спек-
ти ве, ко ја је, ме ђу тим, од ви тал не 
ва жно сти, што се ти че за ко на, ста ту-
та, суб вен ци ја и на чи на на ко ји те а-
тар по сто ји, по себ но На род но по зо-
ри ште као уста но ва од на ци о нал ног 
зна ча ја. Упра во та раз ли чи та рад на 
ис ку ства ће ми, прет по ста вљам, 

омо гу ћи ти да ускла дим же ље са мо-
гућ но сти ма и да бу дем од ко ри сти 
Дра ми На род ног по зо ри шта.

Ка ко би, по Ва ма, у иде ал ним 
усло ви ма, тре ба ло да из гле да ре-
пер то ар На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду? У ко јој ме ри ми сли те 
да ће Вам ак ту ел ни про дук циј-
ски усло ви омо гу ћи ти да оства ри-
те за ми сли?

 Што се ти че 
иде ал них усло ва 
да ћу два при ме-
ра. Пла тон је, као 
што се се ћа те, од-
нео свој про је кат 
иде ал не др жа ве 
Егип ћа ни ма, а 
ови су га, из нер-
ви ра ни, ба ци ли у 
роп ство. Ко му ни-
зам је, да узмем 
и тај при мер, био 
за сно ван на пле-
ме ни тој иде ји о 
јед на ко сти свих 
љу ди, али је у 
ре а ли за ци ји био 
при лич но кр во-
ло чан. Иде ал ни усло ви, на жа лост, 
да кле, не по сто је. По сто је ре ал не 
окол но сти у ко ји ма ства ри, ко ли ко 
ви дим, сто је ова ко: На род но по зо ри-
ште је ку ћа од на ци о нал ног зна ча ја 
за кул ту ру на ше зе мље, што зна чи 
да тре ба да бу де у сва ком по гле ду 
ре пре зен та тив на. За то ову ку ћу из-
др жа ва Ре пу бли ка, од но сно Ми ни-
стар ство кул ту ре. Сва ком но вом ко 
до ђе да ру ко во ди у На род ном по зо-
ри шту, то је са вр ше но ја сно, или би 
бар тре ба ло да бу де ја сно. Код нас 
се, ме ђу тим, чел ни љу ди че сто ме-
ња ју, а сва ко нов до ве де сво ју еки-

пу. За то је број за по сле них у овој 
ку ћи не сра змер но уве ћан. Дру го, 
сва ко нов хо ће све из ко ре на да про-
ме ни, да по бољ ша и да оства ри нај-
ви ши умет нич ки ни во. Е, сад, про-
блем на ста је ка да про ме не до ве ду 
до кон фу зи је и ре зул ти ра ју ха о сом, 
а не до ве ду до по бољ ша ња. Да се то 
не би де си ло, по тру ди ћу се, ко ли ко 
год је то у мо јој мо ћи, да на ре пер то-

а ру оста ну пред-
ста ве ко је то већ 
је су, и да се по-
ста ве но ве пред-
ста ве ви со ких 
естет ских ква ли-
те та, за ко је се 
„пра ве“ ре до ви 
на бла гај ни.

Ка кво је Ва-
ше ми шље ње о 
ан сам блу Дра-
ме? Да ли он 
има по тен ци ја-
ле да у пот пу но-
сти ре а ли зу је 
Ва ше ам би ци је 
на пла ну ре пер-
то а ра? У ко јој 

ме ри и под ко јим усло ви ма ће те 
би ти отво ре ни за са рад њу са го-
сту ју ћим глум ци ма?

На род но по зо ри ште има зве зда 
и из ван ред них глу ма ца ко ли ко и 
дру ги театри. У сва ком слу ча ју, то 
је ква ли те тан ан самбл ко ји мо же да 
оства ру је ра зно вр стан и од ли чан ре-
пер то ар. Мо ја ам би ци ја се, прет по-
ста вљам, не раз ли ку је од ам би ци је 
управ ни ка и ан сам бла – а то је да се 
ства ра ју до бре пред ста ве, умет нич-
ки ре ле вант не и гле да не, а да се не 
упа да у фи нан сиј ски ко лапс.

Жељ ко Ху бач

Ис ку ство ми го во ри да 
се не до ла зи та ко ла-

ко до до бре по зо ри шне пред-
ста ве. Мо же те има ти из-
ван ред но драм ско де ло, 
нај бо љег ре ди те ља и аутор-
ску еки пу, са вр ше ну по де лу, 
пер фект не усло ве ра да... и 
као што је у јед ном ин тер-
вјуу ре као Аца По по вић „а 

он да ако вам се по-
сре ћи“. Бићу 

задовољна 
ако у ро-
ку од го-
д и  н у 
д а  н а 
Драма 
оства-
ри је-
д а н 
з н а -

ча  јан 
успех и 

још две 
до бре пре-
ми је ре. 

Ме ђу на род на са рад ња 
ле чи умет ни ке од 

уско гру до сти и кла у стро-
фо би је, с јед не, и од осе ћа-
ња ма ње вред но сти, с дру-
ге стра не, и за то је ве о ма 
по жељ на. Ка ко се та са-
рад ња већ ду же вре ме не-
гу је у На род ном по зо ри-
шту, она ће се при род но 
на ста ви ти. А при о ри тет 
је, да скра тим при чу, увек 
и у свим окол но сти ма: хи-
стри он ство, умет ност 
глу ме.

Баханткиње долазе са Балкана
У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Искуство ми говори да вори да во
се не доласе не доласе не до зи талази тала ко ла

ко до добре позоризоризо шне пред
ставе. ве. ве Можете имати из
ванредванредван но драмско де
најбољег ребољег ребо дитеља и аутортеља и ауторте
ску екипу, пу, пу савршену по
перфектне услове рада
као што је у једном ин
вјуу рекао Аца Поповић „а 

онда ако вам се по
срећи“. ћи“. ћи“

задовољна 
ако у ро
ку од го
д и
д а
Драма
оства
ри је
д а н 
з н а

ча
успех и 

још две 
добре пре
мијемијемијереје

ствено интересујесујесу , а то је те
губљења контроле над раци
ним“, каже Холм за Позори
новине, апострофирајурајура ћи да бу
ћој публици његове предста
ће бити потребно предзнање о грч
кој митологијигијиги , како би мо
прати радњу. њу. њу

У ауторском тиму пред
поред Холма, су још три го

Шведске, сцено
и костимо

Бенте Лу
Милер
бен Лен
дорф ко
пот
је ди
с ве
и Ве
Ста
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Со ли ста Опе ре На -
род ног по зо ри шта, 
те нор Алек сан дар 
Дој ко вић, уче ство-
вао је у ме ђу на род-

ном пројек ту по во дом обе ле жа-
ва ња два де сет го ди на од ру ше ња 
Бер лин ског зи да, одр жа ном у Ти-
ра ни, у опе ри „Са ло ма“ Ри хар да 
Штра у са. Ти ме је по сле 64 го ди не 
ду ге па у зе по но во ус по ста вље на 
са рад ња из ме ђу на ше две опер ске 
ку ће, а го сто ва ње на шег умет ни ка 
про пра ће но је ве ли ком па жњом ал-
бан ских ме ди ја, док је то ком но-
вем бра на згра ди Опе ре у Ти ра ни 
из ме ђу дру гих, би ла по диг ну та и 
срп ска за ста ва. Алек сан дар Дој ко-
вић на шао се ме ђу зна чај ним умет-
ни ци ма европ ске сце не: опе ром је 
ди ри го вао ди рек тор Рим ске опе-
ре ма е стро Ни ко ла Ко ла бјан ки, 
ре ди тељ пред ста ве би ла је ду го го-
ди шња ди рек тор ка опе ре у Мон-
те Кар лу Па три циа Пан тон, Са ло-
му је ту ма чи ла го шћа из Ита ли је 
На у си ка По ли ћи кио, ро лу Јо ха на-
на гост из Не мач ке То мас Га зе ли, 
а Хе род је био гост из Аме ри ке 
Рој Сти венс. Дој ко вић је по зив за 

ово го сто ва ње до био од ди рек то-
ра Опе ре из Ти ра не го спо ди на Жа-
ни ја Ци коа, на кон успе шног на сту-
па бе о град ске „Са ло ме“ у Ита ли ји 
2008. го ди не.

Упо ре ђу ју ћи ал бан ску и на-
шу про дук ци ју „Са ло ме“ Дој ко-
вић ка же да је ре ди тељ ка, ина че 
при ста ли ца кла сич не ле по те и 
исти ни тих вред но сти, по ста ви ла 
Штра у со ву опе ру у кла сич ној сце-
но гра фи ји мла дог ал бан ског сли-
ка ра и ди пло ми ра ног сце но гра фа 
Пла то на Бар ди ја, ко ји је ита ли јан-
ски ђак и ко ји већ ду же вре ме жи-
ви и ра ди на Апенинима. „На ша 
бе о град ска пред ста ва је би ла у ул-
тра мо дер ној ре жи ји го спо ди на 
Бру на Кли ме ка у скла ду са да на-
шњом не мач ком прак сом. Рад ња, 
пре ме ште на у ово вре ме но окру же-
ње ганг стер ске бан де са Хе ро дом 
као ‘биг бо сом’, да ла је мо јој ин-
тер пре та ци ји На ра бо та спе ци фи-
чан али ве о ма успе шан из раз. Рад 
са го спо ђом Пан тон учи нио је да 
мо ју уло гу На ра бо та са гле дам и 
уса вр шим у пот пу но сти и до кра-
ја, јер не ки нај фи ни ји мо мен ти у 
мо јој ин тер пре та ци ји ни су би ли 

мо гу ћи у бе о град-
ској по став ци“. 

Све пред ста ве 
„Са ло ме“ у Ти ра-
ни би ле су из у зет-
но до бро по се ће-
не,  сни мак ће 
би ти  еми то-
ван на те-
ле ви зи ји, 
као што 
је то та мо   
уоби ча је-
на прак-
са, а Дој-
ко вић је, 
с об зи ром 
на  оства-
р е  н и 
успех, до-
био  по-
ну ду за 
уче шће 
у бу ду-
ћ и м  
про јек-
ти ма ове 
ку ће.

Ва ња Ко са нић

У  не де љу, 7. фе бру а ра, 
јед на од ду го веч ни јих 
драм ских пред ста ва 
На род ног по зо ри шта, 
„Ве ли ка дра ма“, ко ја 

се већ осам го ди на игра пред пре пу-
ном са лом Ве ли ке сце не, про сла вља 
зна ча јан ју би леј, 150-то из во ђе ње. 
Тим по во дом раз го ва ра мо са ауто-
ром и ре ди те љем, Си ни шом Ко ва че-
ви ћем.

У срп ској си ро ма шној про дук-
циј ској зби љи по ста ви ли сте ко мад 
са ви ше од 30 глу ма ца, исто то ли-
ко ста ти ста, са ве ли ким аутор ским 
зах те ви ма. Био је то под виг сам по 
се би. Ипак, 150 из во ђе ња је ма ло ко 
оче ки вао. Ка ко до жи вља ва те и ка-
ко об ја шња ва те ду го веч ност овог 
ко ма да?

Без ла жне скром но сти, ја сам на 
ту ло ги ку ве ли ких бро је ва у по зо ри-
шту на ви као. Не ко ли ко мо јих ко ма да 
има ло је по став ке ко је су игра не ви ше 
сто ти на пу та, на при мер „Ге не рал Ми-
лан Не дић“ је имао 300 ре при за, „Ви-
рус“ 150... Ка да ула зим у про је кат, мо-
ји зах те ви ни су ма ли, па са мим тим 
ни оче ки ва ња. Али „Ве ли ка дра ма“ је 
не што по себ но, јер за раз ли ку од дру-
гих те а та ра, на Ве ли кој сце ни На род-
ног по зо ри шта Дра ма ме сеч но има де-
се так тер ми на, у том сми слу је број 
од сто пе де сет из во ђе ња по себ но зна-
ча јан. Ова пред ста ва је пу на курoзит-
ета, од то га да је пи са на 13 го ди на, 
пре ко то га да ме је та да шњи управ-
ник, го спо дин Љу би во је Та дић, звао 
истог да на ка да сам му дао ко мад на 
чи та ње и то у че ти ри са та ују тру, да 
би ми вид но уз бу ђен ре као ка ко „Ве-
ли ка дра ма“ мо ра да се игра у На род-
ном по зо ри шту, па пре ко чи ње ни це 
да на сце ни има ак те ра као да је у пи-
та њу опе ра, да се увек игра на кар ту 
ви ше, да је во ље на и од од оних ко ји 
не игра ју у њој, та ко да ве ру јем да је 
све то, на раз ли чи те на чи не, до при не-
ло ду го веч но сти. Али пре све га, ми-
слим да је „Ве ли ка дра ма“ до бра пред-
ста ва. 

Са њом је до шло мно го мла дог 
и ле пог све та у На ци о нал ни те а-
тар.

Она је на сце ну На род ног по зо ри-
шта до ве ла пле ја ду мла дих глу ма ца 
ко ји су про ме ни ли енер гет ски по тен-
ци јал те а тра то га вре ме на. Мно ги од 
њих су до жи ве ли сво је, да се та ко из-
ра зим, по зо ри шно раз го ли ће ње, до би-
ли су ве ли ке и ва жне ро ле, а да им се 
ма сти ло на ди пло ми ни је осу ши ло: 
Не над Ма ри чић, Бра ни слав То ма ше-
вић, Со ња Ко ла ча рић, Бо ја на Сте фа-
но вић, Љу бо мир Бан до вић, Си ни ша 
Убо вић, Игор Илић, Ива на Шће па но-
вић, Је ле на Хелц, Ана ста сиа Ман дић, 
Ми ле на Си јер ко вић (по то ња Ђор ђе-
вић), Се на Ђо ро вић... Би ла је то ина-
у гу ра ци о на пред ста ва Ву ка Ко сти ћа 
ко ји је „но се ћи“ пред ста ву ду гу че ти-
ри са та учи нио пра во хе рој ско де ло. 
На спрам њих, као до бра про тив те жа, 

би ли су ис ку сни глум ци, по пут Та на-
си ја Узу но ви ћа, Ми о дра га Ра до ва но-
ви ћа, Ру жи це Со кић, Ог њан ке Ог-
ња но вић, Ра де Ђу ри чин, Гор ја не 
Ја њић, Љу би во ја Та ди ћа, Ра до-
ва на Ми ља ни ћа, Ан ђел ке Ми-
ли во је вић, Ср бо љу ба Ми ли на, 
Ле по ми ра Ив ко ви ћа, Ан дре-
је Ма ри чи ћа, Бран ка Је ри ни-
ћа, До бри ле Ћир ко вић, Алек-
сан дре Ни ко лић, Пре дра га 
Ми ле ти ћа, Љи ља не Га здић, 
Бо шка Пу ле ти ћа... Био је то 
су срет адре на ли на мла до сти 
и ве ли ког ис ку ства, нео бич на 
си нер ги ја ко ја је – уз стра сне на-
ви ја че, ка кви су би ли сви у по зо ри-
шту, од кро јач ни це, пре ко тех ни ке, 
ра ди о ни ца – до ве ла до овог не сум-
њи вог успе ха. 

Чи ни ло нам се та да 
да је исто риј-
ско вре-

ме у ко јем се ко мад до га ђа, по тро-
ше но у драм ском сми слу, али ви сте 
нас раз у ве ри ли. 

Ми, на жа лост, жи ви мо по ли ти ку 
и исто ри ју као суд би ну, оне су на ше, 
да та ко ка жем, ге нет ске де тер ми нан-
те, и ако има те по тре бу да све до чи те 
о вла сти том вре ме ну, за и ста је те шко 
на пра ви ти ко мад без тих на тру ха по-
ли ти ке и не ког исто риј ског кон тек ста. 
За ме не не ма по тро ше них те ма. Де ве-
де сет про це на та свет ске ли ри ке сво-
ди се на те му – дра га ме је оста ви ла! 
Е сад, ка ко ће ре пер ку си је тог не на да-
ног од ла ска во ље не осо бе да по ста ну 
умет ност, то за ви си од та лен та и лич-
но сти ауто ра, па на рав но и за на та. 

Ка да би сте се да нас вра ћа ли ко-
ма ду, да ли би сте му и шта за ме ри-
ли?

На уч но је до ка за но да се осно ви 
емо ци о нал ног, сен зи би ли тет ског, ис-
ку стве ног про сто ра чо ве ка зна чај но 

РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ |  СИНИША КОВАЧЕВИЋ

Где је равнодушје, нема уметности
СЕДАМ ГОДИНА НА КАРТУ ВИШЕ

Стоте „Рибарске свађе”

По зна та ко ме ди ја 
Кар ла Гол до ни ја 
22. ја ну а ра је, на 
Сце ни „Ра ша Пла-
о вић“, од и гра на 

сто ти пут. Но ви не су пи са ле ка-
ко су „апла у зи, уз ви ци и ве се ље 
до пла фо на пра ти ли пре ми је ру“, 
те да се, иако мно ги ни су од ове 
пред ста ве оче ки ва ли мно го, „до-
го ди ло све“. Ак те ри ове ко ме ди је 
„лу ди од сме ха и ту че, у те шкој ди-
сци пли ни ко ме ди је дел ар те (...) у 
јед ном да ју мно штво ка рак те ра, 

гле да о ца на гра ђу ју по вр шном, 
али ле ко ви том ка тар зом“, а све 
је то „лу ди ло ме ди те ран ског кон-
фу зи о на ко ји на ста је кад ду не ју-
го па за ви ја та емо ци је по спа не од 
че ка ња.“

Има ли леп шег по чет ка за 
мла дог ре ди те ља, те, 2003. го ди-
не тек по чет ни ка, Го ра на Ру шку-
ца? Од пре ми је ре ко ја је би ла у 
не за хвал ном тер ми ну, пред сам 
крај се зо не, 4. ју на, па све до да-
нас ова пред ста ва пу ни гле да ли-
шта и у ку ћи и на го сто ва њи ма, 

из ко јих увек из ла-
зе раз дра га на ли ца. 
А сва ком но вом из-
во ђе њу ра ду ју се и 

глум ци Ле по мир 
Ив ко вић у уло-
зи То ни ја, На-
да Блам а са да 
Зо ри ца Мир-

ко вић у уло-
зи Па шкве, 
Вла дан Га-
јо вић и Зо-
ран Ћо сић 
као Фур-
те, Ан ђел-
ка Та дић 
као Ли бе-
ра, Ма ри ја 
Виц ко вић 
у уло зи 
Лу ци је те, 

Не над Ма ри чић као Бе по, Зла ти-
ја Ива но вић, Ми ле на Ђор ђе вић 
и Бо ја на Сте фа но вић у уло зи Ке-
ке, На да Шар гин као Ур шу ла, Бра-
ни слав То ма ше вић и јед но вре ме 
Ми лош Ђор ђе вић у уло зи Иван ка, 
не ка да Ра де Бу квић а са да Ми ха и-
ло Ла ђе вац и Ра де Ћо сић као Кри-
ште, те Игор Ђор ђе вић као Иже. 

Да под се ти мо, пред ста ва се 
игра у из ван ред ном пре во ду Ива 
Ти јар до ви ћа, Ру шкуц пот пи су је 
и адап та ци ју тек ста, дра ма тург 
пред ста ве је Мо ли на Удо вич ки 
Фо тез, сце но граф Бо рис Мак си-
мо вић, ко сти мо граф Бо ја на Ни-
ки то вић, му зи ку је ком по но вао 
Иван Бр кља чић, лек тор је Аљо ша 
Вуч ко вић, а о сцен ском по кре ту је 
бри нуо Иви ца Кле менц. Пред ста-
ву је до са да ви де ло ско ро 25000 
гле да ла ца, а по ред ма тич не сце не 
од и гра на је и на го сто ва њи ма у 
Пан че ву, Но вом Са ду, Па ра ћи ну, 
Сме де ре ву, Обре нов цу, Сту дент-
ском гра ду и Ива њи ци, као и на 
лет њим фе сти ва ли ма Град те а тар 
Бу два 2004. и Пр вим ме ди те ран-
ским по зо ри шним све ча но сти ма 
– Пур га то ри ја у Тив ту 2005. Ан-
самбл пред ста ве је на дан сла ве 
На род ног по зо ри шта исте, 2005. 
го ди не, до био Све то јо ван ско при-
зна ње „за мар љи вост и ква ли тет 
пред ста ве“.

Је ли ца Сте ва но вић

зе раздрагана ли
А сваком новом из
вођењу радују се и дују се и ду

глумци Ле
Ивковић у уло
зи Тонијанијани
да Блам
Зорица Мир

ковић у уло
зи Па
Владан Га
јовић
ран Ћо
као Фур
те, Ан
ка Та
као Ли
ра, Ма
Виц
у уло
Луци

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ ТЕНОРА У ТИРАНИ

Два лица Наработа
мо гу ћи у бе о град-
ској по став ци“. 

Све представе 
ломе“ у Тира-

ле су изузет-
бро посеће-

  снимак ће 
ти  емито-

ван на те-
зији,

као што 
је то тамо   

чајечајеча -
на прак-

а Дој-
вић је, 

зиром 
на  оства-

н и 
, до-

био  по-
ду за 

шће 
ду-

ћ и м  
јек-

ма ове 

били су искусни глумци, попут Тана-
сија Узусија Узуси новића, Миодрага Радовано-
вића, Ружице Сокић, Огњанке Ог-
њановић, Раде Ђуричин, ГорјаГорјаГор не 
Јањић, Љубивоја Тавоја Таво дића, Радо-
вана Миљанића, Анђелке Ми-
ливојевојево вић, Србољуба Милина, 
Лепомира Ивковића, Андре-
је Марије Марије Ма чића, Бранка Јерини-
ћа, Добриле Ћирковић, Алек-
сандре Николић, Предрага 
Милетића, Љиљане Газдић, 
Бошка Пулетића... Био је то 
сусрет адреналина младости 
и великог искуства, необична 
синергија когија коги ја је – уз страја која је – уз страја ко сне на-
вијавијави че, какви су били сви у позори-
шту, шту, шту од кројачод кројачод кро нице, преко технике, 
радионица – довела до овог несум-
њивог успеха. 

Чинило нам се тада 
да је историј-
ско вре-
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ме ња ју сва ких пет го ди на и у том на зо-
ви мо га ци клу су, он зна чај но про ме ни 
или уна пре ди сво је по ли тич ке, иде о ло-
шке, по е тич ке и оста ле ста во ве. С тим 
у ве зи, ка да би чо век сва ких пет го ди-
на пи сао на исту те му но ви ко мад, у 
се дам де се тој би имао пет на ест раз ли-
чи тих вер зи ја јед ног ко ма да, што се 
про сто ко си са не ким еле мен тар ним 
на че ли ма ства ра ла штва. Јед ном за вр-
ше но умет нич ко де ло, све до чи не са-
мо о вре ме ну у ко јем је на ста ло, већ 
и о кре а тив ним, мен тал ним, умет нич-
ким ис ку стви ма и по тен ци ја ли ма са-
мог ауто ра. У том сми слу је блас фе-
ми ја вра ћа ти се ра ни јим ко ма ди ма, 
ра ни јим ро ма ни ма, ра ни јим пе сма ма. 
Но, без об зи ра на овај став, ка да бих 
се, хи по те тич ки, да нас вра ћао те ми 
„Ве ли ке дра ме“ не бих, као пи сац, по-
сту пио дру га чи је. 

Из про це са ра да еки па но си ис-
ку ство хар мо ни је из ме ђу пи сца ко-

ји се усу дио да ре жи ра 
свој зах тев ни ко мад и глу-
ма ца ко ји су му по ве ро ва-
ли. Ви сте по зна ти по то-
ме да уме те са глум ци ма

Ми има мо фе но ме нал-
но глу ми ште, про фи ли са ну 
пе да го шку ма три цу за шко-
ло ва ње глу ма ца и, да се сим-
бо лич но из ра зим, при па да-
мо глум стве ним на ро ди ма. 
С дру ге стра не, На род но по-
зо ри ште има сја јан ан самбл 
у ко јем го то во да не ма не га-
тив но кон ци пи ра них лич но-
сти ин ди ви ду ал них ста во ва 

ко ји су опо зи ци ја све му, а по нај ви ше 
вла сти том да ру. Из не ког свог спорт-
ског ис ку ста ва, ка да сам по чео да ре-
жи рам знао сам да је ат мос фе ра у ти-
му из у зет но ва жна, да је бит но да се 
љу ди ме ђу соб но во ле, ува жа ва ју и ра-
до иду на по сао... Глу мац но си го то во 
зи лот ску по све ће ност про фе си ји, има 
по тре бу да јој слу жи, не да од ње са мо 
узи ма. Су срет са глум ци ма, ко ји су ин-
ту и тив ни, ана ли тич ни и кре а тив ни та-
ко да ну де ре ше ња, пре тва ра ре жи ју у 
се лек ци ју по ну ђе ног ма те ри ја ла ко ји 
се укла па у ре ди тељ ски кон цепт, у не-
што што је ри там и тем по пред ста ве, 
не што што је стил или жа нр. Из све га 
то га се увек не по гре ши во ро ди не што 
што се див ном срп ском реч ју зо ве љу-
бав. Ја са за до вољ ством ис ти чем те 
ква ли те те срп ског глу ми шта, јер кад 
би нам све у др жа ви би ло као што су 
глум ци, где би нам био крај! 

Жељ ко Ху бач

Ба ле ри не нај че шће 
игра ју бај ко ви те ли-
ко ве, а Ва ма се ука-
за ла рет ка при ли ка 
да на сце ни ожи ви те 

исто риј ску лич ност, Мар га ре ту 
де Ва лоа, тј. Кра љи цу Мар го.

Ду го и сту ди о зно сам при пре-
ма ла ову ро лу, ко ја ми је јед на од 
оми ље них. Мно го сам чи та ла о 
Мар го, о епо хи, гле да ла сам и чу-
ве ни филм ко ји ме је та ко ђе ин спи-
ри сао, а зна чај но ми је по мо гао и 
ко ре о граф Кру ни слав Си мић.  Ис-
та кла бих и див ну са рад њу са парт-
не ром, Ми ла ном Ру сом. Од по чет-
ка сам зна ла да ме че ка де ли ка тан 
по сао. Мар го је цен трал на лич-
ност, она при ча при чу, пи ше исто-
ри ју. Тре ба ло је до ча ра ти по знат 
лик, ин три ган тан, то ли ко оспо ра-
ван у том бур ном исто риј ском тре-
нут ку, и све то са мо уз по моћ по-
кре та. Све сам то до жи ве ла као 
жен ску при чу, кроз при зму љу ба-
ви ко ју је по ли ти ка стал но спу та-
ва ла. За то је мо ја Мар га ре та де 
Ва лоа и по ред мно штва ње них 
исто риј ски не спор них не га тив них 
осо би на, сва сат ка на од емо ци ја и 
стра сти. Жи ве ла је у тра гич но вре-
ме, би ла је жр тва тог вре-
ме на, по ро ди це, по ли ти-
ке, цр кве, али је зна ла 
за шта жр тву је сво ју 
љу бав. Ве ра и љу бав 
нас су штин ски од ре-
ђу ју. Сва ко у се би 
но си свог бо га ко ји 
га од ре ђу је на не-
ки на чин. Бог ко-
га но сим у се би 
ми је по мо гао да 
бо ље раз у мем и 
до ча рам овај чу-
ве ни лик.

То је уло га у ко-
јој се до бро осе ћа те.

Да, то је де фи ни-
тив но уло га у ко јој се 
до бро осе ћам. Мар го 
је бес крај но емо тив-
на, стра стве на, ве чи то 
у бор би. Кроз сва ку 
пред ста ву от кри вам 
не што но во о њој, као 
и о се би. Бли ска ми је 
на не ки на чин. По себ-
но ужи вам у ве ли ком 
глу мач ком за дат ку ко-
ји имам у пред ста ви. 

„Кра љи ца Мар го“ 
је го сто ва ла ши ром све-
та. Сву да сте до жи ве ли 
ве ли ки успех. Ве о ма је 
за ни мљив тај уни вер-
зал ни је зик умет но сти 
ко ји до бро раз у ме пу бли-
ка на свим кон ти нен ти-
ма. Ка ко ви то до жи вља-
ва те?

Упра во та из во ђе ња у ино-
стран ству, пред пу бли ком ко ја 

вас не по зна је и до ла зи на пред ста-
ву без ика квих пре ду бе ђе ња, пред-
ста вља ју пра ву по твр ду да сте до-
бро ура ди ли по сао. Ни ка да не ћу 
за бо ра ви ти ско ро не ствар но ис ку-
ство при ли ком го сто ва ња у Ко лум-
би ји, у Бо го ти, где смо до жи ве ли 
за и ста не ве ро ва тан успех и пра во 
скан ди ра ње пу бли ке ко ја је то ком 
свих шест на сту па бу квал но ди са-
ла са на ма, умет ни ци ма. Слич но 
ис ку ство смо до жи ве ли и у Мек си-
ку, Грч кој, Шпа ни ји... То са мо до-
ка зу је да се ква ли тет увек пре по-
зна, да се умет нич ка исти на увек 
ви ди, што је ве ли ка са тис фак ци ја. 
Ипак, жао ми је што мо рам да ка-
жем да је и по ред огром ног успе ха 
ко је до жи вља ва мо у ино стран ству, 
те шко до би ти пу бли ци тет у сво јој 
зе мљи. Чи ње ни ца је да ми умет но-
сти не при да је мо до-
вољ но зна ча ја и ми-
слим да то мо ра да 
се про ме ни.

Бран ки ца
 Кне же вић

Та мо где ста ну је 
рав но душ је, ту 

не ма умет но сти. 
Сва ка вр ста умет-
но сти мо ра би ти 
остра шће на, а по 
ло ги ци ства ри сцен-
ска умет ност по нај-
ви ше. 

РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ |  СИНИША КОВАЧЕВИЋ

Где је равнодушје, нема уметности
ТРИ ПИТАЊА ЗА МИЛУ ДРАГИЧЕВИЋ

Емоције и страсти

Свет ска пра и звед ба ба-
ле та „Кра љи ца Мар-

го“ би ла је 1. де цем бра 
2005. Пре ма по зна том ро-
ма ну Алек сан дра Ди ме, 
у ко ре о гра фи ји Кру ни сла-
ва Си ми ћа, ве ли ки пу бли-
ци тет овој пред ста ви до не-
ла је и но ва му зи ка Го ра на 
Бре го ви ћа, ко ји је 1994. го-
ди не ком по но вао музику 
и за исто и ме ни филм. На-
слов ном уло гом у овој 
пред ста ви, пр ва ки ња ба-

ле та Ду шка Дра ги че вић 
је обе ле жи ла 20 го ди на 
умет нич ког ра да. Као ту-
ма чи ис так ну тих уло га 
на пре ми је ри су на сту пи-
ли и Кон стан тин Ко стју-
ков, Кон стан тин Те шеа, 
Ми ли ца Без ма ре вић, 
Све то зар Ада мо вић, Ми-
лан Рус, Јо ван Ве се ли-
но вић, Де јан Ко ла ров, 
Алек сан дар Илић, Ни ки-
ца Кр луч, Бо ја на Же га-
рац и Та ма ра Ива но вић. 
Ор ке стром На род ног по-
зо ри шта ди ри го ва ла је 
Ве сна Шо уц. Пред ста ва 
убр зо по ста је хит, до би-
ја атри бут „не ви ђе ног ба-
лет ског спек та кла“, а на 
Дан по зо ри шта 2006. го-
ди не про гла ше на је нај-
бо љом у се зо ни.

Пр во из во ђе ње „Кра-
љи це Мар го“ ван ма тич-
не сце не би ло је на фе сти-
ва лу Ибе ро а ме ри ка но у 
Бо го ти, мар та 2008. Исте 
го ди не ба лет је при ка-
зан са под јед на ким успе-
хом у Со лу ну. Пред ста ва 
је 2009. игра на на не ко-
ли ко фе сти ва ла у ви ше 
гра до ва Мек си ка и Шпа-
ни је. Сва ким на сту пом 
у ино стран ству, на ве ли-
ким ба лет ским сце на ма, 
за си ја ла је пу на ле по та 
овог спек та кла. У ино-
стран ству је од и гра на 
укуп но 15 пу та. Од 2007. 
у на слов ној уло зи на сту-
па Ми ла Дра ги че вић, а 
уз ско ро исту со ли стич-
ку по де лу као на пре ми је-
ри, у овој уло зи су на сту-
пи ле и Ана Па вло вић и 
Алек сан дра Би бић. 

М. Ду ја ко вић

ДРУ ГОГ ФЕ БРУ А РА
50. ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ 
„КРА ЉИ ЦЕ МАР ГО“

нут ку, и све то са мо уз по моћ по-
кре та. Све сам то до жи ве ла као 
жен ску при чу, кроз при зму љу ба-
ви ко ју је по ли ти ка стал но спу та-
ва ла. За то је мо ја Мар га ре та де 
Ва лоа и по ред мно штва ње них 
исто риј ски не спор них не га тив них 
осо би на, сва сат ка на од емо ци ја и 
стра сти. Жи ве ла је у тра гич но вре-
ме, би ла је жр тва тог вре-
ме на, по ро ди це, по ли ти-
ке, цр кве, али је зна ла 
за шта жр тву је сво ју 
љу бав. Ве ра и љу бав 
нас су штин ски од ре-
ђу ју. Сва ко у се би 
но си свог бо га ко ји 
га од ре ђу је на не-
ки на чин. Бог ко-
га но сим у се би 
ми је по мо гао да 
бо ље раз у мем и 
до ча рам овај чу-

То је улога у ко-
бро осећате.

Да, то је де фи ни-
тив но уло га у ко јој се 
до бро осе ћам. Мар го 
је бес крај но емо тив-
на, стра стве на, ве чи то 
у бор би. Кроз сва ку 
пред ста ву от кри вам 
не што но во о њој, као 
и о се би. Бли ска ми је 
на не ки на чин. По себ-
но ужи вам у ве ли ком 
глу мач ком за дат ку ко-
ји имам у пред ста ви. 

љица Марго“ 
ла широм све-
сте доживели

успех. Веома је
мљив тај универ-

зик уметности
бро разуме публи-

свим континенти-
ви то доживља-

Упра во та из во ђе ња у ино-
стран ству, пред пу бли ком ко ја 

вољ но зна ча ја и ми-
слим да то мо ра да 
се про ме ни.

Бран ки ца
 Кне же вић
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С   ба ле том се срео слу-
чај но, ка да је на 
школ ској при ред би 
за ме нио – де вој чи-
цу ко ја се раз бо ле-

ла! И та ко се ро ди ла љу бав пре ма 
сцен ској игри. Па ипак, тек кад ни-
је ус пео да се упи ше у сред њу еко-
ном ску шко лу, слу чај га до во ди у 
ба лет ску шко лу „Лу јо Да ви чо“, 
код ве ли ких пе да го га као што је би-
ла Ни на Кир са но ва. Већ по сле две 
го ди не, опет игром суд би не, на на-
го вор ста ри јих ко ле га-уче ни ка 
уче ству је у ауди ци ји ко ју је 1965. 
орга ни зо ва ло Срп ско на род но по-
зо ри ште и, на сво је ве ли ко из не-
на ђе ње, би ва при мљен у ба лет ски 
ан самбл. Убр зо по чи ње да игра со-
ли стич ке, па и пр ве уло ге. По чет-
ком 1970. пот пи су је уго вор са са ра-
јев ским Ба ле том, али, за хва љу ју ћи 
но вом слу ча ју, Јо ван ка Бје го је вић 
се за ла же и успе ва да овај уго вор 
по ни шти и до ве де пре пла ше ног 
мла дог игра ча у Бе о град. На сце ни 
ко је се нај ви ше пла шио, са ан сам-
блом и со ли сти ма ко је је нај ви ше 
по што вао и ко ји ма се ди вио, Ра до-
мир Ву чић већ по сле не ко ли ко ме-
се ци осва ја ве ли ки ре пер то ар, као 
и ср ца пу бли ке, кри ти ке и ко ле га.

То ком две и по де це ни је ду ге 
со ли стич ке ка ри је ре играо је пр ве 

уло ге у без ма ло це ло куп ном кла-
сич ном ба лет ском ре пер то а ру, ме-
ђу ко ји ма се ис ти чу оне у „Ла бу до-
вом је зе ру“, „За ча ра ној ле по ти ци“, 
„Жи зе ли“, „Дон Ки хо ту“, „Ко пе ли-
ји“... Че сто је го во рио да му је за 
са вла да ва ње ових уло га тре ба ло 
ви ше вре ме на и тру да не го дру гим 
ко ле га ма, јер оне зах те ва ју са вр ше-
ну тех ни ку а ње му је не до ста ја ла 
школ ска осно ва. На сце ни се то ни-

је ви де ло. Ње го ва из ван ред на вре-
те на ста фи гу ра, ла ки ско ко ви и не-
чуј ни до ско ци, а на да све не што, 
са мо ње му зна но, због че га је био 
из ван ре дан парт нер, чи ни ли су га 
је дин стве ним у овим уло га ма. Са 
парт нер ка ма раз ли чи тих ге не ра ци-
ја, Јо ван ком Бје го је вић, Ду шком 
Сиф ни ос, Ви шњом Ђор ђе вић, Ли-
ди јом Пи ли пен ко, Иван ком Лу ка-
те ли, Душицом Томић, Ми ли цом 

Би је лић, Ду шком Дра ги че вић... 
ле тео је сце ном у три коу ко ји му 
је са вр ше но ста јао и остао не за бо-
рав ни принц у „бе лом ба ле ту“. А о 
ње му као са вр ше ном парт не ру ду-
го је у свим ин тер вју и ма го во ри ла 
и На та ли ја Бе смерт но ва, са ко јом 
је, по сле све га јед не пр о бе, хе рој-
ски од и грао на на шој сце ни Зиг-
фри да у „Ла бу до вом је зе ру“.    

Ипак, Ра де ни је во лео ове 
уло ге. Бо ље се осе-
ћао у нео кла сич-
ном ре пер то а ру. За-
то су ње гов Ро мео у 
„Ро меу и Ју ли ји“, Вр-
он ски у „Ани Ка ре њи ној“, 
Дон Хо зе у „Кар мен“... не-
над ма шна оства ре ња. А 
нај ви ше се ра до вао иза зо ву 
ко ји су му пру жа ле ка рак тер-
не уло ге као што су Отац хра ма 
у „Сам со ну и Да ли ли“ или Отац 
у „Вас кр се њу“, ко је су му се ну ди-
ле у по зни јим го ди на ма … Са из у-
зет ним успе хом је ту ма чио глав не 
ро ле и у го то во свим ба ле ти ма 
до ма ћих ауто-
ра ко ји су се 
тих го ди на на-
шли на ре пер то-
а ру: „Ка та ри на 
Исма и ло ва 77“, 
„Ки не ска при-

ча“, „Ба но вић Стра хи ња“, „Је-
ли са ве та“, а уло гом у „Охрид-
ској ле ген ди“ је пр о сла вио 
20-го ди шњи цу умет нич ког 
ра да.

Ра де је ла ко на ла зио за-
јед нич ки је зик и са ко ре о гра-
фи ма – Ди ми три јем Пар ли-
ћем, Ве ром Ко стић, Пи јом 
и Пи ном Мла кар, Ли ди јом 
Пи ли пен ко, Жа нин Ша ра...

Упр кос при ма мљи вим 
по ну да ма из ино стран-

ства, остао је у ан сам-
блу На род ног по зо-
ри шта све до кра ја 
играч ке ка ри је ре, 
1992 – због на ше 
бал кан ске  но стал-
ги је, али и за то 
што је био за до-
во љан оним што 
му је Бе о град 

пру жао, ка ко 
је сам го во-
рио. Во лео 

је да от пу ту је, игра и вра ти се. А 
играо је мно го, по це лом све ту, са 
ан сам блом На род ног по зо ри шта, 
али и на са мо стал ним го сто ва њи-
ма. Са Иван ком Лу ка те ли је ве о-
ма успе шно уче ство вао на II ме ђу-
на род ном ба лет ском так ми че њу 
у Мо скви 1973. и на так ми че њу 
ба лет ских па ро ва у Ја па ну 1978. 
Често је радио и за телевизију. 
За сво је кре а ци је до био је све 
на гра де и при зна ња ко ја На род-
но по зо ри ште до де љу је сво јим 
умет ни ци ма, као и На гра ду љу-
бљан ског Би је на ла, Национално 
признање за свеукупан допринос 
култури Републике Србије, те На-
гра ду за животно дело Удружења 
балетских уметника Србије.

По ме ни мо да је јед но вре ме 
во дио ба лет ски ан самбл Срп ског 
на род ног по зо ри шта, а у два на-
вра та и бе о град ски Ба лет. По од ла-
ску у пен зи ју по све тио се пе да го-
шком ра ду. Из не над на смрт га је 
оте ла ба лет ском ан сам блу По зо ри-
шта на Те ра зи ја ма, на чи јем че лу 
је био по след њих го ди на, а ко ји је 
за хва љу ју ћи Ра де то вом искре ном 
жа ру, ве ли кој енер ги ји, зна њу и ис-
ку ству, до сти гао са да шњи, вр хун-
ски пр о фе си о нал ни и умет нич ки 
ни во.

Је ли ца Сте ва но вић

На пу стио нас је још је-
дан ве ли ки умет ник. 

Ти хо, не на ме тљи во, као 
што је и жи вео, као што 
је и ства рао. А ње го ва жи-
вот на при ча го во ри о то-
ме ко ли ко при род на пред-
о дре ђе ност, та ле нат и 
упо ран рад има ју уде ла у 
фор ми ра њу умет ни ка. 

IN MEMORIAM

Радомир Вучић (1948–2009)
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Закон о позориштима у Краљевини Југославији
ФЕЉТОН

Убр зо по што је Ми-
ни стар ски са вет 
до нео ре ше ње о 
но вом устрој ству 
по зо ри шне ор га-

ни за ци је у но во о сно ва ној Кра ље-
ви ни, Ми ни стар ство про све те је 
од ре ди ло ко ми си ју за из ра ду про-
јек та но вог за ко на о На род ном по-
зо ри шту, у ко ју су име но ва ни Ми-
лан Грол, Ду шан Ђо кић, адво кат и 
Са ва То до ро вић, стал ни члан. 

Исто вре ме но, Умет ничко оде-
ље ње Ми ни-
с т а р  с т в а 
п р о  с в е  т е  
име но ва ло 
је ко ми си ју 
за из ра ду за-
ко на о по зо-
ри шти ма 
у Кра-
љ е -

ви ни и до ста ви ло Удру же њу глу-
ма ца да ста ви сво је при мед бе. 
Че ти ри да на, од 21. до 24. мар та 
1921, де ле га ти Удру же ња (ко ји су 
пред ста вља ли 795 ре дов них и 34 
по ча сна чла на) у Умет нич ком оде-
ље њу, под пред сед ни штвом на-
чел ни ка Бра ни сла ва Ну ши ћа, рас-
пра вља ли су и усво ји ли За кон ски 
про је кат у но вој ре дак ци ји (За кон 
је пу бли ко ван у ча со пи су ‘Глу ма’, 
1921, бр. 1-2). Тим За кон ским про-
јек том ни је би ло пред ви ђе но ни-
шта бит но но во у од но су на За кон 
о НП из 1911. Исти на, 
ка те го ри за ци ја 

по зо ри шта је из вр ше на по но вом 
прин ци пу, и то на др жав на, др жав-
но-по вла шће на и при ват на по зо-
ри шта. Тим по след њим, при ват-
ним те а три ма, ста вља ни су број ни 
усло ви ка ко би би ли „чи сто по зо-
ри шни“ и да не би ре ме ти ли рад 
др жав них и по вла шће них ку ћа. Раз-
вр ста ва ње глу ма ца оста ло је исто, 
у три ка те го ри је: при вре ме ни, ре-
дов ни и стал ни. Је ди ну зна чај ни-
ју но ви ну је пред ста вљао пред лог 
за фор ми ра ње По зо ри шног од се ка 
при Умет нич ком оде ље њу Ми ни-

стар ства про све те. 
Ми лу тин Че кић (1882–

1964), ис ку сни по зо ри шни 
струч њак, ин спек тор Ми ни-
стар ства про све те, и др Ни-
ко ла Ан дрић, по моћ ник ми-
ни стра про све те, до би ли су 
1925. го ди не за да так да под не-
су из ве штај о це ло куп ном ста-
њу у др жав ним по зо ри шти ма. 
На осно ву под не тог ре фе ра та, 

и по сле рас пра ва 
свих по зо ри шних 
управ ни ка кра јем 
1925, Че кић је до-
био на лог ми ни-
стра про све те да 
из ра ди пред лог но-
вог За ко на о по зо-

ри шти ма. Тај но ви про је кат та ко ђе 
се ба зи рао на За ко ну о На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду из 1911, ње-
го вих из ме на и до пу на од 8. мар та 
1922. и 15. ју ла 1925, за тим по ме ну-
тог Про јек та  за ко на о по зо ри шти-
ма из 1921, као и из ве сних од ред би 
За ко на о чи нов ни ци ма. 

Про је кат За ко на о по зо ри шти-
ма имао је 13 чла но ва и за др жа вао 
је основ не по став ке Гро ло вог За ко-
на о На род ном по зо ри шту, као и 
оног из 1921, да кле, под ра зу ме вао 
је по сто ја ње три вр сте по зо ри шта: 
др жав на (сре ди шна и об ла сна), др-
жав на по вла шће на (град ска и пут-
нич ка) и при ват на. По на вљао је 
већ уста ље ну ка те го ри за ци ју глу ма-
ца на при вре ме не, ре дов не и стал-
не. Бит на но ви на је што ће „ре дов-
ни чла но ви сре ди шњих и об ла сних 
по зо ри шта, као и чла но ви по вла-
шће них и стал них при ват них по зо-
ри шта, при ма ти пен зи ју из по зо ри-
шног пен зи о ног фон да, ко ји се има 
осно ва ти, а за ко ји ће ми ни стар 
Про све те про пи са ти у Уред би на ро-
чи та пра ви ла“. Овај, 6. члан Про јек-
та, пред ста вљао је ка мен спо ти ца-
ња јер је из и ски вао ве ли ке из дат ке, 
ко је је би ло те шко по кри ти пред ви-
ђе ним ме ра ма. Ни овај про је кат ни-
је до шао до за кон ске про це ду ре.

Рас пра ве о но вим за кон ским 
ре ше њи ма тра ја ле су кроз чи та во 
ме ђу рат но раз до бље, све до мар-
та 1941, ка да је др Ми хо Крек, та-
да шњи ми ни стар Про све те, од ре-
дио ко ми си ју за из ра ду „Уред бе о 
на род ним по зо ри шти ма са за кон-
ском сна гом“, у нај кра ћем ро ку. У 
обра зло же њу од лу ке ис ти ца но је 
да се до пу на ма За ко на о На род ном 
по зо ри шту из 1911, од го ва ра ју ћим 
од ред ба ма За ко на о чи нов ни ци ма, 
као и За ко на о Глав ној кон тро ли и 
Др жав ном ра чу но вод ству, „од у зи-
ма ју ре дов ном ра ду у по зо ри шти-
ма јед но од ње го вих нај ва жни јих 
свој ста ва: ела стич ност“. Још ве-
ћи про блем је био слаб ма те ри јал-
ни по ло жај ста ри јих и пен зи о ни са-
них чла но ва, као и нај ве ћег де ла 
тех нич ког осо бља у по зо ри шти ма. 
Др жа ва је из два ја ла све ма ња сред-
ства и ни је би ла у ста њу да но вим 
за кон ским ре ше њи ма при ми но ве 
ма те ри јал не из дат ке. Из два ја ње 
Ба но ви не Хр ват ске из по зо ри шног 
си сте ма Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
1940, до дат но је ком пли ко ва ло до-
но ше ње но вог за кон ског ре ше ња, 
а из би ја њем април ског ра та 1941. 
све је па ло у за бо рав.

(на ста ви ће се)

Са ва То до ро вић, стал ни члан. 
Исто вре ме но, Умет ничко оде-

ље ње Ми ни-
с т а р  с т в а 
п р о  с в е  т е  
име но ва ло 
је ко ми си ју 
за из ра ду за-
ко на о по зо-
ри шти ма 
у Кра-
љ е -

1921, бр. 1-2). Тим За кон ским про-
јек том ни је би ло пред ви ђе но ни-
шта бит но но во у од но су на За кон 
о НП из 1911. Исти на, 
ка те го ри за ци ја 

ју но ви ну је пред ста вљао пред лог 
за фор ми ра ње По зо ри шног од се ка 
при Умет нич ком оде ље њу Ми ни-

стар ства про све те. 
Милутин Че

1964), ис
стручњак
старства про
кола Андрић
нистра про
1925. годи
су извештај о це
њу у држав
На основу под

Би је лић, Ду шком Дра ги че вић... 
ле тео је сце ном у три коу ко ји му 
је са вр ше но ста јао и остао не за бо-
рав ни принц у „бе лом ба ле ту“. А о 
ње му као са вр ше ном парт не ру ду-
го је у свим ин тер вју и ма го во ри ла 
и На та ли ја Бе смерт но ва, са ко јом 
је, по сле све га јед не пр о бе, хе рој-
ски од и грао на на шој сце ни Зиг-
фри да у „Ла бу до вом је зе ру“.    

је воде није воде ни лео ове 
ље се осе-

-
-

мео у 
Вр-
њиној“,

мен“... не-
рења. А 

вао изазову 
ле каракле каракле ка тер-

ге као што су Отац храма 
лили“ или Отац 
је су му се нуди-

динама … Са изу-
хом је тумачио главне 
во свим балетима 

ча“, „Бановић Страхиња“, „Је-
лисавета“, а улогом у „Охрид-
ској легенди“ је прославио 
20-годишњицу уметничког 
рада.

Раде је лако налазио за-
једнички језик и са кореогра-
фима – Димитријем Партријем Партри ли-
ћем, Вером Костић, Пијом Пијом Пи
и Пином Млакар, Лидијом дијом ди
Пилипенко, Жанин Шаранин Шаранин Ша ...

Упркос примамљивим 
понудама из иностран-

ства, остао је у ансам-
блу Народблу Народблу На ног позо-
ришта све до краја шта све до краја шта све до кра
играчке карике карике ка јеријери ре, 
1992 – због наше 
балканске  ностал-
гијегијеги , али и зато 
што је био задо-
вољан оним што 
му је Београд 

пружао, како 
је сам гово-
рио. Волео 


