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50. ИЗВОЂЕЊЕ 

ПРЕДСТАВЕ ХАМЛЕТА
У СЕЛУ МРДУША ДОЊА

Ива Брешана, у режији 
Желимира Орешковића

17. март

ПРВА ОВОГОДИШЊА ПРЕМИЈЕРА ДРАМЕ

Светло и с ја ј  „Баханткиња”

Београдска публика и 
позориштници били 
су одушевљени одме-
реним и беспрекорно 
прецизним минима-

лизмом шведског театра, које смо 
имали прилике да видимо на госто-
вањима „Драматена“. Стокхолмска 
публика и позоришни свет били су 
фасцинирани нашом балкански раз-
барушеном опчињујућом енерги-
јом и темпераментом, чији сведоци 

су били приликом нашег узвратног 
гостовања. Спој ова два наизглед 
супротна принципа, довео је до 
премијере Еурипидових „Бахант-
киња“, која је доживела овације на 
Великој сцени 19. фебруара. Швед-
ско-данско-српски ауторски тим 
био је предвођен триом: Стафан 
Валдемар Холм, редитељ и драм-
ски писац о којем су Позоришне но-
вине раније писале, те Бенте Лике 
Мелер, сценограф и костимограф и 

Торбен Лендорф, дизајнер светла.
Ако суздржан осмех једног 

Швеђанина треба да открије узбу-
ђење због балканских питања стра-
сти, онда га даје Стафан Валдемар 
Холм и то у сусрету са Еурипидо-
вим „Баханткињама“. Без добре 
трагедије нема добре комедије, 
понављао је редитељ током рада 
у Београду. Њихово заједничко 
постојање у комаду међусобно их 
продубљује. Најкрупнији уметнич-

ки задатак ослоњен је наравно на 
носиоце улога, баханткиње Стелу 
Ћетковић, Нелу Михаиловић, Јеле-
ну Хелц, Даниелу Кузмановић и 
пре свих Радмилу Живковић, коју 
боговске силе „приземљују“ тек 
после трагедије, те на Марка Нико-
лића, Танасија Узуновића, Игора 
Ђорђевића и Слободана Бештића, 
које предводи Ненад Стојменовић 
у улози Диониса. 

(наставак на страни 2)
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НАС ТАВАК СА НАС ЛОВНЕ С ТРАНЕ

Миљеници Диониса
ИЗЛОЖБА

Први у низу догађаја којим ће Народно позориште то-
ком целе године прослављати деведесети рођендан 

Опере, била је изложба „Мадам Батерфлај – 90 година“, 
аутора Јелице Стевановић. Изложбу је реализовала Изда-
вачка делатност Народног позоришта, дизајн потписује Јо-
ван Тарбук, а девет деценија континуираног живота овог 
популарног Пучинијевог дела на нашој сцени је предста-
вљено уз помоћ докумената из фондова Музеја позоришне 
уметности Србије, Народне библиотеке Србије и Народног 
позоришта. О значајном јубилеју и о изложби су говорили 

управник Народ-
ног позоришта Бо-
жидар Ђуровић, 
главни уредник 
Издавачке делат-
ности Жељко Ху-
бач, аутор, те при-
мадона Радмила 
Бакочевић, која је 
и отворила изло-
жбу.

Р. П. Н.

РОЂЕНДАНСКА БАТЕРФЛАЈ

Поводом јубијеја Опере, 90 година од премијере Пучи-
нијеве „Мадам Батерфлај“, ово популарно дело било 

је изведено у суботу, 13. фебруара. Специјални гост вечери 
била је Ђана Фрата, диригент 
из Италије, чији је долазак по-
могао Италијански институт 
за културу у Београду. Наслов-
ну улогу је тумачила Јасмина 
Трумбеташ Петровић, а оста-
ле соло роле Олга Савовић, 
Татјана Митић, Јанко Сина-
диновић, Миодраг Д. Јовано-
вић, Игор Матвејев, Предраг 
Милановић, Небојша Бабић 
и Бранислав Косанић. У гле-
далишту су се, уз бројне љу-
битеље оперске уметности, 
нашли и драги гости Позори-
шта, некадашњи учесници и 
сведоци дугог и постојаног 
трајања овог наслова на на-
шем репертоару.

Ј. С.

Ово нам потврђује 
и Бенте Лике Ме-
лер, костимограф 
и сценограф: „Ако 
желите да играте 

Еурипида, то морате чинити на 
савремен начин. Како можемо да 
имамо осећај да се све одиграва 
у наше доба, ако ентеријер и ко-
стиме не прилагодимо овом вре-
мену?! Костими су прављени за 
данашње, обичне жене. Појавно, 
оне остављају утисак одмерених 
дама, али истинска ватра је у њи-
ма. У мушком костиму пратим 
другачију линију. За њих сам при-
премила и понеку модерну хаљи-
ну! Исто је и са сценографијом. 
Не желим њом да кажем више од 
онога што откивају глумци и са-
ма Еурипидова драма“, каже ова 
непосредна Нордијка. Бенте Ли-
ке Мелер, дакле, остаје доследна 
свом типичном уметничком руко-
пису, минимализму у архитектури 
безвременог, којим је у Шведској 
и Данској, одакле потиче, градила 
визуелизацију Стриндбергових 
и Шилерових комада. На питање 
шта се догађа у случају несугласи-
ца са супругом, Холмом, самоуве-
рено и кроз смех каже „За све про-

фесионалне проблеме, кажњавам 
га у приватном животу!“

Њен земљак из Данске, и сам 
дугогодишњи сарадник Холма, 
дизајнер светла Торбен Лендорф, 

представио се својевремено Бе-
ограду представом „Макбет“, у 
којој смо видели колико је у скан-
динавском театру значајан овај 
ауторски сегмент представе. Пи-
тамо да ли га мучи недостатак по-
требне опреме: „Очигледно је да 
волим ово Позориште. Дошао сам 

овде као гост, а сада се 
већ осећам домаћим. 
Научио сам од вас да 
је понекад лакше рећи 
‘нема проблема’ иако у 
послу итекако има про-
блема, али они ће доче-
кати неко разрешење. 
Слагаћу ако кажем да 
је све ишло глатко. У ра-
свету треба улагати, ма 
колико да је позориште 
традиционално. Ипак, 
моја уметност јесте и у 
томе да се прилагодим 
условима. Још од ‘Мак-
бета’ познајем услове и 
унапред сам знао каква 
решења треба да тра-
жим. Најтеже ми пада 
условљеност представа-
ма које се паралелно из-

воде, и на чију расвету морам да 
рачунам. У раду на ‘Баханткиња-
ма’ одабрали смо метод у којем се 
нужно прате психолошка стања. 
То и јесте психолошка драма, ре-
цимо у моменту када мајка, заве-
дена Дионисом, убија свог сина. 
Од трагедије до момента њене 
спознаје, светло прати глумицу 
различитим интензитетима, уз 
услов да гледалац то не уочи као 
разложени елемент, већ једностав-
но неодвојив, готово природан 
изглед те сцене. ‘Топло’ у нашем 
језику значи сунчано и жуто, а дра-
матично смештам у плаву. Знате, 
филмска индустрија толико је од-
макла у односу на позориште да, 
хтели или не, морате да створите 
аналогију у перцепцији гледала-
ца. Оне који живе уз шоу програ-
ме и научну фантастику, морате 
да фасцинирате, јер они то од вас 
очекују. То значи да кроз расвету 
виде и осећају, иако је као засеб-
ног елемента приказа нису ни све-
сни. Признајем да се највише у 
том смислу ослањамо на достигну-
ћа позоришне и филмске немачке 
школе, на којој уосталом почива и 
скандинавска“. 

Маријана Терзин

Док на Великој сцени 
Народног позори-

шта одзвања rock ‘n’ roll, 
јасно је да баханткиње 
нису само митолошка 
бића, Хекатине свеште-
нице које су у борби ан-
тичких Грка за лунарни 
и соларни култ присвоји-
ле бога Бахуса, постају-
ћи заводљиве чаробнице. 
Делују модерно, „откаче-
но“, разиграно, јер оне су 
ипак ововремене миљени-
це Диониса.

ГОСТ ТЕНОР

Следећа представа „Мадам Батерфлај“ биће одиграна 
13. марта, када публику очекује први сусрет са Зора-

ном Тодоровићем, чувеним тенором импозантне интерна-
ционалне каријере, рођеним у Београду. Певање и глуму је 
студирао у Немачкој где је и добио први ангажман, у хано-
верској Државној опери. Потом, широм му се отварају вра-
та најпрестижнијих оперских кућа у Бечу, Паризу, Барсе-
лони, Мадриду, Милану, Лиону, Берлину, Дрездену, Тулу-
зу, Токију, Сан Франциску, Лондону... у којима наступа са 

великим оперским дивама и 
под вођством најпознатијих 
светских диригената. На на-
шој сцени ће се представити 
улогом Ф. Б. Пинкертона, са 
Сузаном Шуваковић Савић 
у улози Ћо-Ћо Сан. Шарпле-
са ће те вечери певати Мио-
драг Д. Јовановић, Сузуки 
Олга Савовић, уз солисте, 
Хор и Оркестар Опере, под 
диригентском палицом мае-
стра Дејана Савића.

Ј. С.
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Описати тако велику 
каријеру какву је 
имала примадона 
Радмила Бакоче-
вић, веома је те-

шко а да се нешто не пропусти, 
јер бројне су оперске куће, од 
Метрополитена, миланске Скале, 
бечке Државне опере, Ковент Гар-
дена, Бољшој театра, Националне 
опере у Паризу... у којима је на-
ступала, бројна су славна имена 
диригената, певача, редитеља са 
којима је сарађивала. У разгово-
ру о Оперском студију „Борислав 

Поповић“ Народног позоришта, 
на чијем је данас челу, покушали 
смо да бар мало осветлимо један 
део њене блиставе уметничке би-
ографије.

На почетку Ваше богате 
каријере као стипендиста ита-
лијанског Министарства за 
културу похађали сте Оперски 
студио миланске Скале. 

То је било 1961. године и 
тада су са мном у класи биле Ми-
лашкина, Рајна Кабаиванска, Ве-
дерњиков... Радили смо програм 
везан за репертоар који се у тој 

сезони одвијао у Скали. Кабаи-
ванска се припремала за „Батер-
флај“ а ја за „Пикову даму“. Пола-
зници Студија су били у сваком 
моменту спремни да, уколико се 
некоме од учесника у представи 
нешто догоди, могу да „ускоче“ 
у представу, или да макар замене 
на проби главне јунаке како би 
се одморили. Оперски студио је 
водио местро Фриђерио са две го-
спође, које су биле педагози Рена-
те Тебалди и Марије Калас. Када 
су мене чули, сматрали су да ми 
није потребна никаква вокално-
техничка контрола, тако да сам 
само припремала улоге. Маестро 
Фриђерио, редитељ, био је бли-
ски сарадник Тосканинија, члан 
његовог квартета (пи-
јаниста), а касније је 
режирао његове пред-
ставе. За тих годину 
дана припремила сам 
три главне улоге, у 
„Пиковој дами“, „Бое-
мима“ и „Отелу“. 

Какви су Ва-
ши планови за наш 
Оперски студио?

Пошто полазни-
ци студија имају своје 
професоре, вокалне 
педагоге, било да су 
на Академији или у средњој шко-
ли, ја се, логично, нећу бавити 
тим послом. Према својим спо-
собностима, они ће припремати 
мање, средње или веће улоге из 
представа које се одвијају на сце-
ни Народног позоришта. У том 
послу помоћи ће ми маестро Де-
јан Савић, редитељ Јагош Марко-
вић и примабалерина Катарина 
Обрадовић која ће ту децу мало 
ослободити, да осете своје тело, 

да их научи елеганцији кретања. 
Неко има урођени таленат за ко-
муникацију са партнером на сце-
ни, некога треба „извући“.

Како одржати певачку кон-
дицију?

Ја сам кондицију одржава-
ла великим бројем отпеваних 
представа. Десило ми се да сам 
Норму, која се сматра изузетно 
тешком улогом, за месец дана от-
певала десет пута, плус три гене-
ралне пробе, ансамбл, режијске и 
оркестарске пробе. Пет представа 
сам певала у Барију, са Дел Мона-
ком, и пет у Торину. Мада, чиње-
ница је да ако наштелујете глас 
на одређени вокалитет, на једну 
представу, то је много лакше него 

када једног дана певате Пучини-
ја, другог дана Вердија, а трећег 
Бородина или Чајковског.

Како данас анимирати мла-
ду публику да дође у оперу?

Нажалост, данас опера има 
велику конкуренцију, то су теле-
визија, филм и могућност да се 
слушају врхунска светска извође-
ња на DVD-у. Онда се упоређује 
извођачки ниво у својој средини 
са оним што смо чули на снимку, 

мада ми који се бавимо овим по-
слом знамо да ти снимци предста-
ва могу бити и често јесу, заправо, 
синхронизовани. Техника је то-
лико напредовала да је то данас 
могуће. Зато се дешава да када те 
велике уметнике чујемо уживо, 
кажемо – па то није то. Осим то-
га, имам примедбу на овај нови та-
лас модерних режија. Шта значи 
модерна режија? Модерна режија 
по мом схватању је – растерећење 
сцене. Радила сам у Трсту Пучи-
нијеву „Манон Леско“, а режирао 
је Висконти. Он је пребацио ту 
оперу у време Тулуз Лотрека, али 
при томе није оскрнавио ништа 
од онога што је композитор напи-
сао. Данас редитељи себи дозво-
љавају што-шта, што мислим да 
неће трајно привући публику. 

Певали сте са најчувени-
јим именима светске оперске 
сцене...

Имала сам заиста велику сре-
ћу да певам у време када су још 
били у врхунској форми Такер, 
Мекнил, Корели, Дел Монако... 
Касније смо се у Метрополитену 
у исто време затекли Пласидо До-
минго и ја. Он је певао Корелије-
ве улоге, а ја улоге Ренате Тебал-
ди. Са колегама сам увек имала 
изузетан однос. Веома је важно 
рећи да смо, рецимо на гостова-
њима наше Опере, увек стајали 
иза сцене и навијали за онога ко 
у том тренутку наступа. Нама је 
било важно да представа успе, и 
ми смо заиста имали то „златно 
доба“ београдске Опере, нисмо 
били позориште звезда, били смо 
једна уједначена целина. Свака 
улога је била на високом нивоу, 
без обзира шта сте певали. 

Вања Косанић

РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ |  РА ДМИЛА БАКОЧЕВИЋ НА ЧЕ ЛУ ОПЕРСКОГ С Т УДИЈА

Правилно усмерити дарове природе

ПРИКА З КЊИГЕ „АРХИТЕК Т УРА ПОЗОРИШТА XX VEKA”

Једно значајно дело

Књига „Архитектура 
позоришта XX века“ 
је студиозни историј-
ски приказ једне, за 

позориште, значајне епохе. Плод 
је вишедеценијског истраживања 
и мукотрпног рада, проучавања 
стручне литературе, прикупљања 
и анализе материјала... Поред то-
га, историчар се потрудио да бар 
део у књизи приказаних зграда 
лично посети, јер је осећај амбије-
ната и те како значајан за доноше-
ње суда о њиховим вредностима и 
квалитетима.

Свега овога, и још много 
чега, прихватио се архитекта др 
Радивоје Динуловић, професор 

универзитета у Новом Са-
ду, Београду и Бања Луци. 
Позоришна уметност је по-
себно уткана у његово биће, 
пошто је четврта генерација 
чувене фамилије театарских 
послeника, а и сâм је, пре про-
фесуре, био технички дирек-
тор и један од пројектаната 
обнове Атељеа 212, што је 
свакако значајно утицало на 
формирање његових погледа 
на архитектуру театра. 

У овој књизи Раша Ди-
нуловић се није ограничио 
само на приказ архитектуре 
позоришта XX века, већ је 
детаљно анализирао програ-

ме приказиване у описаним 
амбијентима, студирајући међу-
утицаје драме на тај амбијент 
и на публику, и уопште на дру-
штво, кроз позоришни чин, до-
казујући колико се та уметност 
развила у простору и времену. 
Разложио је све архитектонске 
елементе – сачинитеље гради-
тељског програма, описао све 
учеснике у реализацији и при-
хватању тог програма, и то не 
само у XX веку, већ се отиснуо 
– критички осврнуо – на сва до-
ба развоја театра, почев од да-
леке антике. Дао је типологију 
многобројних врста простора 
окупљања око драмског дела, 

знатно намножених у проученом 
времену, захватајући и улогу и 
утицај материјалних и социјал-
них прилика на те просторе, као и 
негативне тенденције коришћења 
театра у чисто политичке сврхе.

Своју обимну, продубљену, 
свеобухватну студију историје 
двеју уметности – драмске и ар-
хитектонске, Динуловић је реа-
лизовао на високом издавачком 
нивоу (ARS-CLIO), обогаћену 
многобројним сликама, цртежи-
ма позоришта, али и неопходном 
научном апаратуром, оствареном 
у тумачењима, напоменама и за-
машној библиографији. 

Др Жорж Поповић, ДИА

У време када сам студирала, имали 
смо одличне руководиоце Опер-

ског студија на Академији, редитеља 
Младена Сабљића и местра Богдана 
Бабића који су били изузетно посве-
ћени младим људима. Ја сам технички 
врло брзо напредовала јер сам имала 
природно постављен глас. Али, ако пе-
вач није правилно усмерен и ослања се 
само на оно што му је природа дала, 
неће дуго трајати. 
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К в а л и т е т  и з н а д  с в е г а
И Н Т Е Р ВЈ У  |  К АТА Р И Н А  Ј О В А Н О В И Ћ ,  Н О В И  Д И Р Е К ТО Р  О П Е Р Е  Н А РОД Н О Г  П ОЗО Р И Ш ТА

Но ви ди рек тор Опе ре 
На род ног по зо ри-
шта је при ма до на 
Ка та ри на Јо ва но-
вић, опер ска умет-

ни ца са ин тер на ци о нал ном ка ри је-
ром. По себ но ме сто у ње ној би о гра-
фи ји сва ка ко за у зи ма так ми че ње 
„Мон се рат Ка ба ље“ у Бар се ло ни, 
на ко јем је 2000. го ди не осво ји ла 
пр во ме сто и На гра ду пу бли ке. У 
ње ном бо га том ре пер то а ру су уло-
ге Ви о ле те Ва ле ри, Мар га ре те („Фа-
уст“), Ми ми, То ске, Ле о но ре („Тру-
ба дур“), Аиде, Ма да ле не („Ан дре 
Ше ни је“), До на Ане („Дон Ђо ва-
ни“)... На сту па ла је у опер ским ку-
ћа ма ши ром све та – Ве ли кој Бри та-
ни ји, Фран цу ској, Сје ди ње ним аме-
рич ким др жа ва ма, Пор ту га ли ји... 
Сни ма ла је за TV AR TE, шпан ску 
RTVE и фран цу ску Mez zo TV, Fran-
ce 2, Fran ce 3, РТС и РТВ. Уско ро 
се оче ку је ње н CD са де ли ма Би зеа 
у из да њу ку ће „Na xos“. 

Ове го ди не про сла вља мо 90. 
го ди на бе о град ске Опе ре, ју би леј 
чи је смо обе ле жа ва ње за по че ли 
из ло жбом „Ма дам Ба тер флај – 90 
го ди на“ и све ча ним из во ђе њем 
ове Пу чи ни је ве опе ре. Ка кав 
умет нич ки, ре пер то ар ски и ор га-
ни за ци о ни кон цепт при пре ма те у 
свечарској години? 

По чет ком сле де ће се зо не има-
ће мо се ри ју кон це ра та као и но ве 
из ло жбе, ко ји ма ће мо обе ле жа ва ти 
овај ва жан ју би леј. Наш кон церт ко-
јим ће би ти за тво ре на се зо на 2009/
2010. ће та ко ђе би ти по све ћен овом 
ро ђен да ну. Ме ни је нај ва жни је да 
у на шу и њи хо ву ку ћу ко ју су де це-
ни ја ма гра ди ли по зо ве мо, и у њој 
оку пи мо, све ве ли ке и по што ва не 
со ли сте, ди ри ген те, ре ди те ље, сце-
но гра фе, ко сти мо гра фе, пи ја ни сте, 
ор ке стар ске и хор ске му зи ча ре. 

О ду го роч ном ре пер то ар ском 
кон цеп ту још увек раз ми шљам, по-
што сам ду жност пре у зе ла 1. фе бру-
а ра. Што се ти че ове се зо не, но ви 
на сло ви ће би ти „Лу чи ја од Ла мер-
му ра“, 29. ма ја, у ре жи ји Џо на Рам-
сте ра, са Зо ри цом Ми тев Вој но вић 
као ди ри ген том, за тим „Фи га ро ва 
же нид ба“ 26. ок то бра, у ре жи ји 
Јир жи ја Мен цла и под му зич ким 
вођ ством Пре ми ла Пе тро ви ћа, али 
пре све га то га нас оче ку је об но ва 
„Се виљ ског бер бе ри на“, 15. апри-
ла. Ста ру ре жи ју Бо ре По по ви ћа 
об но ви ће Ива на Дра гу ти но вић Ма-
ри чић, а ди ри го ва ти Ана Зо ра на 
Бра јо вић. 

Умет нич ки кон цепт је као и 
до са да, прет по ста вљам, ква ли тет 
из над све га.

У апри лу ће те уче ство ва ти 
на кон цер ту у ор га ни за ци ји Ми-
ни стар ства за кул ту ру, на ко јем 
ће слав ни Пла си до До мин го на сту-
пи ти као ди ри гент, пред во де ћи 

мла де опер ске та лен те ко је по др-
жа ва. Ка ко ви ди те мо гућ но сти на-
ше Опе ре ка да је ме ђу на род на са-
рад ња са вр хун ским умет ни ци ма 
и опер ским ку ћа ма у пи та њу?

Ми ни стар ство за кул ту ру и 
ми ни стар Бра дић су про јек ту ко ји 
по ми ње те, а ко ји је за по чео Љу би-
ша Јо ва но вић, наш нај у глед ни ји 

Сце но граф Ми лу тин Илић, наш 
Ба та ка ко смо га сви зва ли, за-

по чео је свој рад у по зо ри шту као 
во лон тер у сли кар ни ци. Тих, се дам-
де се тих го ди на, ра дио је уз ле ген-
дар ног Ери ха Де ке ра, ве ли ка не на-
ше сце но гра фи је Де ни ћа, Па ши ћа, 
Ма ре ни ћа, Та бач ког... Као ди пло ми-
ра ни сце но граф, ду ги низ го ди на је 
био шеф сли кар ни це, а по том шеф 
опре ме пред ста ва, оба вља ју ћи по-
ред тих ду жно сти и сце но граф ске 
за дат ке („Бе о гра де, до бро ју тро“, 
„Марк се, Марк се, ко ли ко је са ти“). 

Не што ви ше од де це ни-
је, пред пен зи ју у ко ју је 
оти шао 2001, био је сце-
но граф На род ног по зо-
ри шта, и из тог пе ри о да 
оста ју у се ћа њу ње го ве 
драм ске пред ста ве „По-
кој ник“ и „По след ња по-
те ра за зла том“, ба ле ти 
„По кај ник“, „Кар мен“, 
„Се ћа ња“, те опе ре 
„Фи га ро ва же нид ба“, 
„Ди рек тор по зо ри шта“, 
„Ка ва ле ри ја ру сти ка-

на“. По след њи пут 
Ба ти но име се на шло 
на пла ка ту пре ми је ре 
„На уран ку“, ко јом је 
обе ле жен ве ли ки ју-
би леј – сто го ди на од 
пра и звед бе ове, пр ве 
срп ске опе ре. Ње го ва 
кре а тив ност се на ста-
ви ла до кра ја жи во та, 
кроз из ра ду из у зет них 
пред ме та умет нич ке 
сто ла ри је.

Н. Ви дак

Ми лу тин-Ба та Илић (1939–2010)

АНСАМБЛ И ГРА Д КОЈИ ПРИВЛАЧЕ

Део му шког ба лет ског 
ан сам бла Народног 
позоришта чи ни пра ва 
ин тер на ци о нал на еки-

па. Мла ди ћи са ра зних стра на све-
та од лу чи ли су да до ђу у Бе о град и 
по ку ша ју да ов де гра де умет нич ку 
ка ри је ру. Не ки од њих су ту по пре-
по ру ци при ја те ља, а дру ги са свим 
слу чај но. Сви ис ти чу од ли чан од-
нос са ко ле га ма, као и  да им се 
жи вот у Бе о гра ду ве о ма до па да. 
На рав но, њи хов ан га жман је ве о ма 
дра го цен, јер је про блем не до стат ка 
про фе си о нал ног му шког ба лет ског 
ка дра у Ср би ји до бро по знат.

Раз го ва ра мо 
са њи ма на ра зним 
је зи ци ма и при ме-
ћу је мо да су по је-
ди ни већ до бро са-
вла да ли и срп ски. 
Као, на при мер, 
Глеб Су ма нов ко-
ји има два де сет 
осам го ди на и већ 
по се ду је сед мо го-
ди шње играч ко 
ис ку ство сте че но 
у Му зич ком по зо ри шту глав ног гра-
да Бе ло ру си је, Мин ску, ода кле је 
ро дом. У Бе о гра ду се об рео са свим 
слу чај но и ве о ма је за до во љан сво-
јим ан га жма ном. Је ди но што не-

до ста је овом мла ди ћу су ба лет ске 
пред ста ве за де цу, у ко ји ма би ра до 
на сту пао. 

Игор Во ло шин, два де се то го-
ди шњак из Ки је ва, члан је на шег 
Ба ле та две го ди не. За вр шио је Др-
жав ну ба лет ску шко лу у свом гра-
ду, да би по сле успе шно по ло же не 
ауди ци је у Бе о гра ду вр ло бр зо за и-
грао у свим пред ста ва ма. Ка же да 
му се до па да Бе о град и да му је бо-
ље у Ср би ји не го код ку ће. „Ов де је 
лак ше на пре до ва ти и ве ћа је рав но-
прав ност ме ђу игра чи ма. У Укра ји-
ни вла да ве ли ки јаз из ме ђу мла дих 
и ста ри јих игра ча“, ка же Игор. То 

што је да ле ко од 
ку ће и по ро ди це 
за ње га не пред ста-
вља про блем.

Мла ди Ма-
ђар, Та маш Чи-
жма ди ја, до шао је 
у На род но по зо -
ри ште тек ове се-
зо не. Ро ђен је у Бу-
дим пе шти, где је 
за вр шио ба лет ску 
шко лу, а у Бе о град 

се за пу тио по пре по ру ци ко ле ге Ен-
то ни ја Бак ти ја, Ма ђа ра ка над ског 
по ре кла ко ји је члан на шег ан сам-
бла већ не ко ли ко се зо на. Та маш 
је већ укљу чен у цео ре пер то ар и 

за до во љан је. Ис ти че до бар од нос 
са ко ле га ма, ве о ма му се до па да Бе-
о град, али му не до ста ју по ро ди ца 
и де вој ка, па сва ки сло бо дан тре ну-
так ко ри сти да их по се ти. 

Иго ру Чуп ко ви ћу, по ре клом 
из Кни на, ово је тре ћа бе о град ска 
по зо ри шна се зо на. Он је пр ве ба-
лет ске ко ра ке на пра вио у Ба лет ској 
шко ли при Хр ват ском на род ном 
ка за ли шту у Спли ту, да би шко ло-
ва ње на ста вио у Сред њој ба лет ској 
шко ли у Љу бља ни, где је и за по чео 
ка ри је ру, у Сло вен ском на род ном 
гле да ли шчу. „Ве о ма сам за до во љан 
јер на сту пам у свим пред ста ва ма, а 
по себ но ми је дра го што сам ишао 
на сва го сто ва ња Ба ле та, ко јих је од 
кад сам у овом ан сам блу би ло до-
ста, и то ши ром све та“, от кри ва нам 
Игор. До да је по но сно и да је, упо ре-
до са про фе си о нал ним умет нич ким 
ан га жма ном, успе шан сту дент ко-
му ни ко ло ги је на јед ном при ват ном 
фа кул те ту, што га, ка ко ка же, ис пу-
ња ва, па му сто га тај до дат ни на пор 
не па да пре ви ше те шко.

Не што се за и ста про ме ни ло, 
кад мла ди умет ни ци из ино стран-
ства на кул тур ној ма пи би ра ју Бе о-
град као сво је од ре ди ште. Сре ћом. 
Оста је нам са мо да им по же ли мо 
успех.

Бран ки ца Кне же вић

Млади странци у Балету

У ба ле ту Лу дви га Мин-
ку са „Дон Ки хот“, 11. 

мар та ће на сту пи ти до бро 
по знат и увек ра до ви ђен 
гост, Ан дреј Гу ра, пр вак 
ба ле та из Ки је ва. Те ве че-
ри парт нер ка ће му би ти 
Мила Драгичевић, а со ли-
сти ма и ан сам блу Ба ле та и 
Ор ке стру Опе ре ди ри го ва ће
Весна Шоуц.   

Мо ја ве ли ка лич на и 
про фе си о нал на же-

ља је да бе о град ска Опе ра 
до стиг не ни во из во ђе ња 
ко ји би је учи нио ком пе ти-
тив ном са нај бо љим ку ћа-
ма из окру же ња, Евро пе и 
све та. За то ће нам би ти 
по треб но мно го ра да и ис-
кре не же ље за на пре до ва-
њем. Би ће нам по тре бан је-
дан ре ал ни ји по глед на тре-
нут но ста ње у Опе ри, ква-
ли тет опер ских ре жи ја и 
умет нич ки ни во из во ђе ња. 
Ја сам си гур на да има мо 
та лен та, али и сна ге, во ље 
и же ље да га оства ри мо.
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НАЈСТАРИЈИ ПОСЕТИЛАЦ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Жи вот у умет но сти

У са лон ском про сто ру 
стил ски опре мље ног 
ста на, у цен тру Бе о гра-
да, ро ђе на је и жи ви 

Ана Ју ри шин, нај ста ри ји и нај вер-
ни ји по се ти лац На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду, да ма по ду ху и др-
жа њу, мла да лач ког ста са (сто ти ро-
ђен дан је про сла ви ла у ха љи ни са 
пр во га ба ла) и ве ли ке жи вот не енер-
ги је ко ју от кри ва то пао, ра до зна ли 
по глед. Ари сто крат ска по ја ва ко ја 
је по бе ди ла би о ло шку услов ност. 
Чу кун-чу кун де да по мај ци јој је чу-
ве ни вој во да Ми лен ко Стој ко вић, 
а отац је дан од осни ва ча Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, Дра го љуб 
Аран ђе ло вић. Ана је му зич ки та-
ле нат на сле ди ла од оба ро ди те ља: 
мај ке, из вр сне пи ја нист ки ње, и оца 
ко ји је имао ди ван глас. Из у зет но 
вас пи та ње у хар мо нич ној по ро ди-
ци, те мељ но обра зо ва ње и ње на, 
ина че, бла го род на при ро да, уда љи-
ле су је од мно гих при зем них сла-
бо сти и це ло ње но би ће окре ну ло 
се са мо ле по ти и до бро ти. 

По зо ри ште, на ро чи то опе ра 
и ба лет, оп чи ни ли су је од де тињ-
ства. Од згра де На род ног по зо ри-
шта мла ђа је 40 го ди на; 10 го ди на 
је има ла кад је осно ва на Опе ра и са-
мо 13 кад је осно ван Ба лет. Док је 
згра да На род ног по зо ри шта би ла 
под ске ла ма због по прав ки по сле 
Пр вог свет ског ра та, ро ди те љи су 
је (за јед но са још три се стре) во ди-
ли у Ма њеж где је, при се ћа се, увек 
из ло же бр. 7 гле да ла све пред ста ве. 
На пи та ње се ћа ли се ко ја је пр ва, 
без пре ми шља ња је од го во ри ла:

„То је би ла ‘Ма дам Ба тер-
флај’, 11. фе бру а ра 1920. Не сре ћа 
те си ро те же не ме је ду бо ко им пре-

си о ни ра ла. Још он да сам мр зе ла ко-
ло ни ја ли зам и те ве ли ке си ле ко је 
оку пи ра ју ма ле зе мље и ра де што 
им се прох те. Пу чи ни је то то ли ко 
див но на пра вио. Ле па сце но гра фи-
ја! Ма ла ку ћа са сте пе ни штем са 
ле ве стра не, ма ли трг и про стор 
ко ји има ду би ну. Да нас мо дер ни 
сце но гра фи во ле не ка ко зби јен 
про стор, не знам, ни сам одав но пу-
то ва ла, да ли је та ко и у све ту. Ра-
ни је сам мо гла да по ре дим свет ске 
пре ми је ре са на шим“.

Ана се се ћа свог пр вог ути-
ска у про сто ру На род ног по зо ри-
шта: „Див на де ко ра ци ја, огром на 
са ла, бље шта ва све тлост, цр ве на 
со мот ска се ди шта, зна те, по зо ри-
ште не сме да из гу би свој сјај, оно 
је оли че ње има ги нар ног, оно га 
што не мо же мо има ти у жи во ту, 
за то не сме да се гу би та ве ли чан-
стве ност и фа сци на ци ја ле по том“, 
ка же на дах ну то. 

За хва љу ју ћи соп стве ном та-
 лен ту, по сле за вр ше не му зич ке 
шко ле у Бе о гра ду шко ло ва ла је 
глас и у Ри му код чу ве ног про фе-
со ра Астол фа Ру фа; Дру ги свет-
ски рат је то пре ки нуо. Та да шњи 
ам ба са дор, пе сник Ми лан Ра кић, 
ње ном оцу је са ве то вао да због 
рат них окол но сти вра ти ћер ку у 
Бе о град. И та ко, ни је јој се да ло, 
ка же, да се ба ви умет но шћу (тек 
не ко ли ко пу та је на сту па ла на 
сце ни), већ са мо да ужи ва у умет-
но сти. Та ко је и да нас. Има го ди-
шњу прет плат ну кар ту за Фил хар-
мо ни ју и по ча сну го ди шњу кар ту 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. 
Са мо „Кар мен“ го ди шње по гле да 
5-6 пу та, по след њу је гле да ла пре 
не де љу да на. „Ма ло су про ме ни ли 
ре до след пе ва ња, у од но су на не ка-
да шњи“, ка же. „Све опе ре знам 
на па мет“. О да на шњим на шим пе-
ва чи ма и пе ва чи ца ма има са мо ре-
чи хва ле, а за па зи ла је, ка ко ка же, 

„див ног те но ра Хо н Лија“. До-
па да ју јој се и „На бу ко“, „Тру-
ба дур“, „Бо е ми“... 

„Во лим цео свет, да је 
сва ком ле по и до бро. По бо жна 

сам, ве ру јем да ме Бог шти ти; 
кад вам је те шко у жи во ту, по ша-

ље вам спа со но сну ми сао или 
осо бу“, ка же. 

Љу бав пре ма умет-
но сти, пре ма по зо ри-
шту, Ану Ју ри шин је 
спа сла три ви јал но сти 
жи во та. Она осе ћа да 
је ми ље ни ца суд би не. 
Док се спре ма да гле-
да „Успа ва ну ле по ти-
цу“ у На род ном по зо-
ри шту, же ли мо јој да 
ње на жи вот на бај ка 
по тра је...

  Са ња Жи ва но вић

К в а л и т е т  и з н а д  с в е г а
И Н Т Е Р ВЈ У  |  К АТА Р И Н А  Ј О В А Н О В И Ћ ,  Н О В И  Д И Р Е К ТО Р  О П Е Р Е  Н А РОД Н О Г  П ОЗО Р И Ш ТА

редослед пе
дашњи“, ка
напамет“. О да
вачима и пе
чи хвале, а за

„дивног те
падају јој се и „Надају јој се и „Нада
бадур“

„Во
сваком ле

сам, веру
кад вам је те

ље вам спа
осо

фла у ти ста и со ли ста европ ског ре-
но меа, да ли до бар ве тар у је дра и 
та ко смо си гур ни да ће угле да ти 
све тлост да на. 

Што се ма е стра До мин га ти-
че, ве ли ка је сре ћа за ме не да на сту-
пам са та ко ве ли ким умет ни ком 
ко ји је сво јим пе вач ким и ди ри-
гент ским ра дом обе ле жио 20. век, 
али, као што ви ди мо, не пре ста је 
да ра ди. Им пре си ван чо век, не у ни-
шти ве енер ги је, не мер љи вог та лен-
та и не из бе жног ути ца ја на то ко ве 
у све ту опе ре, а и ши ре од то га.

Ка ко ви ди те бу дућ ност опе-
ре ка да је мла да, но ва пу бли ка у 
пи та њу? Ка ко их при до би ти?

Опе ра има и обра зов ну уло-
гу. На жа лост, кли ма ни је баш нај-
бо ља за про мо ви са ње опе ре. Има 
мно го ло ше му зи ке на те ле ви зи ји 
и ра ди ју. Ми не ма мо ни ра диј ски 
про грам ко ји је у пот пу но сти по-
све ћен умет нич кој му зи ци и опе-
ри. На ши ин те лек ту ал ци, по ли ти-
ча ри, па чак и умет ни ци, има ју че-
сто ве о ма лош укус ка да је му зи ка 
у пи та њу. 

Мој план је да бе о град ска 

Опе ра по кре не спе ци ја ли зо ва не 
обра зов не про гра ме за раз ли чи-
те уз ра сте, ор га ни зу је пре да ва ња 
ко ја би се од ви ја ла пре опер ских 
пред ста ва и ко је би при пре ма ли 
упра во му зи ко ло зи у ци љу про мо-
ви са ња умет но сти опе ре и иде је о 

ва жно сти до бре ква ли тет не му зи-
ке у на шим жи во ти ма. 

Мла да пу бли ка же ли не што 
што ко му ни ци ра ди рект но са 
њи ма, не што што ни је му зеј ски 
експонат. Да кле, мо дер не, оса вре-
ме ње не опер ске про дук ци је ко је 
ин тер пре ти ра ју не са мо ле по ту му-
зи ке и ва жност при че ко ја ју је ин-
спи ри са ла, већ и об ја шња ва ју раз-
ло ге за што не ко де ло жи ви на свет-
ским сце на ма ве ко ви ма, и оп ста ће 
и ка да нас не бу де би ло. Ми слим, 
уоста лом, да сва ка пу бли ка тра жи 
пра ву емо ци ју, ко му ни ка ци ју са 
не чим што их по кре ће, под сти че, 
ме ња, те ра на раз ми шља ње.

Као опер ски пе да гог у при-
ли ци сте да сво јим из бо ром та-
ле на та ути че те на бу дућ ност 
опе ре. Пре ма пи са њу „New York 
Ti mes“-а, на де лу је свет ска по-

тра га за ле пим гла со ви ма, јер 
се по но во до шло до за кључ-

ка да без ква ли тет ног 
пе ва ња опе ре ипак не-

ма. Шта ми сли те да је 
ва жно ка да је из бор 

мла дих умет ни ка у 
пи та њу?

Т а  л е  н а т . 
Леп глас. Пе вач-
ки ин стинкт. Али, 
све ово за јед но 
не ма ни ка квог 

зна ча ја ако тај 
мла ди умет ник 

ни је спре ман 
да ра ди де-
це ни ја ма 

на свом му зич-
ком обра зо-
ва њу, гла су, 

драм ској увер љи во сти… И све, 
на рав но, уз огром но стр пље ње и 
то тал ну по све ће ност, по што ва ње 
пре ма де ли ма ко је ин тер пре ти ра, 
пре ма ко ле га ма и са рад ни ци ма, и 
вре ме ну ко је сва ко мо ра да уло жи 
у пра вље ње успе шне и ква ли тет не 
про дук ци је.

Ко ли ко ми сли те да је ва-
жно ме диј ско по пу ла ри са ње 
опе ре у сми слу при ка зи ва ња ин-
се ра та из пред ста ва или ви део 
спо то ва као што то ра де свет ске 
те ле ви зи је?

Ја ко је ва жно, јер је ви дљи-
вост оно га што ра ди мо у по зо ри-
шту бит на за наш оп ста нак. Али 
за са да, осим RTS Di gi tal про гра-
ма, не ма те ле ви зи је ко ја се озбиљ-
но ба ви опе ром. Но, и то ће се про-
ме ни ти, си гур на сам. Ва жно је да 
се пр во ми про ме ни мо. Да бу де мо 
то ли ко до бри да по ста не мо не за-
о би ла зни. Ве руј те ми, умет нич ка 
му зи ка је ве о ма рет ко у фо ку су те-
ле ви зиј ских про гра ма би ло где у 
све ту. То је ве ли ка бор ба ко ја нам 
тек пред сто ји.

Ва ња Ко са нић

Ве ли ка кон фу зи ја вла да 
ка да се по ста ви пи та-

ње шта је опер ски пе вач. 
Да ли је то осо ба ко ја до бро 
ими ти ра опер ски звук, а пе-
ва све и сва шта? Да ли је 
то осо ба ко ја пе ва опер ске 
ари је пред ми кро фо ном? 
Да ли је то осо ба ко ја из 
го ди не у го ди ну оп ста је на 
опер ској и кон церт ној сце-
ни уса вр ша ва ју ћи се, на пре-
ду ју ћи, пе ва ју ћи без ми кро-
фо на, осо ба ко ја има глас 
ко ји је обра зо ван да до пре 
пре ко ор ке стра, до по след-
њег ре да на тре ћој или че-
твр тој га ле ри ји? Ми слим 
да слу ти те мој од го вор на 
то пи та ње. 
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Отварање прве Глумачке школе
ФЕЉТОН

При ма ба ле ри на и 
ко ре о граф Ве ра 
Ко стић ро ђе на је 
1925. го ди не у Бе-
о гра ду, где је за вр-

ши ла Му зич ку шко лу, као и Ба лет-
ску шко лу ве ли ког угле да Је ле не 
По ља ко ве. Ве о ма мла да, 1941. го-
ди не, по ста ла је чла ни ца ба лет ског 
ан сам бла На род ног по зо ри шта, на 
чи јој сце ни је игра ла до пен зи о ни-
са ња 1976. го ди не. Има ла је све-
стра ну умет нич ку ка ри је ру, нај пре 
као со лист ки ња и при ма ба ле ри на, 
а за тим ко ре о граф и пет го ди на 
шеф бе о град ског Ба ле та. Игра ла 
је, по ред оста лих, Сва нил ду у „Ко-
пе ли ји“, Есте лу у „Кар не ва лу“, 
Зо бе и ду у „Ше хе ре за ди“, Ци ган ку 
у „Ли ци тар ском ср цу“, а по себ но 
се ис ти че ње на ин тер пре та ци ја 
Оди ли је у пр вом по сле рат ном „Ла-
бу до вом је зе ру“ , ко ју су кра си ли 
бра во ру зна кла сич на тех ни ка, на-
ро чи то у си гур ним окре ти ма, те 
су ге стив ни тем пе ра мент. Јед на од 
ње них из ван ред них уло га би ла је и 
Мир та у „Жи зе ли“, ауто ри та тив на 
и до сто јан стве на у из во ђе њу от ме-
не кла сич не игре, по себ но вир ту о-
зне у ла ким и ви со ким ско ко ви ма 
ко ји ма је пре ла зи ла сце ну. Сма тра 
се јед ном од нај су ге стив ни јих ин-

тер пре та тор ки ове 
уло ге ика да ви ђе них 
на бе о град ској по-
зор ни ци.

На ба лет ским 
кон цер ти ма са парт-
не ри ма Ду ша ном 
Тр ни ни ћем и Ми ло-
ра дом Ми шко ви ћем, 
Ве ра Ко стић је игра-
ла низ за па же них ду-
е та и со ла. Не ка од 
њих је и са ма по ста-
вља ла, што пред ста-
вља по че так ње ног 
ко ре о граф ског ра да.

Од 1959. го ди-
не ко ре о гра фи са ла 
је пре ко пе дест ба-
лет ских пред ста ва 
у Бе о гра ду, За гре бу, 
Љу бља ни, Са ра је ву, 
Спли ту, Ско пљу и 
Но вом Са ду, до при-
но се ћи раз во ју и на-
пре до ва њу ових ан са ма ба ла. Ње не 
нај зна чај ни је по став ке су: „Жар 
пти ца“, „Су срет у Лу и сви лу“, 
„Осве та“, „Ви бра ци је“, „Пе тар 
Пан“, „Зве зда ни круг“, „Пти цо, 
не скла пај сво ја кри ла“, „ Да рин-
кин дар“, „Бу ре ве сник“, „Три стан 
и Изол да“, „Кар мен“, „Ба хант ки-

ње“, „Кла сич на сим фо ни ја“, „Il lo 
tem po ra“, „Рат нич ка при ча“, „Фре-
ска“, „Пе сма над пе сма ма“, „Та ла-
си“, „Охрид ска ле ген да“, као и ци-
клус ве о ма ан га жо ва них ка мер них 
ба ле та – „По мра че ња“, „По здрав 
при ја тљу“, „Quo va dis“. Ко ре о-
гра фи са ла је и ба лет ске де ло ве у 

по зна тим опе ра ма: „Си мо ни да“, 
„Цар Сал тан“, „Тан хој зер“, „Со-
ро чин ски са јам“, „Хо ван шчи на“, 
„Аида“, „Фа уст“. Са сво јим ко ре-
о граф ским де ли ма го сто ва ла је у 
Ита ли ји, Грч кој, Шпа ни ји, Пољ-
ској, Ја па ну и др.

По себ но тре ба на гла си ти да 
су три ве о ма зна чај не пр ве ба ле-
ри не бе о град ског Ба ле та, Јо ван-
ка Бје го је вић, Ду шка Сиф ни ос и 
Ли ди ја Пи ли пен ко, сво је 20-го ди-
шње умет нич ке ју би ле је обе ле жи-
ле игра ју ћи ко ре о гра фи је ко је је 
спе ци јал но за њих и за те при го де 
са чи ни ла Ве ре Ко стић.

Ка да је кра јем про шлог ве ка 
го во ри ла о свом ко ре о граф ском ра-
ду, Ве ра Ко стић је на гла си ла: „жи-
ви мо у ве о ма су ро вој и озбиљ ној 
сва ко дне ви ци и у та квом окру жњу 
и ства ра мо. Ја свој ре волт пре ма 
не че му, а пре све га пре ма ра ту, као 
и сво ју на ду у бо љу бу дућ но сти мо-
гу да из ра зим кроз по крет и да та-
ко оста вим свој траг у вре ме ну“.

По ред успе шног ра да у раз ли-
чи тим обла сти ма умет нич ке игре, 
Ве ра Ко стић се са успе хом огле-
да ла и као спи са те љи ца. Му зеј 
по зо ри шне умет но сти Ср би је је 
1998. го ди не об ја вио ње ну књи гу 
„Сен ке ко је сја је“, сво је вр сно трај-

но све до че ње о аутор ки, али и о 
ње ном од но су пре ма лич но сти ма 
са ко ји ма је и вре ме ну у ко јем је 
ства ра ла, а ве о ма то пло на пи са ни 
есе ји о пе сни ку Ми ки Ан ти ћу и 
успо ме на ма на при ма до ну и ко ле-
ги ни цу Рут Пар нел, кра се стра ни-
це на шег је ди ног ча со пи са за умет-
нич ку игру, Or che stra.

За свој умет нич ки рад Ве ра 
Ко стић је до би ла Сед мо јул ску на-
гра ду 1951. го ди не, но си лац је Ор-
де на за за слу ге са сре бр ним зра ци-
ма (1968), до бит ник На гра де кри-
ти ке на Ју го сло вен ском ба лет ском 
би је на лу 1972, за „Че ти ри ба лет ска 
ви ђе ња“ Љу бо ми ра Бран ђо ли це 
у из во ђе њу ба лет ског ан сам бла 
Мак де он ског на род ног те а та ра 
у Ско пљу, Злат не ко лај не на 12. 
фе сти ва лу пан то ми ме и мо но дра-
ме у Зе му ну, те На гра де пу бли ке 
на 18. БИ ТЕФ-у и на гра де СИЗ-а 
кул ту ре Гра да Бе о гра да – за ба лет 
„По мра че ња“, у из во ђе њу Со ње 
Ву ки че вић. Удру же ње ба лет ских 
умет ни ка Ср би је јој је до де ли ло 
На гра ду за жи вот но де ло, це не ћи 
њен из у зет но зна ча јан до при нос 
срп ској кул ту ри, раз во ју на ше 
умет нич ке игре и ба лет ске умет но-
сти у це лом ре ги о ну. 

(на ста ви ће се)

То ком сту диј ског бо-
рав ка у Па ри зу од 
1900. до 1902, Ми лан 
Грол у сво је бе ле шке 
о ви ђе ним пред ста ва-

ма, на ви ше ме ста уно си опа ске о 
не до стат ку глу мач ких сна га за од-
ре ђе не уло ге у бе о град ском глу мач-
ком ан сам блу. Ево не ких ње го вих 

раз ми шља ња о то ме: „У Бе о гра ду 
не ма же не... Ко ли ко би се у Бе о гра-
ду мо гло учи ни ти са ви ше па ме ти 
и раз у ме ва ња, и ра да, ра да, ра да... 
Сва ка ко, рад у На род ном по зо ри-
шту је још вр ло не до во љан, на ро-
чи то ин те ли ген тан рад. Са мо, раз у-

ме се, шко ла, до во љан број и па ме-
тан рас по ред у ре пер то а ру... Не ка 
глу мац на у чи у (до број, раз у ме се) 
шко ли чак до ша бло на, али не ка 
бу де за љу бљен у сво ју умет ност, 
не ка бу де ин те ли ген тан да раз у ме 
шта мо же и шта тре ба да дâ, и не-
ка бу де имао до ста та лен та и тем-
пе ра мен та, и из нај ко пи ра ни јег, 

нај ба нал ни јег ша бло на из-
и ћи ће та ле нат, ори ги нал-
ност, сна га...“ Ту као да је 
са др жан по сту лат ко ји ће 
Гро ла во ди ти у свим бу ду-
ћим ак ци ја ма по по врат ку 
у Бе о град, у по гле ду шко-
ло ва ња бу ду ћих глу ма ца и 
уса вр ша ва ња при мље них 
по чет ни ка. По себ но је 
огор чен пот це њи вач ким 
од но сом бе о град ских глу-
ма ца пре ма до ма ћем ре-
пер то а ру. „Они су још не-
пре ста но уве ре ња да су ви-

со ко над њим... Не знам ко 
је ге ни јал ни ји, ни шта је на сце ни 
ми зер ни је!“, ра ди ка лан је у сво јој 
љут њи мла ди кри ти чар Грол. 

А по во дом из во ђе ња Бо мар-
ше о ве „Фи га ро ве же нид бе“ и ту-
ма че ња Су за не, Грол се пи та: „Ко 
би то у Бе о гра ду био? Цо ца (Ђор-

ђе вић) – не, ма ла По по ви ће ва (Де-
сан ка) – гу ска. Му шки су ро ви и за 
’Ђи ду’“.  

За то ће јед на од ње го вих пр-
вих ме ра и пр вих ини ци ја ти ва, по 
пре у зи ма њу управ нич ке ду жно сти 
у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 
17. ју ла 1909, би ти под мла ђи ва ње 
и уса вр ша ва ње глу мач ког ан сам-
бла, то јест осни ва ње Глу мач ке 
шко ле и сла ње глу ма ца на струч но 
уса вр ша ва ње у ино стран ство.

У је сен 1909, 21. но вем бра, 
отво ре на је пр ва Глу мач ка шко ла 
при На род ном по зо ри шту у Бе о-
гра ду. Све ча но сти су при су ство-
ва ли ми ни стар про све те Јо ван 
Жу јо вић, на став ни ци, глу мач ки 
при прав ни ци, чла но ви На род ног 
по зо ри шта, пред став ни ци штам пе 
и го сти. Ми лан Грол је дао увод ну 
реч, у ко јој је ис та као да је уоче но 
за о ста ја ње На род ног по зо ри шта у 
то ку по след њих пет на ест-два де сет 
го ди на и да оно, у ча су обе ле жа ва-
ња че тр де се то го ди шњи це по сто ја-
ња, ни је на ви си ни сво јих слав них 
по чет них го ди на, те да му је нео п-
ход на озбиљ на об но ва: „У про гра-
му тих по ку ша ја и на по ра, пр во 
ме сто мо ра за у зе ти рад на бит ној 
стра ни по зо ри шног пи та ња, рад 

на раз ви ја њу 
глу мач ког под-
млат ка. То ме 
за дат ку има 
да слу жи отва-
ра ње на ро чи-
те умет нич ке 
ра ди о ни це, 
у ко јој ће се 
си сте мат ски, 
она ко ка ко се 
то да нас сву да 
је ди но и обра-
зу је до бар 
по зо ри шни 
под мла дак, 
спре ма ти но-
ви рад ни ци, 
и, на дај мо се, 
но ви умет ни ци На род ном по зо ри-
шту. Иако шко ла не ства ра умет-
ни ке од љу ди без та лен та, јер, ако 
је тач но да шко ла не ства ра ге ни је 
од ме ди о кри те та, још тач ни је је од 
то га да та ле нат да нас не по ста је ви-
ше умет ник без си сте мат ског обра-
зо ва ња у сво јој ве шти ни. Не мо гу-
ћи с ули це уско чи ти у Шек спи ра 
и Иб зе на и не мо гу ћи се озбиљ но 
раз ви ја ти у днев ном нер во зном и 
пре тр па ном по зо ри шном ра ду, глу-
мач ки под мла дак мо же ту пр ву, 

озбиљ ну осно ву 
сво га за на та 
до би ти са мо 
у на ро чи тој 
уста но ви, у 
ко јој је сав 
план упу ћен 
то ме јед ном 
ци љу“.

П р е -
да ва ња и 
ве жбе у 
Глу мач кој 
шко ли рас-
по ре ђе ни 
су у че ти ри 
че тво ро ме-
сеч на кур са, 
у то ку две 

го ди не. Пре да ва ња из оп штих пред-
ме та су за све по ла зни ке – мла ђе 
чла но ве и при прав ни ке, ко јих је на 
по чет ку би ло 24. Прак тич не ве жбе 
од ви ја ле су се под ру ко вод ством 
три ре ди те ља. „На гра да за успех 
пре ма ре зул та ти ма ис пи та, а по 
оце ни ко ми си је, са сто ји се у ан га-
жо ва њу и уна пре ђе њу у На род ном 
по зо ри шту и ода ши ља њу нај бо љих 
пи то ма ца на про ду же ње сту ди ја у 
ино стран ство“.

(на ста ви ће се)

ФЕБРУАР

Отварање прве Глумачке школе
ФЕЉТОНФЕЉТОН

озбиљ


