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Ме ђу на род ни 
дан по зо ри-
шта, 27. март, 
ове го ди не је 
у Бе о гра ду 

до био са свим но ву ди мен зи ју. 
Сви те а три ко ји ра де у пре сто-
ни ци, ор га ни зо ва ли су за јед нич-
ку ак ци ју под на зи вом „Дан и 
ноћ у по зо ри шту“, са ци љем да 
то ком овог ве ли ког свет ског по-
зо ри шног пра зни ка, чи тав град 
бу де јед на ве ли ка по зор ни ца и 
да се пу бли ци омо гу ћи нов на-
чин са гле да ва ња, упо зна ва ња и 
от кри ва ња по зо ри шног све та и 
ча ро ли је те а тар ске игре. 

На род но по зо ри ште се ак-
ци ји ода зва ло ра зно вр сним про-
гра ми ма. Нај пре, ту су би ле 
две драм ске пред ста ве на Сце-
ни „Ра ша Пла о вић“, Гол до ни је-
ве „Ри бар ске сва ђе“ и Шми то ве 
„За го нет не ва ри ја ци је“, пре ко-
јих је, ка ко то на ла же оби чај, чи-

та на по ру ка чи ји је аутор 
ове го ди не би ла Џу ди 
Денч, углед на бри тан ска 
по зо ри шна, филм ска и ТВ 

глу ми-
ца, до-

б и т -
ни  ца 
Оска-
ра за 

спо ред ну жен ску уло гу, но си лац 
Ор де на Бри тан ске им пе ри је. По-
ред оста лог, она у по ру ци ка же: 
„По зо ри ште на ста је тим ским ра-
дом. Глум ци су ти ко је ви ди мо, 
али по сто ји и ве лик број оних 
ко ји се не ви де... по мно го че му, 
сва ки дан  тре ба ло би да се сма-
тра да ном по зо ри шта, јер има мо 
од го вор ност да на ста ви мо тра ди-
ци ју за ба вља ња, обра зо ва ња и 
про све ћи ва ња на ше пу бли ке, без 
ко је не би смо по сто ја ли“. За ове 
пред ста ве це не ула зни ца су, као 
и у дру гим те а три ма тог да на, 
би ле про мо тив не, по 300 ди на-
ра, а сва ки гле да лац је уз ку пље-
ну кар ту до био и ку пон, по мо-
ћу ко јег ће у то ку апри ла мо ћи 
да ку пи две ула зни це за би ло ко-
ју драм ску пред ста ву, у би ло ко-
јем  бе о град ском по зо ри шту, са 
50% по пу ста. У окви ру за јед нич-
ке пре зен та ци је бе о град ских те-
а та ра, на ша Ку ћа је на штан ду 

на Тр гу Ре пу бли ке су гра ђа ни ма 
и свим дру гим про ла зни ци ма 
поклањала сво је пу бли ка ци је и 
дру ги про па ганд ни ма те ри јал, 
а на ини ци ја ти ву др Ми ло ва на 
Здрав ко ви ћа, ор га ни зо ва на је и 
ак ци ја „Отво ре на вра та На род-
ног по зо ри шта“

На ста вак на стра ни 2
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MEЂУНАРОДНИ ДАН ПОЗОРИШТА

Дан и ноћ у позоришту
тана порука чији је аутор ка чији је аутор ка чи
ове године била Џуди
Денч, угледна британска
позоришна, филмска и ТВ
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Отворена врата 
БАХАНТКИЊЕ НА ФЕСТИВАЛИМА

Најновија представа Драме, Еурипидове „Ба хант ки ње“ 
у ре жи ји Ста фа на Вал де ма ра Хол ма, уврштена је у 

програм 55. Стеријиног позорја, у селекцију националног 
позоришта. „Нема смерница код Еурипида, само хладно 
исцртавање ланца узрока и последица. Па ко хоће да види, 
видеће; ко хоће да чује, чуће“, бележи, између осталог, 
селектор овог програма, Александра Гловацки. Пре тога 
иста представа наступа и на ово го ди шњим, 15. по ре ду 
Глу мач ким све ча но сти ма „Ми ли во је Жи ва но вић“ у По жа-
рев цу, где ће на шу драмску продукцију пред ста вљати и 
Нушићев „По кој ник“ у ре жи ји Его на Са ви на, 8. и 12. апри-
ла. Иначе, жи ри  ко ји од лу чу је ко ме ће при па сти ста ту е та 
Ми ли во ја Жи ва но ви ћа, ове го ди не чине глу ми це Да ра Џо-
кић и Ђур ђи ја Цве тић, те ди рек тор Сте ри ји ног по зор ја, Ми-
ли во је Мла ђе но вић. 

Ј. С.

НУ ШИ ЋЕ ВИ ДА НИ

Ну ши ћев „По кој ник“ у ре-
жи ји Его на Са ви на би-

ће, пре ма од лу ци се лек то ра, 
те а тро ло га Дра га не Чо лић Би-
ља нов ски, из ве ден на XXVI 
Ну ши ће вим да ни ма у Сме де-
ре ву, у не де љу, 21. апри ла. О 
на гра да ма ове го ди не од лу чу-
је жи ри у са ста ву:  Му ха рем 
Пер вић, пред сед ник, Ру жи ца 
Со кић и Дра го слав Ба та Ман-
дић. Пре по чет ка на ше пред-
ста ве, у ка фа ни „Дар да не ли“, 
би ће упри ли че на про мо ци-
ја књи ге Је ли це Сте ва но вић 
„Ну шић и кри ти ка – на при-
ме ру по став ки ‘Го спо ђе ми-

ни стар ке’ на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“, у из-
да њу Ну ши ће вих да на. 

Р. П. Н.

ДЕР ВИШ ПО НО ВО ПУ ТУ ЈЕ

Пред ста ва „Дер в иш и смрт“, која је ушла у дру гу го ди-
ну кон ти ну и ра ног игра ња на кар ту ви ше, и да ље до би-

ја по зи ве да уче ству је на фе сти ва ли ма. Нај пре је 13. апри ла 
че ка на ступ на 13. ју го сло вен ском по зо ри шном фе сти ва лу 
у Ужи цу, ко ји се због епи де ми је гри па уме сто на кра ју је се-
ни, одр жа ва сад. Већ пр вих да на ма ја, ан самбл пу ту је у Хр-
ват ску, да би пред ста ву од и грао на Ме ђу на род ном фе сти ва-
лу ма лих сце на у Ри је ци, а по том и у Пу ли, 3. и 4. ма ја.

Ј. С.

У окви ру акције „От-
ворена врата“ три 
гру пе по се ти ла ца, 
њих скоро 200, у ра-
ним по по днев ним 

тер ми ни ма, има ли су при ли ку да 
упо зна ју на ше По зо ри ште „из ну-
тра“, да разговарају са Директором 
Драме Иваном Димић, и да виде 
две из ло жбе: „Ма дам Ба тер флај –

90 го ди на“ и „Пре драг Еј дус – до-
бит ник До бри чи ног пр сте на“, као 
и пре зен та ци ју ви део ма те ри ја ла 
из на ших пред ста ва.

„Наш циљ је да пу бли ци омо гу ћи-
мо да се на ли цу ме ста уве ри ка-
ко се ства ра ју по зо ри шне илу зи-
је и сцен ска ма ги ја и овај мо дел 
оби лазака по зо ри шта, који по сто-
ји у број ним свет ским те а три ма, 
биће ор га ни зо ва н сва ког ме се-
ца“, каже за Позоришне новине 
др Здравковић и додаје: „Раз гле да-
ње по зо ри шта ће се од ви ја ти по 

гру па ма и об у-
хва ти ће све сег-
мен те згра де, 
по чев од са ле 
за пу бли ку, пре-
ко про сто ра иза 
сце не, па до гар-
де ро ба, кро јач-
ни це, шмин кер-
ни це, проб не 
са ле... По се ти-
о ци ће моћи да 
осе те и део    ат-

мосфере у по зо ришном клубу.
Први сле де ћи сусрет планиран је   
за 24. апри л“. 

Ј. Сте ва но вић /  М. Без бра ди ца

Да ли до ма ћа 
дра ма по ста је 
ре пер то ар ски 
тренд на сце на-
ма по зо ри шта 

у зе мља ма ре ги о на? Ка ква је 
уло га кон кур са, фе сти ва ла, 
јав них чи та ња, ра ди о ни ца, на-
мен ских сај то ва, у афир ма ци-
ји и про мо ви са њу но вих драм-
ских пи са ца? Да ли је мо гу ће 
умре жа ва ње ин фор ма ци ја о 
овој те ми, ка ко би раз ме на но-
вих тек сто ва би ла јед но став-
ни ја?

У на ме ри да пу тем са вре-
ме них тек сто ва ауто ра мла ђе 
ге не ра ци је по ста не ви дљи ви-
ја но ва сли ка по зо ри шне ре-
ал но сти овог, не ка да ју го сло-
ве ског про сто ра, На род но 
по зо ри ште у апри лу ор га ни-
зу је „Јав на чи та ња са вре ме-
не до ма ће дра ме из ре ги о на“ 
и три би ну на ко јој ће ауто ри, 
дра ма тур зи, ре ди те љи, про ба-
ти да раз ме ном по сто је ћих ис-
ку ста ва од го во ре на го ре по-
ста вље на пи та ња. 

У то ку се дам да на, чи та ће 
се тек сто ви „Сан о Св. Пе тру 
Це тињ ском“ Мир ја не Др ље-
вић (ре ди тељ И. Дра гу ти но-
вић), „Mo u se fuc kers“ Ал ми ра 
Им ши ре ви ћа (р. М. Не шко-
вић), „Ждре ло / Жре ло“ Жа-
ни не Мир чев ске (р. В. Илић), 
„Од рон“ До ре Дел би ан цо (р. 
С. Три шић), „Ба лон од ка ме-
на“ Рад ми ле Сми ља нић (р. 
П. Стој ме но вић), „5.де ча ка.
си“ (5.fant kov.si) Си мо не Се-
ме нич (р. А. Гли го ро вић), а 
по след њег да на ће, у са рад њи 
са Сте ри ји ним по зор јем, би-
ти чи тан на гра ђе ни текст са 
кон кур са за са вре ме ни до ма-
ћи текст „Рад нич ка хро ни ка“ 
Пе тра Ми хај ло ви ћа (р. С. Ки-
ли бар да).

Јав на чи та ња ће се одр жа-
ти од 9. до 15. апри ла у проб-
ној са ли на V спра ту На род-
ног по зо ри шта, са по чет ком у 
17 са ти, док је три би на за ка за-
на за 11. април, по сле чи та ња 
дра ме, од 19 са ти.

Б. Илић

По сле Реј вен хи ло-
вих „По ла ро и да“, 
ко је је 2001. го ди не 
по ста ви ла на Сце-
ни V спрат, Ксе ни-

ја Кр нај ски по но во ре жи ра у На-
род ном по зо ри шту. Ово га пу та, 
за Сце ну „Ра ша Пла о вић“ спре-
ма ко мад Ро лан да Ши мелп фе ни га 
„Жи во тињ ско цар ство”, у пре во ду 
Бо ја не Де нић, а пре ми је ра се на ја-
вљу је за сре ди ну ма ја. 

„У пи та њу је ве о ма уз бу дљив 
са вре ме ни ко мад ко ји је по жан ру, 
от при ли ке, нај бли жи цр ној ко ме ди-

ји. На рав но, ме не су окви ру овог 
тек ста за ни ма ли и дру ги под жан-
ро ви, та ко да ће пред ста ва, за пра-
во, функ ци о ни са ти на ни воу из ме-
ђу мју зи кла и ме ло дра ме. Ина че, 
ко мад се ба ви глум ци ма ко ји ра де 
у окви ру јед не ве ли ке ин сти ту ци-
је, слич не овој ко јој ми са да при-
па да мо, а оп те ре ће ни су стра хом 
од гу бит ка соп стве не ег зи стен ци-
је јер су за по сле ни по уго во ру. Па-
ра лел но са том ег зи стен ци јал ном 
при чом, пра ти мо и њи хо ве лич не 
при че из гар де ро бе ко је осли ка ва-
ју ме ђу људ ске од но се, али и њи хо-
во са мо жр тво ва ње за про фе си ју 
због ко је су из гу би ли сво је при ват-
не жи во те и по че ли да ли че на ли-
ко ве из са мог ко ма да...“ ка же ре ди-
тељ ка за По зо ри шне но ви не.

У аутор ском ти му су, по ред 
Ксе ни је Кр нај ски и дра ма тур зи 
Ма ја Пе ле вић и Бра ни сла ва Илић, 
сце но граф Си ни ша Илић, ко сти-

мо граф Бо ја на Ни ки то вић, ком-
по зи тор и ди зај нер зву ка Вла-

ди мир Пе три че вић, сцен ски 
по крет по ста вља Ми лош 
Па у но вић, лек тор је Љи-

ља на Мр кић По по вић, 
аси стент сце но гра фа 
Ми раш Вук са но вић, 
а аси стент ко сти мо-
гра фа Мо мир ка Ба и-
ло вић. Уло ге ту ма че 

Ми лош Ђор ђе вић, Гој-
ко Ба ле тић, Зла ти ја Ива-

но вић, Ана ста сиа Ман дић, 
Алек сан дар Срећ ко вић и Бо-

рис Пин го вић. 
М. Безбрадица
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До де ла на гра де је 
истин ска све ча ност 
уко ли ко је де ло ла у-
ре а та не сум њи во, а 
та ква вр ста по зо ри-

шног пра зни ка би ла је по да ре на при-
сут ни ма у На род ном по зо ри шту 14. 
мар та, при ли ком до де ле На гра де 
„Жан ка Сто кић“ Да ри Џо кић, не 
за то што се ри му је, ка ко је ду хо ви-
то за па зио Пе тар Краљ, не го за то 
што јој „Жан ка“ ствар но при па да. 
На гра ду до де љу ју На род но по зо ри-
ште у Бе о гра ду (Пла ке ту је до бит-
ни ци уру чио управник Бо жи дар Ђу-
ро вић), Ком па ни ја „Но во сти“ (ко ја 
обез бе ђу је нов ча ни део На гра де ко-
ји је уру чио Ма ној ло Ву ко тић) и 
град По жа ре вац ко јег је на све ча но-
сти пред ста вљао гра до на чел ник Ми-
о драг Ми ло са вље вић, и ко ји је Да ри 
Џо кић пре дао Ста ту е ту „Жан ка Сто-
кић“. 

У ма ни ру све тлог на сле ђа европ-
ске кул ту ре, на су прот сва ком при ми-
ти ви зму по ко јем све по чи ње од „ја“, 
Да ра Џо кић је не на ме тљи во, без су-
јет не де мон стра ци је, од шкри ну ла 
вра та свог при ват ног би ћа, иза ко јих 
се мо гло ја сно са гле да ти ка ко  она 
до след но жи ви за вет Ста ни слав ског 
да „во ли умет ност у се би, а не се бе 
у умет но сти“. При знав ши да је свој 
го вор са ста вља ла то ком бе са них но-
ћи и стре пе ћи од овог тре нут ка, она 
је у свом обра ћа њу пу бли ци апо стро-
фи ра ла чи ње ни цу да је умет ник „по 
сво јој су шти ни уса мље ник“, али 

да је та ко ђе и „део ду гог кре а тив ног 
лан ца ко ји се же да ле ко у пр о шлост 
и на ста вља се у бу дућ ност“, као и да 

је „је ди на при ви ле ги ја умет но сти 
– глу ме игра, ко ја је у слу жби раз-

у ме ва ња све та и вре ме на“. По том 
је са бра ла пр о шлост, са да шњост 

и бу дућ ност, захваливши се 
Ми ри Сту пи ци, до жи вот ној 

пред сед ни ци жи ри ја за 
до де лу На гра де, што се 
„као ча роб ни ца ко ја је 
по на ма по су ла ша ку со-
ли, пр ва се ти ла ве ли ке, 
а по ни же не, ка жње не и 

за бо ра вље не Жан ке“. Ни је за-
бо ра ви ла ни сво је прет ход ни це-ла у-
ре а ткиње, Све тла ну Бој ко вић, Ми-
ле ну Дра вић, Ђур ђи ју Цве тић, Ра ду 
Жив ко вић, Ру жи цу Со кић, Се ку Са-
блић, Гор да ну Ђур ђе вић Ди мић, ви-
де ла је у њи ма „жен ску глу мач ку гар-
ду ко ја има за да так да са чу ва оно 
та на но и крх ко кре а тив но би ће ко је 
хо ће да игра, да се игра, да жи ви по-
зо ри ште упр кос све му“. За тим је за-
хва ли ла сви ма ко ји су су де ло ва ли у 
оства ри ва њу све га оно га што она је-
сте са да, пр о фе со ри ма глу ме, ко ле-
га ма глум ци ма, ре ди те љи ма и пи-
сци ма, ро ди те љи ма и бра ту, те свом 
нај ве ћем успе ху али и кри ти ча ру, 
ћер ки Јо ва ни, и на кра ју, ис пра тив-
ши по гле дом вер ти ка лу пут не ба, ре-
кла: „Хва ла љу ба ви ко ја ме је на у чи-
ла да ле тим – хва ла ти, Тир ке“.

О Да ри Џо кић су овом при ли-
ком го во ри ли и Али са Сто ја но вић, 
Све тла на Бој ко вић, Вук Ко стић, Пе-
тар Краљ и Бра ни слав Ле чић.

Са ња Жи ва но вић
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КО ВА ЧИ НА КО СО ВУ МЕТОХИЈИ

У окви ру бројних го-
стовања ко је ће Дра ма 

остварити у то ку апри ла и 
на са мом по чет ку ма ја, је и 
тур не ја по ме сти ма Косо ва 
и Метохије на ко јој ће „Ко-
ва чи“ Ми ло ша Ни ко ли ћа 
за три да на, од 15. до 17. 
апри ла, би ти од и гра ни пет 
пу та – у Гра ча ни ци, Гора-
ждев цу, Ве ли кој Хо чи, 
Штрп цу и Зве ча ну. Тур не-
ја је ор га ни зо ва на у окви-
ру ак ци је Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би-
је „Ср би ја у Ср би ји“, а уз 
по др шку Ми ни стар ства за 
Ко со во и Ме то хи ју. У пред ста ви игра ју Ми лен ко Па влов, 
Зо ри ца Мир ко вић, Дра ган Ни ко лић и Урош Уро ше вић, ко-
ји ће овом при ли ком пр ви пут за и гра ти уло гу Пе те ра.

Ј. С.

СТАН КАО МЕ ТА ФО РА

На Ве ли кој сце ни у по не де љак, 12. апри ла го сту је Ша-
бач ко по зо ри ште са пред ста вом „До га ђај у ста ну 

бр.2“, у режији Ни ки те Ми ли во је ви ћа. Ко мад је сво је вр-
сна ком пи ла ци ја тек сто ва ру ских пи са ца, Хар м са, За бо-
лоц ког, Вве ден ског, Па вло ве, Зов шчен ка, Ма ја ков ског, 
Бо го је ва. Ова при ча „по чи ње по ма ло каф ки јан ском си ту-
а ци јом, јед но га ју тра у стан бр. 2. код г-ђе Ере Ни ко ла-
јев не гре шком при сти жу не ка кви сан ду ци, што од јед ном 
њен жи вот окре не на гла вач ке, ма ло-по ма ло ства ри из ми-
чу кон тро ли, по ја вљу ју се и Че хов, Го гољ, Пу шкин... На 
не ки чу дан на чин ствар ност и фик ци ја се ме ша ју, а на кра-
ју ре ал ност по ста је нај ве ћа фик ци ја. Стан бр. 2 ла ко мо же 
да по ста не ме та фо ра чи та вог јед ног гра да, па и дру штва“, 
каже Ми ли во је вић.

Р. П. Н.

ОСМИ ЛАУРЕАТ НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ”  –  ДАРА ЏОКИЋ

Раскошан дар 

ЈОШ ЈЕДАН ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Педесети Брешанов „Хамлет”

Дан уочи до де ле На гра-
де, Да ра Џо кић, управ-

ник На род ног по зо ри шта 
Бо жи дар Ђу ро вић и ди-
рек тор ка Дра ме Ива на 
Ди мић, Ма ној ло Ву ко тић 
у име Ком па ни је „Но во-
сти“ и гра до на чел ник По-
жа рев ца, Ми о драг Ми ло-
са вље вић, по ло жи ли су на 
Топ чи дер ском гр о бљу цве-
ће на гр об Жан ке Сто кић. 

Хит на слов из 70-их, 
„Пред ста ва Ха мле-
та у се лу Мр ду ша 
До ња“ по зна тог хр-
ват ског пи сца Ива 

Бре ша на, 17. мар та је има ла 50. 
ре при зу. Да подсетимо, представу 
је режирао го ст из За гре ба, ста ри-
јим ге не ра ци ја ма срп ских по зо ри-
шних ства ра ла ца и гле да ла ца до-
бро по зна т и ве о ма дра г Же ли ми р 
Оре шко ви ћ, а пре ми ја је била на 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“ 30. ја ну а-
ра 2007. Сце но гра фи ју је на чи нио 
Бо рис Мак си мо вић, ко сти ме Ма ри-
на Ву ка со вић Ме де ни ца, му зи ку 
је ком по но вао Ми ха и ло Блам, дра-
ма тург је био Зо ран Ра и че вић, лек-
тор Зо ра на Бо гу но вић, о сцен ском 
го во ру је бри ну ла Љи ља на Мр-
кић По по вић, а о сцен ском по кре-
ту Иви ца Кле менц. Ова урнебесна 
комедија, коју је до са да ви де ло 
пре ко 12000 гле да ла ца, већ три го-
ди не иза зи ва сал ве сме ха на ма тич-
ној сце ни, као и на го сто ва њи ма у 
Пан че ву, Но вом Са ду, По жа рев цу, 
Сме де ре ву, Чач ку, Сом бо ру и Сту-
дент ском гра ду.  

Бре ша но ве жи во пи сне ли ко ве 
на пре ми је ри су ту ма чи ли Ми о драг 
Кри во ка пић (Бу ка ра / Кла у ди је), 
Бран ко Ви да ко вић (Пу љо / По ло ни-
је), Ма ри ја Виц ко вић (Ан ђа / Офе-

ли ја), Не ла Ми ха и ло вић (Мај ка ча 
/ Гер тру да), Ми ха и ло Ла ђе вац (Ма-
чак / Ла ерт), Бра ни слав То ма ше вић 
(Шко ко / Ха млет), Пре драг Еј дус 
(Учи тељ / Ре ди тељ), Мар ко Ни ко-
лић (Ши му ри на / Ко мен та тор), 
Гор ја на Ја њић (Ка те), Ог њан ка Ог-
ња но вић (Ман де), Бо шко Ми лин 
(Ши ме), Ми да Сте ва но вић (Ди-
да), док су оста ли се ља ни из Мр ду-
ше До ње би ли Сла ви ша Чу ро вић, 
Урош Уро ше вић, Зо ран Мак сић, Бо-
јан Се ра фи мо вић, Ђор ђе Уса но вић, 
Алек сна дар Да ној лић. То ком про-
те кле три го ди не, уло гу Ан ђе ту ма-
чи ла је и Зла ти ја Ива но вић, Мај ка-
чу је игра ла и Да ни је ла Угре но вић, 
Мач ка – Вла дан Га јо вић и Ха џи Не-
над Ма ри чић, док уло га Ди де ви ше 
не по сто ји.  На Глу мач ким све ча-
но сти ма „Ми ли во је Жи ва но вић“ у 
По жа рев цу 2007, Пре драг Еј дус је 
осво јио На гра ду жи ри ја пу бли ке и 
По ве љу „Спо мен на глум ца“ (на гра-
да струч ног жи ри ја), а исте го ди не 
на Ну ши ће вим да ни ма у Сме де ре ву, 
пред ста ву су за најбољу прогласили 
и струч ни и жи ри  пу бли ке. 

Је ли ца Сте ва но вић

-

је „једина при
– глуме игра

умевања све
је сабрала пр

и будућ
Мири Сту

пред

забора
боравила ни сво
реаткиње,
лену Дравић
Живковић, 
блић, Горда
дела је у њи

Раскошан дар 

Педесети Брешанов „Хамлет”

ИЗ КАИРА

Уп р а в  н и к 
На род ног 

по зо ри шта Бо-
жи дар Ђу ро вић 
бо ра вио је прет-
ход них да на у уз-
врат ној по се ти 
ка ир ској Опе ри 
и том при ли ком, 
у при су ству на-
шег ам ба са до ра 
у Егип ту Де ја на 
Ва си ље ви ћа, раз-
го ва рао са ру ко вод ством ове углед не кул тур не ин сти ту ци-
је. То ком че тво ро днев не по се те, до го во ре но је да се са рад-
ња на ше две опер ске ку ће, чи ји је ини ци ја тор ак ту ел ни 
ре пу блич ки ми ни стар за кул ту ру Не бој ша Бра дић, огле да 
у раз ме ни умет ни ка и ко про дук ци ја ма. По стиг нут је и до-
го вор да спо ра зум о са рад њи бу де пот пи сан по ло ви ном ма-
ја у Бе о гра ду, а пре ма Ђу ро ви ће вим ре чи ма, пла ни ра но је 
да се пр ва за јед нич ка пред ста ва ура ди то ком 2011. го ди не. 
Управ ник На род ног по зо ри шта при су ство вао је том при-
ли ком пре ми јер ном из во ђе њу пред ста ве „Кар мен“ Жор жа 
Би зеа, у ко јој је са ве ли ким успе хом, у на слов ној уло зи на-
сту пи ла на ша при ма до на Дра га на Ју го вић дел Мо на ко.

М. Б.

П
О
Р
Т
А
Л
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П о сле ви ше-
го ди шњих 
озбиљ них 
пре го во-
ра Ди рек-

ци је Ба ле та са про дук-
циј ским ти мом Јир жи ја 
Ки ли ја на (Kylian Pro duc ti-
ons) и По лом Лај тфу том 
(Paul Lightfo ot), чу ве ним 
хо ланд ским ко ре о гра фом, 
на на шем ба лет ском ре пер-
то а ру ће се, уз по др шку 
Ам ба са де Кра ље ви не Хо-
лан ди је, на ћи два на сло ва 
са пот пи сом и спе ци фич-
ним пе ча том ових свет-
ски при зна тих ко ре о гра-
фа. При дру жи ће им се и 
наша значајна уметница 
Љу бин ка До бри је вић, са 
ко ре о гра фи јом „Дуо“ на 
музику Шенберга, сво је-
вр сним омажом по кој ном 
су пру гу, ве ли ком ба лет ском игра-
чу, пе да го гу и ко ре о гра фу Пе тру 
До бри је ви ћу, са којим је годинама 
наступала у чувеној трупи Мориса 
Бежара. 
Не при ко сно ве ни ауто ри тет умет-
нич ке игре, Јир жи Ки ли јан, од лу-
чио је да по ста ви ба лет под на зи-
вом „Sechs Tän ze“ (Шест пле со ва) 
на му зи ку В. А. Мо цар та, а Пол 
Лај тфут и Сол Ле он по ста вља ју 
ба лет „Step Lightly“ (Ко ра чај не-
жно) на бу гар ску на род ну му зи ку. 
Ства ра ла штво ових умет ни ка зна-
чај но обе ле жа ва рад Хо ланд ског 
пле сног те а тра (Ne der lands Dans 
The a ter – NDT). Не дав но је у Бе-
о гра ду бо ра вио аси стент го спо ди-
на Ки ли ја на, бивши играч NDT-а, 
Урци Аран бу ру, ко ји је као ба лет-
мај стор ра дио са на шим ан сам-
блом на по став ци ба ле та „Шест 
пле со ва“. Том при ли ком овај умет-
ник, по ре клом из Шпа ни је, ко ји је 
по сле шко ло ва ња у Ма дри ду пу-
них 16 го ди на био играч у NDT-у, 

дао је екс клу зив ни ин тер вју за По-
зо ри шне но ви не.

Први пут сте се срели са 
нашим уметницима. Ка кви су 
Ва ши ути сци? 

Пред до ла зак сам имао до зу 
стреп ње, бу ду ћи да ни сам по зна-

вао игра че и при јат но сам из не на-
ђен. Вред ни су, бр зо уче и ве о ма 
су радознали. Рад је био кра так, 
али ве о ма про дук ти ван.

NDT не гу је са вре ме ни стил, 
али за сно ван на кла си ци...

Кла си чан ба лет је ег зак тан, не-
што што је већ за пи са но. По крет 

има сво је име и де фи ни сани на-
чин на ко ји се из во ди, би ло где 
у све ту, и та ко је већ ду го. Мо де-
ран по крет је не што са свим дру-
го, он за ви си од ко ре о граф ске за-
ми сли и ин тер пре та ци је игра ча. 
Не бих мо гао да дам пред ност 

јед ном или дру гом прав цу, 
али ис ти чем да осно ва ле-
жи у кла сич ном ба ле ту: да 
би не ко по стао до бар играч 

мо дер ног ба ле та, нео п-
ход но је да до бро по зна-
је кла сич ну тех ни ку, она 
је основ но по ла зи ште. 
Знао сам да је ваш ре-
пер то ар за сно ван углав-
ном на кла сич ним и нео-
кла сич ним де ли ма, па је 
ба лет „Шест пле со ва“, 
ко ји је сте мо де ран али 
у осно ви кла си чан, био 
иде ал но ре ше ње. За хва-
љу ју ћи до број кла сич-

ној тех ни ци, игра чи су бр зо са вла-
да ли за дат ке. 

За раз ли ку од на шег устрој-
ства, у NDT-у не по сто ји хи је рар-
хиј ска по де ла ме ђу игра чи ма.  
Да ли ми сли те да је то бо љи си-
стем?

Ап со лут но. Ја сва ком игра чу 
при сту пам на исти на чин, по ла зим 
од чи ње ни це да је ис пред ме не лич-
ност ко ја зах те ва по што ва ње и та-
ко се по ста вљам пре ма сви ма. Та ко 
је би ло и за вре ме ра да са игра чи-
ма На род ног по зо ри шта. И ја сам 
го ди на ма био играч и упра во због 
то га, са да ка да сам ба лет-мај стор, 
стал но се бе под се ћам на ту чи ње-
ни цу.

Да ли мо жда раз ми шља те да 
се опро ба те и као ко ре о граф у бу-
дућ но сти?

Не ви дим се бе у том по љу умет-
нич ког де ло ва ња. Мом сен зи би ли-
те ту ви ше од го ва ра ова дру га вр-
ста ис тра жи ва ња умет нич ке игре.

Бран ки ца Кне же вић

ИНТЕРВЈУ |  ЗОРАН ТОДОРОВИЋ,  ТЕНОР

Оперска публика 
је постала модерна

ЗА ДАН ИГРЕ – ПРЕМИЈЕРА ТРИ БАЛЕТА

Велики кореографи 

На Ве ли кој сце ни На-
род ног по зо ри шта, 
13. мар та, у уло зи 
Пин кер то на у Пу чи-
ни је вој „Ма дам Ба-

тер флај“ на сту пио је те нор Зо ран 
То до ро вић ко ји сво ју ка ри је ру по-
след њих два де сет го ди на гра ди у 
пре сти жним опер ским ку ћа ма у Бе-
чу, Па ри зу, Бар се ло ни, Ма дри ду, 
Ми ла ну, Ли о ну, Бер ли ну, Дре зде ну, 
Ту лу зу, То ки ју, Сан Фран ци ску, Лон-
до ну... Би ло је то ње го во пр во пред-
ста вља ње пред бе о град ском пу бли-
ком, ко ја га је то пло по здра ви ла. 
Зо ра на То до ро ви ћа кри ти ча ри сма-
тра ју јед ним од нај зна чај ни јих пред-
став ни ка драм ског те нор ског фа ха 
мла ђе ге не ра ци је. На сту пао је у „То-
ски“ уз Зу би на Мех ту и Тел Авив-
ску фил хар мо ни ју, у „Тру ба ду ру“ 
(са ди ри ген том Ни ко лом Лу и со ти-
јем) у лон дон ском Ко вент Гар де ну, 
као Оте ло у Бер ли ну, у Бе чу и Кел ну 
је ту ма чио уло гу прин ца Ле о пол да у 
опе ри „Је вреј ка“.

Шко ло ва ње сте  по че ли у Бе о-
гра ду а на ста ви ли у Не мач кој. Ка-
ко се то до го ди ло?

Би ла је то пу ка слу чај ност. У вре-
ме ка да сам био у Му зич кој шко ли 
„Мо кра њац“ код про фе сор ке Вла о-
вић, пру жи ла ми се мо гућ ност по-
ла га ња ауди ци је на франк фурт ској 
ака де ми ји, бу ду ћи да у око ли ни тог 
гра да жи ви мо ја фа ми ли ја. При ми-
ли су ме од мах, у пр вом по ку ша ју. У 
по чет ку сам био за до во љан, али сам 
ка сни је по тра жио но вог про фе со ра 
и две го ди не до ди пло ме про вео сам 
на ака де ми ји у Мин хе ну. Мој про фе-
сор, По љак по ре клом, имао је вр ло 
ин те ре сант ну тех ни ку, са ко јом сам 
ди пло ми рао и до био пр ве уго во ре. 
По след њих пет го ди на мој „ко уч“ је 
ита ли јан ски ба ри тон, од ко га сам на-
у чио не што што ћу си гур но пре но-
си ти сво јим сту ден ти ма: „Ја не пре-
да јем тех ни ку, ја пре да јем на чин 
пе ва ња (mo do di can ta re)“. То је на-
чин ка ко се пе ва опе ра по тра ди ци о-
нал ном ита ли јан ском си сте му. Ка да 
је шко ло ва ње у пи та њу, не по сто ји 
ша блон по ко јем мо же те сту ден те да 

са ве ту је те, ре ци мо, иди у Аме ри ку, 
та мо је нај бо ља шко ла пе ва ња. А чи-
ње ни ца је, на при мер, да та мо пре-
да ју нај бо љи ита ли јан ски пе да го зи, 
јер су у аме рич ким ко ле џи ма бо ље 
пла ће ни.

Ви сте у Се ви љи ‘96. го ди не 
„уско чи ли“ у пред ста ву „Ри го ле-
то“ уме сто Ђа ко ма Ара га ла. Ко ли-
ко су та кве слу чај но сти пре суд не 
у ка ри је ри?

То си гур но убр за ва ка ри је ру, јер 
та кви до га ђа ји вам уште де мно го 
вре ме на ко је вам је нео п ход но кад 
се са ми ета бли ра те. То се мно ги ма 
де си ло: Ли ћи тра је уско чио у Ме тро-
по ли те ну уме сто Па ва ро ти ја и но-
ва зве зда је ство ре на, Пјо тр Бе ца ла 
и Ка уф ман уме сто Ро лан да Ви ла зо-
на... Ме ни је „уска ка ње“ у Се ви љи 

Не мам ни шта про тив са- 
 вре ме не ре жи је, али не 

во лим кад се пре те ру је са тех-
нич ким аспек том, као што 
сам имао при ли ке да до жи вим 
на фе сти ва лу у Бре ген цу. Сви 
ми пе ва чи смо у тој пред ста ви 
би ли зве зде, а но ви не су пи са ле 
са мо о ве ли чи ни би не, о огром-
ном оку ко је је би ло на њој...

има сво
чин на ко
у свету
ран по
го, он 
мисли и ин
Не бих мо

јед

Вла ди мир Ма ре нић је, без сум-
ње, био је дан од на ших нај ве-

ћих сце но гра фа. Ро ђен је 31. ав гу-
ста 1921. у Ча гли ну код Сла вон ске 
По же ге. Ака де ми ју ли ков них умет-
но сти по ха ђао је у Бе о гра ду. У 
Сли кар ни цу На род ног по зо ри шта 
је сту пио рат не 1942, а од 1946, с 
ма њим пре ки дом (че ти ри го ди не 
је био у Срп ском на род ном по зо-
ри шту и у исто вре ме пре да вао у 
Шко ли при ме ње них умет но сти у 
Но вом Са ду), све до пен зи је у ко ју 
је оти шао 1985, био је сце но граф 
на шег на ци о нал ног те а тра. Кре-

и рао је пре ко 350 сце но гра фи ја и 
ви ше од 50 ко сти мо гра фи ја, у ма-
тич ном и у број ним те а три ма у он-
да шњој Ју го сла ви ји, али и ван ње 
(Пољ ска, Ма ђар ска, СССР...). Це-
лог жи во та Ма ре нић се ак тив но 
ба вио и сли кар ством, зид ним сли-
кар ством, гра фи ком и дру гим об ли-
ци ма ли ков ног из ра жа ва ња. Из ла-
гао је на ви ше од 20 са мо стал них 
и пре ко 150 груп них из ло жби, у зе-
мљи и ино стран ству. До бит ник је 
ве ли ког бро ја нај зна чај ни јих ју го-
сло вен ских при зна ња. 

Ј. С.

IN MEMORIAM

Владимир Маренић (1921–2010)

Ба лет  при пре ма пре-
ми је ру ко јом ће об ле-

жи ти Свет ски дан игре, 
29. април. Иза на сло ва 
„Tri ple Bill“  се кри ју 
три ко ре о гра фи је вр хун-
ских свет ских мај сто ра 
умет нич ке игре.
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ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА „СЕВИЉСКОГ БЕРБЕРИНА”

Севиљац у новом руху

мно го по мо гло. По-
сле пред ста ве је дан 
но ви нар је на пи сао 
да је див на окол ност 
што се Ара га ло во от-
ка зи ва ње пред ста ве 

уоп ште ни је осе-
ти ло.

На сту па-
те по це лом 

све ту, ка кве 
су раз ли ке 

у про дук ци-
ја ма у ко ји ма 
уче ству је те?

По сто је раз ли ке од зе мље до зе-
мље. Аме ри кан ци су вр ло тра ди ци-
о нал ни и у њи хо вим про дук ци ја ма 
је лак ше би ти опер ски пе вач не го 
у Не мач кој, где се све мо дер ни зу је, 
где су ре жи је вр ло ком пли ко ва не и 
где мо ра те би ти и до бар спор ти ста, 
а не са мо до бар опер ски пе вач. Чак 
је и у Ита ли ји по че ла тен ден ци ја да 
се опе ра мења. То је јед на но ва фа за 
овог на шег жи во та у опер ској умет-
но сти, и мо ра мо је при хва ти ти ако 
хо ће мо да и да ље бу де мо део тог све-
та. Али има ре ди те ља ко ји пра ве вр-
ло ле пе савремене ре жи је, у скла ду 
са му зи ком и свим оним што су ком-
по зи то ри или ли бре ти сти на пи са ли. 
Пе вао сам у Мин хе ну у „Нор ми“ и 
у „Ро бер ту Де ве роу“, две сјај не про-
дук ци је ко је се већ три-че ти ри го ди-

не по на вља ју, и за ко је се још увек 
пра ве ре до ви пред бла гај ном. Љу-
ди бро је да не до пред ста ве чак и на 
„феј сбу ку“, што ми се ве о ма сви ђа 
– опер ска пу бли ка је по ста ла мо дер-
на.

На сту па ли сте на чу ве ном фе-
сти ва лу у Бре ген цу (о којем смо 
писали у претходним бројевима) 
у њи хо вој про дук ци ји „То ске“, на 
по зор ни ци ко ја је на са мом је зе ру 
– пра во тех но ло шко чу до. 

То је но ва де фи ни ци ја опе ре – 
три би на од 6000 ме ста и сце на ко-
ја је то ли ко ве ли ка да је без тех ни-
ке не мо гу ће оства ри ти пред ста ву. 
Ја, ме ђу тим, ни сам баш оду ше вљен 
кад не мам мо гућ ност да не што ре-
а ли зу јем сво јим гла сом, већ мо рам 
да за ви сим од озвучења. Управо пре 
премијере „Тоске“ они су уложили 
два милиона евра у побољшање 
техничке опреме, да не би било 
закашњења у тону између сцене и 
оркестра који је у концертној сали. 

Та сце на је уро ње на у во ду, због 
чега је ре а ли за ци ја пред ста ве ве о-
ма ком пли ко ва на. Ка да би се до де-
љи вао Оскар за ова кве про дук ци је, 
увек би га до би ли тех ни ча ри, не пе-
ва чи. Ипак мо рам да ка жем да сам 
ужи вао на сце ни, јер ста ја ти на два-
де сет ме та ра ви си не, гле да ти до ле у 
је зе ро и пу бли ку ис под вас, ве о ма 
је уз бу дљи во. Тре нут но пре го ва рам 
да на истом фе сти ва лу пе вам Ан дре 
Ше ни јеа 2012. го ди не.

Ку да идете по сле Бе о гра да?
Сле де ћа про дук ци ја је „Нор-

ма“, са Еди том Гру бе ро вом у Бри се-
лу, ко ја због фи нан сиј ских мо гућ но-
сти, има и то га, не ће би ти из ве де на 
сцен ски не го кон церт но. Пу но опер-
ских ку ћа сма њу је број про дук ци ја, 
Ам стер дам је, ре ци мо, увек имао до-
бру фи нан сиј ску си ту а ци ју а са да и 
они сма њу ју број пре ми је ра, та кво 
је вре ме. У ма ју ћу на сту па ти у „То-
ски“ у Бер ли ну, а у ју ну у „Оте лу“, 
та ко ђе у Бер ли ну, са на шим Жељ-
ком Лу чи ћем...

Ва ња Ко са нић

Љу би те ље опер-
ске умет но сти 
у апри лу оче-
ку је пре ми јер-
на об но ва јед-

не од нај по пу лар ни јих ко мич них 
опе ра, Ро си ни јев „Се виљ ски бер-
бе рин“. По став ка Бо ри сла ва По-
по ви ћа, ко ју ће об но ви ти Ива на 
Дра гу ти но вић Ма ри чић, има ла је 
за ни мљив исто ри јат. По по ви ће во 
име се на пла ка ту, на ме сту ре ди-
те ља, нај пре по ја вљу је 18. ја ну а ра 
1975, али ова пред ста ва се, иако ре-
ди тељ ски дру га чи ја и са но вом со-
ли стич ком по де лом, ни је тре ти-
ра ла као пре ми је ра, ве ро ват но 
нај ви ше за то што је игра на у 
сце но гра фи ји Бо ја на Сту пи це 
и ко сти ми ма Ве ре Бо ро шић, 
из прет ход не, Сту пи чи не по-
став ке из 1961.

Две го ди не ка сни је, 
1977, упра ва до но си од лу-
ку да се „Се ви љац“ по но-
во по ста ви на сце ну, 
али сти цај окол но сти 
је хтео да уме сто 
по зва ног го ста, 
ре жи ја и овог 
пу та бу де по ве-
ре на Бо ри сла-
ву По по ви ћу. 
Сце но граф је 
са да био Ми-
о мир Де нић, 
ко сти мо граф 
Бо жа на Јо ва-
но вић. Игра-
не су две 
пре ми је ре, 1. и 14. ју на. За ди ри-
гент ским пул том оба пу та је био 
Ду шан Ми ла ди но вић, а пе ва ли су: 
Ро зи ну Ол га Ми ло ше вић и Гор да-
на Јев то вић, Гро фа Ал ма ви ву Пре-
драг Про тић и гост из Но вог Са да, 
Во ји слав Ку цу ло вић, Бар то ла Не-
бој ша Ма ри чић, Фи га ра Сло бо дан 
Стан ко вић, Ба зи лиа Алек сан дар 
Ђо кић и Жи ван Са ра ман дић, Мар-
це ли ну Мир ја на Ва си ље вић и Та-
тја на Сластјкен ко. Уло гу Фјо ре ла 
на обе пре ми је ре од и грао је Го ран 
Гли го рић, док су у уло зи Офи ци ра 
на сту пи ли То ми слав Ре но и То ма 
Јо ва но вић.

Ни је не по зна та чи ње ни ца да 
Бо ри По по ви ћу кри ти ка баш ни је 
би ла на кло ње на... Али ње го ве по-
став ке су, нај че шће, би ле из у зет но 
ду гог ве ка. Мишљења кри тичара 
су би ла по де ље на: док јед ан по-
ми ње да је ре жи ја ста тич на, дру-
ги је ка рак те ри ше као „ве о ма раз-
и гра ну“, јед ан за ме ра да је Фи га ро 
у кључ ним сце на ма у дру гом пла-
ну, док дру ги ис ти че успе шну ка-
рак те ри за ци ју ли ко ва, јед ан пре ба-
цу је да ни је до не то ни шта но во у 
ви ђе њу овог кла сич ног опер ског 
де ла, а дру ги хва ли дра ма тур шку 
ана ли зу, ми зан сцен и ди на ми ку 
пред ста ве... И по пи та њу му зич ке 
по став ке ко ма да ста во ви кри ти ча-

ра су не у са гла ше ни, док је дан за-
ме ра не до ста так „бри ја“, дру ги, 
на про тив, баш ис ти че по сто ја ње 
тог ти пич но ро си ни јев ског ус ко ви-
тла ног тем па, бр зе рит ми ке и ле пе 
гра да ци је. Ипак, јед но гла сно с одо-
бра ва њем кон ста ту ју да се Ду шан 
Ми ла ди но вић опре де лио за ка мер-
но ту ма че ње ове Ро си ни је ве пар ти-
ту ре, што је омо гу ћи ло со ли сти ма 
да се без гла сов них фор си ра ња по-
све те „ла ко ћи и из ра жај но сти свог 
пе ва ња“. Ово су по себ но уме ли да 
ис ко ри сте ис ку сни но си о ци глав-
них уло га. 

Па ипак, ова по став ка, уз број-
не до ма ће и го сту ју ће вр хун ске 
умет ни ке ко ји су се опро ба ли у со-
ли стич ким уло га ма, под му зич ким 
вођ ством ве ли ких ди ри гентс ких 
име на, спада у ред нај ду го вечни-
јих на на шој сце ни. О про сла ви 
два де се то го ди шњи це, не ки кри ти-
ча ри по сле из но се став да је „Се-
виљ ски бер бе рин“ нај у спе шни ја 
ре жи ја Бо ри сла ва По по ви ћа. 

Пред ста ву је ви де ла и пу бли ка 
ши ром зе мље: Ужи це, Ша бац, Ча-
чак, Вра ње, Тр сте ник, Кра гу је вац, 
Алек си нац, Алек сан дро вац, Сме-
де ре во, Ћу при ја, Со пот, Ле ско вац, 
Ја го ди на (та да Све то за ре во), Ниш, 
Пи рот, При је по ље, Но ви Па зар, 
По жа ре вац, Кру пањ, За је чар, Ива-
њи ца, Пан че во. У ју лу 1986. уче-
ство ва ла је на 34. ме ђу на род ном 
лет њем фе сти ва лу – 10. ју го сло вен-
ском опер ском би је на лу у Љу бља-
ни, где је Алек сан дар Ђо кић до био 
на гра ду за нај бо љу му шку уло гу. 
Ју би лар на сто та пред ста ва про сла-
вље на је у два на е стој се зо ни игра-
ња, 4. мар та 1989, што ни је че ста 
по ја ва у жи во ту опер ских пред ста-
ва. По след ња пред ста ва пре ове об-
но ве је од и гра на 20. мар та 2008. и 
до тле је „Се виљ ски бер бе рин“ у 
овој ре жи ји Бо ри сла ва По по ви ћа 
од и гран 183 пу та, од то га 37 пу та 

ван Бе о гра да, пред 82898 гле да ла-
ца. То зна чи увек пред пу ном са-
лом, тач ни је пред 452 гле да о ца у 
про се ку. 

И, за вр ши мо ово крат ко при се-
ћа ње на ве о ма дуг и пло дан жи вот 
„Се виљ ског бер бе ри на“ на сце ни 
На род ног по зо ри шта ре чи ма ко је 
је по сле чи та ња Ро си ни је ве пар ти-
ту ре Бе то вен упу тио ауто ру: „Ово 
ће се из во ди ти до кле год бу де по-
сто ја ла ита ли јан ска опе ра!“ За хва-
љу ју ћи овој об но ви, до да је мо – и 
бе о град ска!

Је ли ца Сте ва но вић

Пре ми јер на об но ва и пр-
ва сле де ћа пред ста ва су 

заказане за 17. и 22. апри л. За 
ди ри гент ским пул том ће би-
ти Ана Зо ра на Бра јо вић, ре-
жи ју Бо ри сла ва По по ви ћа 
пре но си Ива на Дра гу ти но-
вић Ма ри чић, сценографију 
Миомира Денића и костиме 

Божане Јовановић обнављају 
Мираш Вуксановић и Олга 
Мрђеновић, а уло ге при пре ма-
ју: Сне жа на Са ви чић Се ку лић 
(Ро зи на), Љу бо мир По по вић и 
Дар ко Ђор ђе вић (Ал ма ви ва), 
Пре драг Ми ла но вић и Вла ди-
мир Ан дрић (Фи га ро), Ми ка Јо-
ва но вић и Не бој ша Ба бић (Бар-
то ло), Горан Крнета, Иван 
То ма шев и Живан Сарамандић 
(Ба зи лио), Жељ ка Здје лар и 
Све тла на Не сто ров (Бер та), 
Бра ни слав Ко са нић и Павле 
Жарков (Фјо ре ло), Ми о драг 
Ма тић (Офи цир), Бо жи дар 
Ка тић (Ам бро зио), Де јан Мра-
ко вић (Но тар) и Зо ран Три-
фу но вић (Фе њер џи ја), Срђан 
Дојковић (Крчмар). Уче ству ју 
Ор ке стар и Хор Опе ре.

ком поделом, није треније трени ти
ла као премијемијеми ра, вероватно 

ше зато што је играна у 
графији Бофији Бофи јаји Бојаји Бо на Ступице 

стимима Вере Борошић, 
ходне, Ступичине по-

ке из 1961.
Две године каснијеснијесни , 

управа доноси одлу-
ку да се „Севиљац“ поно-

стави на сцену, ну, ну
цај околности 

је хтео да уместо 
ног госта, 
ја и овог 

де пове-
на Борисла-

повићу. ћу. ћу
граф је 

да био Ми-
мир Денић, 

мограф 
на Јова-

Игра-

Љу би те ље опе ре ће об ра-
до ва ти вест да их већ 

10. апри ла оче ку је на ступ 
још јед не на ше ин тер на ци-
о нал не зве зде – Ни ко ла Ми-
ја и ло вић го сту је у опе ри П. 
И. Чај ков ског „Ев ге ни је Оње-
гин“, уз со ли сте, Хор и Ор-
ке стар Опе ре и ан самбл Ба-
ле та. Ди ри го ва ће ма е стро 
Joхнес Хар најт.
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Ми ра Са њи на је 
ро ђе на у За гре-
бу 1924, где је 
от по че ла сво је 
играч ко шко ло-

ва ње код Ане Ма ле тић, а на ста ви-
ла у Бе чу код Кур та Јо са и у Лон-
до ну код Ру дол фа Ла ба на. Још као 
уче ни ца, да ва ла је са успе хом со-
ли стич ке кон цер те са соп стве ним 
ко ре о гра фи ја ма у За гре бу, Бе о гра-
ду и Љу бља ни. У то ку Дру гог свет-
ског ра та би ла је чла ни ца Ка за ли-
шта на род ног осло бо ђе ња, а по сле 
ра та је по ста ла ис так ну та со лист ки-
ња ба лет ског ан сам бла На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, где је игра-
ла драм ске и ка рак тер не уло ге. По-
себ но се из два ја ју ње не ин тер пре-
та ци је у ба ле ти ма „Ше хе ре за да“, 
„Ба ла да о јед ној сред њо ве ков ној 
љу ба ви“, „Тро ро ги ше шир“, „Ђа-
во на се лу“, „Љу бав ча роб ни ца“, 
„Шпан ски ка при чо“, као и мно ги 
де ло ви са шпан ском игром у опе-
ра ма. По се бан успех је по сти гла 
као Би ља на у Хри сти ће вој „Охрид-
ској ле ген ди“, ко ју је игра ла ви ше 
од три сто ти не пу та на на шим и 
ино стра ним по зор ни ца ма, уз ви со-

ка при зна ња и пу бли ке и струч не 
кри ти ке.

По вре ме но се ба ви ла и ко ре-
о граф ским ра дом. По ста ви ла је 
ба ле те „Вал пур ги на ноћ“, „Са ло-
ма“, пра и звед бу „Ба ла де о ме се-
цу лу та ли ци“ Ду ша на Ра ди ћа, ко-
ја је сво је вре ме но би ла из у зет но 
сме ло играч ко по зо ри ште, као 

и играч ке де ло ве у Брех то вих 
„Се дам смрт них гре хо ва“, у 

та да шњем Са вре ме ном по зо-
ри шту и дру ге.

Њен до при нос афир ма-
ци ји бе о град ског Ба ле та на 
ме ђу на род ним по зо ри шним 

фе сти ва ли ма био је дра-
го цен. Умет ни ца се по-
себ но се ћа пр вог го сто-

ва ња на Фе сти ва лу 
у Един бур гу, где је 
игра ла „Охрид ску 
ле ген ду“, „Ли ци тар-

ско ср це“ и „Ба ла ду о 
јед ној сред њо ве ков ној 

љу ба ви“, у ко јој је, у 
глав ној уло зи, успе-
шно за ме ни ла обо-
ле лу ко ле ги ни цу. 
Та да је има ла част 

да уга си фе сти вал ску ба кљу, као 
лич ност ко ја је сво јим уче шћем 
обо га ти ла Един бур шки фе сти вал 
те го ди не. То је, по ка зи ва њу умет-
ни це, би ло не за бо рав но ве че, ка да 
је под све тло шћу све ћа иза шла у 
ко сти му Кње ги њи це из „Ба ла де“, 
и уз им про ви зо ва не по кре те и зву-
ке ор ке стра ко јим је ди ри го вао чу-
ве ни Бар би ро ли, уга си ла фе сти вал-
ску ба кљу.

Из у зет на при зна ња Са њи на 
је до би ла и на тур не ја ма у Ки ни 
и Егип ту, што је би ло ве о ма зна-
чај но не са мо за њу, већ за цео бе-
о град ски Ба лет и ба лет ску умет-
ност у та да шњој Ју го сла ви ји.

Са њи на се са сце не по ву кла 
1971. го ди не, ка да је отво ри ла соп-
стве ни сту дио за мо дер ну игру, у 
ко јем је са успе хом упу ћи ва ла ге-
не ра ци је љу би те ља ба лет ске умет-
но сти у ле по ту и из ра жај ност умет-
нич ки об ли ко ва ног и емо ци ја ма 
про же тог по кре та људ ског те ла.

Ле па и при јат на спо ља шност, 
ду га, та ла са ста, сјај на ко са, ме ки 
пла стич ни по кре ти из ко јих из би ја 
сна жна ин ди ви ду ал ност, сен зи бил-
ност и сен зу ал ност, ко ји пре ра ста-

ју у ду бо ку драм ску из ра жај ност 
– то су би ла обе леж ја играч ке лич-
но сти Ми ре Са њи не. Као вр сна 
ин тер пре та тор ка ју го сло вен ског 
и шпан ског фол кло ра, она је по-
се до ва ла не по гре ши ви осе ћај за 
рит мич ку и ди на мич ну из ни јан-
си ра ност на ци о нал ног пле са. Еро-
тич на ком по нен та у ње ној игри, 
по себ но у Са ло ми ном пле су са се-
дам ве ло ва, би ла увек је у слу жби 
искре ног из ра жа ва ња емо ци ја. Му-
зи ку сма тра ве ли ком ин спи ра ци-
јом, али и игра без му зи ке, по њој, 
има сво ју му зи ку, а то је ри там ко-
ји и у ти ши ни опле ме њу је пле сни 
по крет. Оста је не за бо ра ван ути-
сак да је Ми ра Са њи на игра ла као 
у тран су, да је са ња ла сва ку сво ју 
игру, јер је сво јом умет но шћу зра-
чи ла и као про фе си о на лац и као ве-
чи ти са њар.

Све за слу ге Са њи не за афир-
ма ци ју срп ске умет нич ке игре већ 
одав но су за слу жи ва ле нај ве ће при-
зна ње за жи вот но де ло, ко је јој је, 
2008. го ди не, и до де ли ло Удру же-
ње ба лет ских умет ни ка Ср би је.

(на ста ви ће се)

Вечити сањар, Мира Сањина
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При ли ком отва ра-
ња пр ве Глу мач ке 
шко ле, 1909, Грол 
је у свом при ступ-
ном пре да ва њу ис-

та као да се ова шко ла осни ва на 
ини ци ја ти ву са мог На род ног по-
зо ри шта и за ње го ве по тре бе, „у 
на шој ку ћи и за на шу ку ћу“. Он 
да ље об ја шња ва: „оно што млад 
по чет ник до би је на по зор ни ци у 
две-три ре чи крат ке, хит не, нер во-
зне и је два обра зло же не на по ме не 
од дра ма тур га и ре ди те ља, у шко-
ли ће до би ти у ла га ном, сми шље-
ном и сре ђе ном из ла га њу прин ци-
па и упут ста ва, и упо ре до с њи ма, 
у прак тич ном ве жба њу и из во ђе-
њу тек сто ва, мо но ло га, уло га и чи-
та вих ко ма да, под ру ко вод ством 
до брих глу ма ца, с мно го ви ше вре-
ме на и сту ди је. Око тог основ ног 
про гра ма раз ви ја се оста ла по моћ-
на на ста ва, са зна њи ма и ве шти-
на ма ко је су не из о став не до пу не 
обра зо ва њу глум ца: до бро по зна-
ва ње је зи ка, чи сто те из го во ра, на-
гла ска; по зна ва ње књи жев них об-
ли ка и епо ха, по зна ва ње исто ри је 
дра ме и по зо ри шта уоп ште, по зна-
ва ње до га ђа ја и ти по ва из исто ри-
је по ли тич ке и кул тур не у ве зи с 
дра мом и по зо ри штем, по зна ва ње 
исто ри је глу ме, ин сце на ци је, по зо-
ри шне тех ни ке, ко сти ма, сти ло ва 
у де ко ру, на ме шта ју, ве шти не бо-
ре ња, игра ња, основ них зна ња му-

зи ке, с до пу ном по себ них пре да ва-
ња о глу мач кој ве шти ни, ка ри је ри 
ве ли ких глу ма ца, ра зним ин сце на-
ци ја ма истих де ла, ра зним глу мач-
ким схва та њи ма и тво ре ви на ма 
истих уло га: јед ном ре чи с чи та-
вом син те зом зна ња и уме ња ко ја 
обра зу је до брог глум ца“.  

На став ни ци Глу мач ке шко ле 
су би ли: Ми лан Пре дић и Дра гу-
тин Ко стић, дра ма тур зи (Ана ли-
за тек ста и умет нич ки го вор), др 
Ни ко ла Ву лић, проф. Уни вер зи-
те та (Исто ри ја, кла сич на дра ма), 
др Ве се лин Чај ка но вић, до цент 
Уни вер зи те та (Грч ка дра ма и по-
зо ри ште), др Во ји слав Ђор ђе вић, 
проф. ана то ми је у За нат ско-умет-
нич кој шко ли (Гест и ми ми ка), 
Ерб (Бо ре ње, игра ње), Ми ло рад 
Га ври ло вић, Или ја Ста но је вић и 
Са ва То до ро вић, ре ди те љи (Прак-
тичнa ве жба ња с из ра дом уло га).

Је дан од глу мач ких при прав-
ни ка је био и Алек сан дар Злат ко-
вић, а од мла ђих чла но ва шко лу 
су по ха ђа ли: Алек сан дар Ту ца ко-
вић, Бо жи дар Ша по њић, Вла сти-
мир Та сић, Дра го љуб Со ти ро вић, 
Ђор ђе Бел кић, Ле по са ва Сто ја но-
вић, Ни ко ла Слан ка ме нац, Ни ко-
ла То ми чић, Пе тар Хри сти лић, 
Рад ми ла Или ће ва, Со фи ја Ха ри то-
но вић, Те о до ра Бо бе рић (по то ња 
Ар се но вић). Дво ји ца по ла зни ка 
би ће упу ће на на сту диј ско уса вр-
ша ва ње у ино стран ство – Бо жи-

дар Ша по њић већ 4. мар та 1910. 
од ла зи у Мо скву, а Иван То ми чић 
се од 3. фе бру а ра 1911. на ла зи у 
По зо ри шној шко ли А. С. Су во ри-
на у Пе тро гра ду (на жа лост, овај 
мла ди чо век је 28. ју на 1912. из-
вр шио са мо у би ство у Бо ри со-
глеб ском, где се на ла зио на 
го сто ва њу). Со фи ја Ха ри то но-
вић, пак, би ће по чет ком фе бру-
а ра 1911. упу ће на на ше сто-
ме сеч не глу мач ке сту ди је у 
Бер лин. 

Грол у при ка зу пр вих ис пит-
них пред ста ва Глу мач ке 
шко ле, одр жа них 28. 
ју на 1910, ни је крио 
сво је не за до вољ-
ство сла бим ре-
зул та ти ма. По-
ред на чел них 
при ме да-
ба о не а-
де кват-
н о м 
р а -

ду ре ди те ља с по ла зни ци ма и при-
го во ра не до вољ ном ан га жма ну 
Пре ди ћа у пре да ва њи ма ве шти-
не чи та ња и дик ци је, да кле, све 
струч ним ли ци ма из Ку ће, Грол 

је по вољ но оце нио за ла га ње спољ-
них са рад ни ка и из ра зио на ду да 
ће уоче ни не до ста ци би ти вре ме-
ном от кло ње ни, јер „с оним што 
Глу мач ка шко ла мо же у овај час 
има ти на рас по ло же њу у Бе о гра-
ду, она ни је ни оче ки ва на с илу зи-
ја ма да ће по сле не ко ли ко ме се ца 
би ти Кон зер ва то ри ум. С не по ко-
ле бљи вим уве ре њем о ње ној ко-
ри сно сти, тре ба је по ма га ти и уна-
пре ђи ва ти. На пре дак мо ра до ћи“, 
за кљу чу је Грол сво ју оце ну ре зул-
та та ко је по сти гла ова мла да ин-
сти ту ци ја.

Пре кра ја се зо не 1909/10, 31. 
мар та 1910. Ми лан Грол, због на-
чел них не су гла си ца с ми ни стром 
про све те, под но си остав ку, а за-
тим то исто чи не дра ма тург Ми-
лан Пре дић и чла но ви Књи жев-
но-умет нич ког од бо ра Дра го мир 
Јан ко вић, Јо ван Скер лић и Сте ван 
Мо кра њац. 

На ду жност управ ни ка по ста-
вљен је Ми ло рад Га ври ло вић, 
ко ји ће оста ти на тој том ме сту 
не пу них го ди ну да на, јер је 1. ја-
ну а ра 1911. Грол по но во вра ћен 
на ду жност управ ни ка, на ко јој ће 
оста ти све до 28. фе бру а ра 1924. 
го ди не, с пре ки дом то ком Пр вог 
свет ског ра та ка да На род но по зо-
ри ште, као и оста ле кул тур не уста-
но ве у Ср би ји, ни је ра ди ло. 

(на ста ви ће се)

вршио самоубиство у Борисо-
глебском, где се налазио на 
гостовању). Софија Хафија Хафи рија Харија Ха тоно-
вић, пак, биће почетком фебру-
ара ара а 1911. упућена на шесто-
месечне глумачке студије у дије у ди
Берлин. 

Грол у приказу првих испит-
них представа Глумачке 
школе, одржаних 28. 
јуна 1910, није крио  није крио  ни
своје несвоје несво задовољ-
ство слабим ре-
зултатима. По-
ред начелних 
примеда-
ба о неа-
декватдекватде -
н о м 
р а -

ка при зна ња и пу бли ке и струч не 
кри ти ке.

По вре ме но се ба ви ла и ко ре-
о граф ским ра дом. По ста ви ла је 
ба ле те „Вал пур ги на ноћ“, „Са ло-
ма“, пра и звед бу „Ба ла де о ме се-
цу лу та ли ци“
ја је сво је вре ме но би ла из у зет но 
сме ло играч ко по зо ри ште, као 

и играч ке де ло ве у Брех то вих 
„Се дам смрт них гре хо ва“, у 

та да шњем Са вре ме ном по зо-
ри шту и дру ге.

Њен до при нос афир ма-
ци ји бе о град ског Ба ле та на 
ме ђу на род ним по зо ри шним 

фе сти ва ли ма био је дра-
го цен. Умет ни ца се по-
себ но се ћа пр вог го сто-

ско ср це“ и „Ба ла ду о 
јед ној сред њо ве ков ној 

љу ба ви“,


