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Пуном паром у свим секторима

Б

аалет се вечерас придружу
дружу
жује
је обележавању
Међународ
на ног дана
народ
игре премије
ми ром ко
мије
која
под насловом „Triple
Bill““ об
обједињује
њује три кореографије
њу
фи
фије
светски познатих
знатих и призна
зна
знатих уметника – „Дуо“ Љубинке Добрије
бри вић,
брије
„Step Lightly“ Пола Лајтфута
тфута и Сол
тфу
Леон, те „Шест плесова“ Јиржија
жи
жија
Килија
ли на. Пре премије
лија
ми ре, у фоајеу
мије
а
ајеу
II гале
га рије
ри , биће отворена изложба
фотографија
фија „Triple Bill – корак по
фи
корак“ аутора Небојше Бабића.
Један од омиљених наслова кла
класичног оперског репертоара
а , Росиара
нијев „Севиљски берберин“,
ни
поново је на
нашој сцени. По-

ставку Борислава Поповића
ћа ко
која је
за више од три деценије
није сценског
ни
тра ња доживела скоро 200 репритраја
за, са великом
ком па
пажњом је обновила Ивана
на Дра
Драгу
гутиновић
гути
вић Ма
Маричић,
костиме Божане Јовановић Олга
Мрђеновић, а декор Миомира
мира Деними
ћа – Ми
Мираш Вуксановић. На премијерној обнови, 17. и на репризи 21.
априла, публика је салвама
ма апла
аплаууза
уза
испрати
пра ла наступе наших солиста
прати
Снежане Савичић Секулић
ку , Љубокулић
мира Поповића, Предрага
ми
драга Миланодра
вића, Мике Јовановића, Живана
Са
Сарам
андића Горана Крнете, Жељ
андића,
Жељке Здјелар, Бранислава Косанића и
других, као и Орке-

стар и Хор Опере, под му
музичким
вођством Ане Зоране
не Бра
Брајовић.
Без дана предаха
да , Опера је почедаха
ла припреме за премије
ми ру „Лучије
мије
чи
чије
од Ламермура“
мура“ Гаетана Доницему
ти , која
тија
која се плани
нира за 29. мај. Режија је поверена госту из Енглеске
жи
Џону Рамстеру,
ру за ди
ру,
диригентским
пултом ће бити Зорица Митев Војновић, сценографију
фију креи
фи
ира Борис
Максимовић, а костиме
ме Ма
Марина
Меденица. Насловну улогу тумаче
ма
маче
Сања Керкез и Снежана Савичић
Секулић
ку , а оста
кулић
остале соло роле припремају
ма
ју Вла
Влади
димир Андрић, Миодраг
Д. Јовановић, Дејан
Де

Максимовић, Хон Ли, Дарко Ђорђевић, Игор Матвејев
тве , Иван Томатвејев
шев, Вук Матић, Ива Профаца,
Жељка Здјелар, Игор Матвејев
твејев и
тве
Дарко Ђорђевић.
У Драми се припремају
мају два
ма
наслова, „Животињско царство“
у режији
жији Ксени
жи
није Кр најски (преми ра је најављена за 22. мај
мије
ма )
и „Златно теле“, драматизација
романа Иљфа и Петрова, коју
потписује редитељ представе Горан Марковић, а премије
ми ра се
мије
предвиђа за другу половину јуна.
(више на странама 2, 3 и 4)

СЛАВИМО
ЕВРОПСКЕ
ДАНЕ ОПЕРЕ
8. мај АИДА 19.00
9. мај СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН 11.00

Ре д о в н а год и ш њ а

АУДИ Ц И ЈА
за пријем
балетских играча
(мушкарци)

27. 5. 2010. у 12.00
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АРДАЛИОН РИСТАНОВСКОМ

Н

икола Ристановски наставља
да повећава списак
награда добије
би них
бије
за улогу Ахмета Нурудина у представи
„Дервиш и смрт“. Највећим признањима
која је овај уметник
ко
освојио у земљи и
осво
иностранству, придружио се и „Ардалион“ за најбољу мушку улогу, са недавно завршеног XIV југословенског позоришног фестивала
у Ужицу. Награду му је једногласно доделио жири
ри ко
који су
чинили глумица Ђурђија
ђија Цветић – председник, театролози
ђи
Иван Меденица и Дарко Гашпаро
шпа вић, редитељ Мартин Кошпаро
човски и костимограф Снежана Ковачевић, а лауреату је
уручена на представи 25. априла.
Ј. С.
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УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „ЖИ ВО ТИЊ СКОГ ЦАР СТВА“

Кад се руше снови,
свака судбина је тешка

У

средишту
комада, који
ко поставља
Ксенија
ни Крнајски,
нија
налази се пет глумаца оптерећених
страхом од губитка радног места,
јер су запослени по уговору.
ру Насуру.
прот тој егзистенцијал
ци ној причи
цијал
одвија
ви се и њихова приватна дравија
ма из гардеробе. Ова „представа у
представи“ осликава међуљудске

по неколико месеци. Јунаци овог
комада представљају
вљају на сцени завља
бавну,
ну комерцијал
ну,
ци ну представу
цијал
намењену широким народ
на ним масама, а у приватном животу имају
има
разне проблеме. Завршетком играња представе, почиње и распад њихових ‘малих живота’, на сцени и
у гардероби. То је, на неки начин,
метафора читавог тог света, у којој се огледа порозност нечега што

допасти и публици која
ко ће бити
у прилици да сва та дешавања
посматра, као да вири кроз кључаоницу.
цу Видеће кроз шта све
цу.
пролазе уметници у ситуацији
ци
цији
када су само ‘административни
бро ви’“, каже Анастасиа Манброје
дић која
ко ће се поја
по вити у улогама
Сандре, Антилопе и Тост хлеба.
„Многи, који
ко немају
ма додирних
мају
тачака са глумом, мисле да се ту

ПОКОЈНИК НАЈБОЉИ У СМЕДЕРЕВУ

Н

а
смедеревским Нушићевим данима, по
одлуци Стручног
жирија
ри ко
рија
који је радио у саставу Ружица Сокић, Мухарем
ха
харем
Первић и Драгослав
Мандић, за најбољу
је проглашена представа „Покојник“ у
режији
жији Егона Савижи
на, у продукцији
цији Наци
родног позоришта. Награду за глумца вечери из града на
Дунаву понео је Предраг Ејдус, а по оцени публике највећу
оцену (4,77) добила је представа Звездара
здара театра, „Сумњизда
во лице“ у режији
жији Божидара
жи
дара Ђуровића.
да
Р П. Н.
Р.

НУШИЋ И КРИТИКА

У

ПО РТАЛ

среду 21. априла, промовисасреду,
на је најновија
вија књига у издању
ви
смедеревског Фестивала, „Нушић и критика – на примеру поставки ‘Госпође
министарке’ на сцени
ни На
Народног позоришта у Београду“, аутора Јелице Стевановић. О књизи, која
ко проучава специфичан однос критике према нашем највећем комедиографу и његовом делу, на
примеру комедије
дије
ди
је за ко
коју
ју се свакако може рећи да је у периоду од скоро целог
века заштитни знак Националног театра, говорили су Драгана Чолић Биљановски, селектор фестивала, театролог
и професор ФДУ, Жељко Хубач, драмски писац и критичар, те ауторка. Промоција
ција је одржана у кафани „Дарданели“ у Смедереву.
ци
Р. П. Н.

ИГРА СЛИКАНА РЕЧЈУ

Е

диција
ција „Из истори
ци
рије
је На
Народ
родног позоришта“ постала
стала је боста
гати
гати
тија
ја за још један наслов. Реч је о књизи „Игра сликана
речју“ Милице Зајцев, ко
реч
коју
ју су об
обја
јавили Издавачка делатност
нашег националног театра
а , Му
атра
Музеј позоришне уметности Србије и КИЗ „Алтера“. Ова, како у поднаслову књиге
би
ге сто
стоји
„играчка хроника догађа
гађа
гађа
ђаја
ја на ба
балет
летској сцени
ни На
Народног позоришта у Београду
гра (1960–2007)“, драго
граду
дра цено је сведочанство
о последњих безмало
мало пет деценија
ма
нија
ни
ја ра
рада
да нашег Ба
Балета, али
и незамењив извор
вор за сва бу
буду
дућа
ду
ћа проучавања историје
рије уметри
ничке игре у нас. Књига
га об
обједињује
њује скоро 150 критика
њу
ка ко
које
је ова неуморна посвећеница Терпсихоре написала
сала
са
ла и об
обја
јавила у ра
разним новинама и часописима у поменутом
нутом периоду,
ну
а биће промовисана у среду, 5. маја
ма , у Му
Музе
зеју
зе
ју позоришне
уметности.
Ј. С.

односе уметника, али и њихово саможртвовање за професију
си због косију
је су изгубили приватне животе и
почели све више да личе на ликове
из комада у ко
којем
јем игра
играју
ју...
ју...
„Веома ми је важно да ме текст
ко радим ‘дотакне’, али и да се
који
тиче мојих
мо
при теља, колега, поприја
родице... Када сам прочитала Шимелпфенигов комад, препознала
сам у њему читав један свет којем
ко
и ја припадам“, обја
об шњава Ксенија Крнајски разлоге због којих
ко
се
прихватила режије
жи овог комада,
жије
уочи почетка једне од сценских
проба, и додаје
да : „Интересантно
даје
је да је тај свет у јавности представљен као идеалистички, склон
декаденцији
ци , хедонизму,
цији
зму зато што
зму,
људи обично мисле да глумци, редитељи и остали који
ко раде у позоришту живе врло опуштено и да је
ту све безбрижно и дивно. Нарав
На но да није
ни тако и да је слика, ипак,
другачија
чи . Овај комад говори о точија
ме. Кад после неке пробе изађем
из позоришта и кренем кући, не
одлазим ‘празне главе’ и не враћам
се назад следећег јутра ‘ресетована’, већ проблематику и тему комада ко
који постављам носим са собом

К

омад „Животињско
царство“ савреме
вре ног
време
не
немач
к драмског
ког
ск писца
ског
Роналда Шимелп
Ши
фенига
је интригантна црноху
но ноху
морна прича о глумач
глу
ком
животу у позори
зо шту,
зори
шту на
сцени и ван ње.

споља изгледа глатко, а уствари
уства је
препуно пукотина“.
Слично размишља и Гојко Балетић који
ко напомиње да комад,
иако у њему постоје
сто и духовити
стоје
елементи, генерално, ипак, одише
тескобом и муком: „С једне стране, присутна је та лепота глуме,
играња, песме, музике и аплауза,
а са друге, као нека супротност читавом том шаре
ша нишу,
шу налазе се рашу,
зни приватни проблеми јунака чији је живот константно оптерећен
јурњавама за послом, трагањем за
сопственимидентитетом“,напомиње Балетић који
ко ће тумачити и лик
Дирка, те Птице Мара
Ма бу и Флаше
кечапа.
„Сигурна сам да ће се прича

све ‘врти’ око гламура. Међутим,
често се деси, као што је случај и
у овој причи, да свако од нас дође у ситуацију
ци да обуче костиме
цију
од сунђера и да се зове Млин за
бибер, Флаша кечапа, Јаје
Ја на око
или Тост хлеб. То је оно што свако глумачко биће, у недостатку
посла, прође у разним програмима за Нову годину,
ну промоција
ну,
ци ма
ција
производа, рекламама... Док смо
студирали, професори су нас спремали да свако од нас једног дана
буде велики глумац и да игра раскошан драмски репертоар, а онда
ти живот донесе нешто сасвим
друго“, наглашава Мандићка.
У представи, поред Балетића
и Мандићке, играју
игра и Милош Ђорђевић (Петер, Лав, Јаје
Ја на око),
Златија
ти Ивановић (Изабел, Мачка
тија
генетка, Млин за бибер), Александар Срећковић (Френки, Зебра),
те Борис Пинговић у улози писца
и редитеља Криса. Сценограф је
Синиша Илић, костимограф Боја
Бо на Никитовић, музику компонује
ну
нује
Владимир Петричевић, а за сценски покрет је задужен Милош Пауновић.
Микојан
ко
којан
Безбрадица
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КОВАЧИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

ГОРАН МАРКОВИЋ РЕЖИРА

Радост сусретања

Г

П

редстава „Ковачи
ва “
вачи
Милоша Николића,
у режији
жији Стефана
жи
Саблића, гостовала је од 15. до 18.
априла у Гра
Грачаници, Гораждев
ра
раждев
цу
цу,
Великој Хочи и Звечану, на Косову
и Метохији
хи .
хији
Посебно за ову прилику,
ку у улоку,
гу Петера
ра је врло успешно „ускочио“ Урош Урошевић. У представи
играју и Миленко Павлов, Драган
игра
Дра
Николић и Зорица Мирковић.
Уз ансамбл, на пут су пошли и
управник
ник На
Народног позоришта у
Београду
граду Божидар
гра
дар Ђу
Ђуровић, дирек
ди тор драме Ивана Димић и Ненад Тодоровић, управник
ник На
Народног позоришта у Приштини (привремено измештеног у Косовску Митровицу).
А Милан
лан Гу
Гутовић је првог дана, да
би поздравио децу
цу у Гра
Грачаници, путовао тамо
мо и на
назад десетак
так са
сати.
Током гостовања представници
Позоришта су поклањали
њали књиге
ња
школским библиотекама и најбољим ђацима, у местима
ма у ко
којима
су игране представе. Најмлађи
мла ма у
млађи
публици поклањани су након представа часописи, музич
му ки дискови и
потписане слике познатих
знатих глумаца
зна
На ног позоришта у Београду
Народ
граду.
граду
ду.
Гостовање је протекло под изу-

зетним емотивним набојем
бо , погобојем
тово током извођења представа у
Гра ници, Гораждев
Грача
ра
раждев
цу и Великој
Хочи, местима
ма у ко
којима Срби живе у окру
окружењу.
њу На пу
путу до енклава

наш аутобус је био под пратњом
полиције
ци . Током
ције
ком пу
пута било је непријатних утисака, пошто су локални
возачи
зачи стално покушавали
за
вали да се
ва
убаце између полицијског возила
и аутобуса, а често су гестовима и
речима искази
ка ва
кази
вали незадо
за вољство
што виде београдски аутобус. Али,
постоји
стоји и другачи
сто
гачи
чији
ји пример: на бензинској пумпи у Пећи, где не примају динаре
ма
на а ми нисмо хтели да
пла мо у еврима, добили смо флаплаћа
шу воде на поклон. Сретали
тали смо и
та
војнике, ма
махом
хом при
прија
јатељски настројатељ
јене, ра
разних војски ко
које „обезбеђују
ђу
ђују
Косово и Метохију,
хи да“, како рече
хију,

један монах
нах ка
када смо обилази
ла ли манастир, „не употребимо другачи
гачији
гачи
чији
израз за страну војску
ску у сво
својој земљи“.
Гостопримство домаћи
ма на је бимаћи
ло изузет
у но срдачно и искрено, а
узет
чланови ансамбла представе одговорили су им на најбољи могући
гу
гући
на
начин
, сјајним извођењем представа упркос очекиваним, врло лошим
техничким условима, на ко
које се,
треба напоменути
ну , нико ни једном
нути
речју
реч
ју ни
није
је пожалио
жа .
Занимљив је био догађај
гађај у Велига
кој Хочи, после представе, на дружењу са домаћи
ма нима „Код Жике“.
маћи
У пуном јеку весеља, а ни песме ни
врхунског хочанског вина
на ни
није недостајало
стаја
јало (у Великој Хочи
чи се на
нала
лази
лази
виница, како
ко у том кра
крају
ју на
нази
зивају
ва
винари
нарију
нари
рију,
ју, Високих Дечана), нестала је струја
стру . Песма се у мрклом мраку наставила, као да се ништа
шта ни
није
догодило, а мобилни телефони и батеријске лампе су осветлили просторију.
рију
ју. Ускоро је укључен и агрегат и
све је дошло
шло на сво
своје место.
Верује
ру мо да ће ово гостовање
рује
остати упамћено пре свега по пооста
дршци
шци и ра
радости ко
које
је су пру
пружне
жне
љу ма свакодневно суоченим са
људи
истинским недаћа
да ма.
даћа
Немања
мања Константи
ма
стан новић

потписује
сује Зоран Јерковић, а са
су
сарадник за филм је био Балша Ђого.
Улоге су на премије
ми ри тумачимије
ли Ненад
над Ма
Маричић (Кристер), Марија Вицковић (Брита), Ружица Сори
кић (Гђа Бернхард), Петар Банићевић (Мировни судија
ди ), Александар
дија
Срећковић (Арнолд), Вла
Владан
дан Га
Гајо
јовић (Др Леонхард), Хана Јовчић
потоња Анђели (Ланер), Добрила
Стојнић (Торнвалд), Ксенија
нија Јовани
новић
вић (Стари
Стари
рија
ја дама), Александар
Ђу ца (Судија
Ђури
дија Кунинг), Немања
ди

КонстанКон
тиновић
вић и
Давор Бабић
бић (Полицајци – ста
статисти). У току
ку протекле
про
четири године, дошло
је и до мањих измена у
подели, па је тако улогу Леонхарда
две сезоне тумачио и Слободан Бештић, а улогу Арнолда Милан Чучиловић, у улози Брите се смењују
њу
њују
Мари
Мари
рија
ја Вицковић и Сена Ђоровић,
а улогу Мировног судије
дије је преузео
ди
Небојша Кундачина.
Представу
ву је до са
сада видело преко 8000 гледала
да ца на ма
дала
матичној, али
и на сценама у Подгорици, Студент
Сту
ском гра
граду
ду, Пожарев
ду,
жа цу и Панчеву.
жарев
ву
ву.
Јелица Стевановић

Т

ужан је податак да
ужан
ве на деце у Грачанивећи
ци Гора
ци,
Гораждев
раждевцу и Ве
Великој
Хочи никада
да пре ни
није била у по
позо
зоришту,
зори
шту те да им
је ово био први сусрет са
глумцима
цима
ци
ма и по
позо
зоришном
зори
уметношћу.
шћу
шћу.

ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Педесети
„Судија“

У

уторак, 27. априла,
представа „Судија“ шведског писца
Вилхелма Моберга
била је изведена пе-

десети
ти пут
пут.
Да подсетимо, премије
ми ра је бимије
ла на Сцени „Раша Плаовић“ 17.
фебруара
а 2006, комад је превела
ара
Љиљана Андрић, представу је режирала
рала Тања Мандић Ригонат
ра
нат ко
која
потписује
сује и драматур
су
ма шку адаптацију текста и избор музике, драматург
ма
матург
је била Молина Удовички, лектор
лек
Љиљана Мркић Поповић, сценограф Александар Денић, костимограф Ма
Марина Вукасовић Меденица, сценски покрет је осмислио
Владимир Логунов, дизајн звука

оран Марковић је почео пробе комада „Златно теле“, насталог по познатом роману руских писаца
Иље Иљфа и Јевгенија
нија Пе трова, у
ни
преводу Николе Николића. Главног
јунака, Остапа Бендера, игра Милан Лане Гутовић, а остале улоге
тумаче Игор Ђорђевић, Властимир
Ђуза
за Сто
Стојиљ ковић, Дарко Томовић,
Радован Миљанић, Раде Марковић,
Иван Зарић и Ивана Јовановић. Редитељ Горан Марковић потписује
сује и
су
драматизацију
цију ро мана, сценограф
ци
је Борис Максимовић, костимограф
Љиљана Петровић, композитор Зоран Симјановић, драматург Ивана
Димић, лектор Љиљана Мркић Поповић, асистент редитеља Андреја
дре
дреја
Маричић... Премије
ми ра се планира
мије
за 19. јуни, на Великој сцени.
Ј. С.

ГОСТОВАЊА СТУДИЈА

О

перски студио „Борислав Поповић“ гостоваће у 1. јуна у
дворани Факултета уметности у Нишу, а у другој половини јуна у сали
крагујевачке гимназије
зи . На концерзије
тима ће бити изведени трећи чин
Пучиније
ни вих „Боема“, те други чин
није
Гуновог „Фауста“ и Вердијеве „Трави те“, уз клавирску пратњу Глеба
вија
Горбунова. Студио воде и концерт
су припремили примадона Радмила
Бакочевић и маестро Деја
Де н Савић.
М. Б.

ДРАМА РЕГИОНА

У

намери да путем савремених текстова аутора млађе генерације
ције по стане видљивија
ци
вија но ва слика позови
ришне реалности некадашњег
југословенског простора, Народно позориште је од 9. до
15 априла организoвало манифестацију
ци
цију
„Путеви савремене драме региона“
на“ на ко
којој су
одржана јавна читања седам
комада савремених драмских
писаца из Словеније
ни , Хрватније
ске, Македоније
ни , Босне и Херније
цеговине и Србије
би . Одржана је
бије
и трибина са темом афирмације домаћег драмског текста у
земљама региона, на ко
којој су уче ствовали Ивана Димић,
Алмир Имширевић, Дора Делбиј
би анко, Мирослав Радобиј
њић, Александар Милосављевић, Бранко Димитрије
три вић,
трије
Славко Милановић, Ма
Маја Пе левић, Кокан Младеновић и
Ана Томовић, а медиj
меди атор је био Жељко Хубач.
Р. П. Н.

ЗЛАТНИ БЕОЧУГ

Н

ПОР ТАЛ

АПРИЛ 2010.

ародно позориште је један од два овогодишња добитника Изванредног „Златног беочуга“, највишег
признања
ња ко
које сваке године додељује
љује Културно-просветљу
на за
заједница Београда за трајни допринос култури нашег
града. На свечаности доделе ових престижних награда,
која је одржана 8. априла на Великој сцени, Беочуг је прико
мио управник Народног позоришта Божидар Ђуровић.
Међу
ђу по
појединцима – добитницима „Златног беочуга“ за
2009, били су и наши уметници, Милан Лане Гутовић и
Ана Павловић.
Ј. С.
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

АПРИЛ 2010.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ – ЉУБИНКА ДОБРИЈЕВИЋ

УС ПЕ СИ НА ШИХ ОПЕРСКИХ УМЕТ НИ КА НА ИНО СТРА

Ходамо заједно
кроз вечност

Опера на до

Љ

убинка Добријевић, примабалерина, кореограф, балет-мајстор светског
реномеа, потписује
сује кореографију
су
фи
фију
под називом „Дуо“. Издваја
два мо садваја
мо неке поје
по диности из њене импресивне уметничке биографије
фи :
фије
значајну међународну карије
ри ру
рије
започела је у Паризу у Theatre
d’Art du Ballet, где је радила са чувеним балетским педагозима. Ду-

let de Monte Carlo, Будимпешти,
Њу ку, Рио де Жанеиру. Са ПеЊујор
тром Добрије
бри вићем је била дирекбрије
тор Балета у Сарбрикену у Немачкој, а значајан
ча
чајан
ангажман су остварили у Швајцарској где су водили
прву Балетску академију
ми . Зајед
мију
За но
су, 2006, у Народном позоришту
поставили балете „Пакита“ и
„Франческа да Римини“. Искрено
и са много емоција
ци , разговарамо
ција
о балету „Дуо“, ко
који је посветила
свом супругу и најближем сарад-

У

ба ту Дуо, наступају
бале
па Ана Павловић и Милан
пају
Ми
Рус ре-Рус,
петитор бале
ба та је Иванка Лукатели
те . За балет
тели
ба
Step
Lightly, ко
Lightly
који је постављен на бугар
бу ску фолклорну музи
му ку,
ку
костиме
сти и декор су осмислили
стиме
слили
сли
ли ко
коре
реографи По
Пол
ол Лај
Лајт
ајтфу
ф т
и Сол Леон. Балет
Ба
је пренела
не Ева Змекова,
нела
ва репетитор је
ва,
Паша Мусић, а игра
Па
играју Тама
Тамара
мара Ивановић, Боја
Бо на Жега
Жегарац
гарац,
рац,
Сања Нинковић, Мили
Ми ца Јевић, Јован Весели
се новић, Јови-сели
ца Бего
Бегојев
гојев. Коре
Ко ограф бале
а та Шест пле
але
п сова,
ва на музи
ва,
му ку
В. А. Моцарта,
та Јиржи Кили
та,
Килијан
лијан, потписује
су и костиме
сује
сти и
стиме
декор. Дизајн светла је урадио Јоп Ка
К борт, а техничку
адаптацију
ци Ки
цију
К с Тјебес.
бес Асистенти
бес.
ти ко
кореографа су Урци
Аранбуру
Аран
буру,
буру
ру, Елке Шеперс и Кен Осо
Осола
ла, репетитор је Мала,
рија Вјештица,
ри
ца а наступају
ца,
па Тама
пају
Тамара
мара Ивановић, Боја
Бо на
Жега
Же
гарац,
гарац
рац, Олга Олћан, Мили
Ми ца Јевић, Јован Весели
се новић,,
сели
Милан Рус,
Ми
Рус Милош
Ми
Кец
Кецман
, Милош
Ми
Маријан
Мари
ријан, Игор Чупковић, Александар Илић, Ивана Козома
зомара
зома
мара,
ра, Александра
Бибић. За београдску продукцију
Би
цију кости
ци
стиме је реали
а зовала
али
ва
вала
Олга Мрђеновић, а декор – Мираш
Ми
Вуксановић.

гогодишњу сарадњу остварила је
са Морисом Бежаром, прво као балерина, а потом је са супругом Петром Добрије
бри вићем преносила Бебрије
жарове кореографије
фи у који
фије
ко ма су
наступале највеће звезде тог времена. Учествовала је и у оснивању чувене Бежарове трупе Балет
XX века, у Бриселу. Педагошки и
кореографски рад наставља у миланској Скали, Teatro Comunale
у Фиренци, париској Опери, Bal-

нику, недавно преминулом Петру
Добрије
бри вићу.
брије
Балет „Дуо“ сте већ поставили 1985. године у немачком граду Сарбрикену.
у У тој поставци
у.
је играо Ваш супруг Петар Добријевић. Реците нам нешто више о кореографској идеји коју
сте реализовали на специфичну
музику А. Шенберга.
Ту музику сам познавала од
раније
ни . Просто сам, слушају
није
ша ћи је,
шају

видела кореографију
фи
фију
у глави. И тако, једне
вечери чекају
ка ћи од I
кају
до III чина неке оперете, позвала сам играче
у салу и захваљују
љу ћи
љују
изненаднојинспирацији, поставила сам већи
део кореографије
фи . То
фије
се једноставно догодило, у једном даху.
Како је и сама Шенбергова музика била
прекретница у тражењу нових тоналитета
у музици, односно прелаз између класичног
и модерног музичког
израза, тако је и балет
„Дуо“ направљен у том духу. Од
оног иницијал
ци ног Pas de deux-а
цијал
ко сам поставила за Петра Докоји
бри вића и Беатрис Дижардан,
брије
овај који
ко сада постављам за Ану
Павловић и Милана Руса, односно за Милу Драгичевић и Јована Веселиновића, биће потпуно
другачији
чи . Сензибилитет играча
чији
снажно утиче на кореографију
фи и
фију
она је стално у узлазној линији
ни ,
нији
посебно због чињенице да је сада
друго време, тела су другачија
чи и
чија
уопште, уметнички израз добија
би
бија
нову димензију
зи . Музика, игра и
зију
два тела – то је оно што чини ово
дело. Без сувишних детаља, само
игра светла, покрет и емоција
ци коција
ју публика осећа.
Шта је за Вас игра?
Игра је уметност која
ко уједињу простор и време. Покрет шињује
ри свој цртеж и трепери у ваздуху који
ко га окружује
жу , али оно што
жује
претвара покрет у кореографију
фи
фију
је спознавање ритма, откуцаја
ца
цаја
срца, времена које
ко убрзава или
успорава своје
сво траја
тра ње, које
ко лебди, и у исто време се може упоредити са вечношћу.
Балет „Дуо“ је својеврсни
омаж Вашем супругу Петру
Добријевићу, првом играчу, балет-мајстору, кореографу...
Да, балет „Дуо“ је једноставна прича која
ко се дешава јуче,
данас и сутра. Та универзална
димензија
зи подразумева однос иззија
међу двоје
дво људи, борбу два бића
ко траже хармонију
која
ни , савршен
нију
однос. То је прича о зајед
за ништву,
заносу, љубави. Као што смо Петар и ја у животу све зајед
за но радили, тако је и крај балета једноставан. Једно другом даје
да мо руку
и ходамо... Ходамо зајед
за но кроз
вечност.
Бранкица Кнежевић

О

д почетка
четка године, нечет
ко ко оперских уколи
мет ка Народ
метни
На ног позо шта је у више назори
вра веома успешно
врата
гостовало
вало на иностраним
ва
страним сценама
стра
на . На
тај начин
на , стара
ста народ
на на изре
из ка да се
добар глас дале
да ко чује
чу , иначе
ина често по-

На сцени Државног театра
а
атра
у Берну 26. фебруара
ну,
а одржана
ара
жа је премије
жана
мијера
мије
јера
„Евгенија
ни Оњегина“ у којем
нија
ко је, у улози
Ол , бриљи
Олге
бриљира
љирала
рала мецосопран Ната
Наташа
таша
Јовић Тривић. „Први сусрет са публиком је био изванре
ван дан, а добили
ванре
би смо
били
и одлич
од не крити
кри ке“, исти
истиче
тиче наша
на саго
са -

„Ја сам бес
бескрај
крај поносна
крајно
на соли
со сте опере
опе
На ног
Народ
позори
зо шта“,
зори
шта“ не крије
кри задовољство дирек
директор
ректорка тог ансамбла,
бла Катари
бла,
та на Јовановић,
тари
вић
вић,
на шавају
нагла
ва ћи да су они све
вају
те успехе
успехе,
хе, пре свега
свега,
га, заслужи
слу служи
ли својим
сво
преданим радом на
матичној сцени и додаје
ма
да : „Но-даје
сећи искуство,
ство тале
ство,
та нат, сценичност и лепоту ван зидова
ове куће и ван граница ове земље, они не проносе само
мље
са свој
добар глас,
глас већ чине и вели
ве ку
услугу Народ
услу
На ном позори
зо шту
зори
ти што нас стављају
тиме
вља у првљају
ви план поред
по
сво
својих
имена.
Мени је то веома
Ме
о важно и воома
лела бих да имамо
ле
има што више
уметника који
умет
ко су на довољно
високом уметничком нивоу да
нас репрезен
пре тују
презен
ту широм
ши
Европе и света“.
та“
та“.

тврђивана
ва бар када
вана
ка је реч о члано
чла вима
на куће
наше
ку , и овога пута
пу се показа
казала
каза
зала
тачном.
Серију
Сери
рију успешних гостовања
ва , Сувања
за Шува
зана
Шувако
ваковић Савић
Са
је отвори
отворила
рила
15. фебруара
а у Трсту,
ара
сту где је насту
сту,
наступи
ступила у нашем
на
конзула
конзу
зулату
лату,
ту, поводом Дана
Да
државности Републике Србије
би . У мебије
ђу мену,
ђувре
ну певала
ну,
вала је са коле
ва
ко гама
га Деја
јаном
Максимовићем
ви , Александром
вићем
сан
сандром
Стамато
Стама
матовићем
ви
и Драга
Драганом
ганом Југо
Ју вић
дел Монако
на пред публиком у Атини,
нако
са Александром
сандром
сан
дром Ан
Анге
гелов
ге
лов је одржала
жа
неколи
ко ко успешних концера
коли
цера
цера
рата
та у Пу
Пули
ли,
Умагу и Ровињу,
Ума
њу а би
њу,
била је и у Риму,
му
му,
у ко
којем је увек радо
ра виђен
ви
гост Наша
гост.
На
умет ца која
уметни
ко већ десет година насту
на па у главним улогама
га широм
гама
ши
Италије
Итали
лије,
ка да је тамо
каже
та шња публика заи
за ста
изванред
ван на: „Право
ванред
„Пра је задо
за вољство
певати
ва за такве
вати
та
љубите
битеље
бите
теље опере
опе , који
ко
зна да награ
знају
награде
граде професионалца. Сале
Са
су увек распродате
да , а ја се после свадате
ког насту
наступа
ступа осећам
осе
као права
пра звезда,
јер многи желе
же да им дам аутограм, да
се сликају
ка са мном... То је најприсутни
кају
сут сутни
је у Ascoli Piceno, где у конти
кон нуи
нуите
итету
тету
наступам
насту
ступам већ осам година. Веро
Ве ватно
ват
бих, у неким другим
дру
околностима, тамо постигла
сти још веће
стигла
ве резулта
зултате
зулта
тате, али ја
сам, ипак, пре свега мајка, а имам и
сво матич
своју
ма ну кућу
ку због које
ко сам јако
ја
срећ .
срећна“

ворница коју
ко до краја
кра сезоне очекује
ку
кује
још 14 гостовања
ва у овој Опери
вања
Опе . „Позориште има веома добар ансамбл, а инте сантно
тере
сант је да је шеф дири
диригент
ригент наш
човек, Србољуб
бо
бољуб
Динић. Свака
Сва представа се игра ‘на карту више’ захва
захваљу
хваљују
љујући пре свега музич
му ком де
делу поставке,
ко је заи
који
за ста одлич
од но урађен“
ура
, каже
ка
Наташа
Ната
таша Јовић Тривић која
ко улогу Олге
Ол
у популар
пу ној опери
пулар
опе П. И. Чајковског
игра и на сцени Народ
На ног позори
зо шта.
зори
Наш бас Иван Томашев
ма
машев
, насту
наступио
ступио
је са вели
ве ким успехом у Прагу
Прагу,
гу, на сцени Државне опере
опе , у представи
стави „Дон
ста
Кихот“
Ки
хот“ Жи
Жила
ла Маснеа
Ма
. На премије
мијери
мије
јери
одржаној
жа 18. марта под дири
жаној
диригент
ригентском
па цом Хеика Мати
пали
Матија
тијаса
јаса, као и на потоње три репризе
при , наш уметник
призе
умет
је у
на
наслов
ној улози побрао салве аплау
аплауза
уза
од пробирљиве чешке публике, која
ко је
са овог преле
салу
пре пог здања
зда испуни
пунила
пуни
нила до
последњег места. Инте
Интере
тересантно
сант је на-
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НИМ СЦЕ НА МА

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ

бром гласу Порука Хулија Боке

Ј

поменути
ну да је Томашев
нути
ма
машев
први наш певач који
ко је насту
насту
ступио
пио на овој сцени после пау
паузе
узе од 46 година, ка
када је у истој
ис

ош 1982. године, Међународни савет за игру, који
ко
се налази под окриљем
UNESCO-а, установио је
Међународни дан игре,
29. април. Тог дана рођен је ЖанЖорж Новер (Jean-Georges Noverre, 1727–1810), француски играч
и балет-мајстор, велики реформатор игре.
Сваке године једна позната
личност из света игре шаље поруку која
ко обилази свет, чиме се скреће пажња на уметничку игру и указује
у на њену универзалност, као и
ује
на моћ да уклони све политичке и
културне барије
ри ре и зближи људе
рије
кроз зајед
за нички језик – игру.
Овогодишњу посланицу написао је Хулио Бока (Julio Bocca),
чувени балетски играч и свакако
најзначајнији
ни аргентински играч
нији
свих времена, ко
који је пуне две
деценије
ни био првак чувеног АБТ
није
(American Ballet Theatre) из Њујорка, оснивач је и уметнички директор балетске компаније
ни Ballet
није

Argentino, а наступао је у свим
значајним светским балетским
трупама. Он у сво
својој поруци каже:
„Игра је дисциплина, рад, подучавање, комуникација
ко
ци . Уз њу,
ција
штедимо речи
ре које
ко , можда, други
не би разуме
мели и уместо тога стварамо универ
верзални језик, близак
свима. Пру
ружа нам задовољство,
ослобађа нас и даје
да утеху зато
што не можемо
мо
да летимо као
птице, приближава
при
нас небу,
Светом и бескрај
бескрај
кра у. То је узвишена уметност,
умет
сваки пут другачија
дру чија
чи ,
толико налик
лик вођењу љуба
бави да
нам после сваке
сва
представе срце јако куца
ца и
жељно ишче
чеку
кује
следе
дећи
сусрет“.
Б. Кнежевић
вић

ПОДРШКА МЛА ДИМ КОРЕОГРАФИМА

Кореографске минијатуре

У

улози блистао вели
ве кан наше
на оперске
сцене, Миро
Ми слав Чанга
Чангало
галовић.
Шеф дири
диригент
ригент Опере
Опе и Бале
Балета
лета
На ног позори
Народ
зо шта, Дејан
зори
Де
Са ,
Савић
вра
вратио
се почетком
чет
четком
апри са гостоаприла
ва у Итали
вања
Италији
лији и Русији
си . У Фирен
сији
Фи ци,
главном граду
гра Тоскане
ска , у реконструи
скане
стру струи
са
саном
позори
зо шту из XVII века, Савић
зори
Са
је дири
дириго
риговао Пу
Пучиније
ни ву „Ма
„Мадам Батерфлај“, уз учешће соли
со ста Томоми
Ишигами
Ишига
гами, Ђорђа Беру
Беруђи
руђија
ђија, Алесандра
сан
сандра
Калама
Кала
ламаиа
маиа... Публика их је наград
на
и
ила
овација
оваци
цијама
јама, а локална теле
те визи
визија
зија и меди испрати
дији
пратили
прати
тили су овај несваки
свакида
сваки
кидашњи
дашњи
му ко сценски спектакл
музич
спек
као регионални култур
кул ни догађај
га
гађај
првог реда.
Ма стро Савић
Мае
Са
је по
потом отпу
отпуто
путовао у
Краснојарск
Красно
снојарск, где је учествовао на фестивалу
ва Међу
валу
Међуна
ђународ
народних оперских звезда у престижној
сти
стижној
Државној сибирској
Опе и Бале
Опери
Балету
лету.
ту. На ве
велику ра
радост публике, два стилски и тематски разли
различита оперска
ска де
дела, Пучи
Пу није
ни ву „Тоску“ и
Вердије
ди вог „Ри
дије
„Риго
голета“
голе
лета“, наш уметник
умет
је донео
нео „на
„надах
дахнуто
дахну
нуто и аутентич
аутен но“, уз
изванред
ван ну сарад
ванред
са њу еминентних
нент
нентних
со соли
ста попут прваки
ва ње Бољшог театра
ваки
а
атра
Елене
не Зе
Зеленскаје
ска , соли
со сте Ма
Маринског

театра
аатра Максима Вишњака
шња , првака
шњака
вака опева
ре у Са
Сама
мари
ма
ри Ва
Васи
сили
сили
лија
ја Свјат
Свјатки
кина, те великих ансамбала
ба ове оперске куће
бала
ку .
После успешних насту
наступа
ступа Драга
Драган
гане
Ју вић дел Монако
Југо
на на сцени Каир
нако
Ка ске
државне опере
опе , где је у последњих годину дана
да у три навра
навра
врата
та по неколи
ко ко
пу певала
пута
ва наслов
вала
на
ну ролу
ро у Вердијевој „Аиди“, управа
упра те угледне куће
ку
повери
верила
вери
рила јој је и улогу Кармен у истоименој опери
опе Жоржа Бизеа
Би , која
ко је преми но изведена
мијер
на 16. марта. „Реакци
акције
акци
ције
публике и крити
кри ке су биле
би изврсне.
Упра позори
Управа
зо шта ми је указа
зори
указа
зала
ла ве
вели
лику част,
част јер је „Кармен“ после
сле пу
пуних
18 година
на вра
враћена на репертоар, управо ра
ради мене. После премије
мијере
мије
јере, певала сам и на реприза
призама
приза
зама 17. и 19. марта,
што значи
зна да сам у чети
четири
тири дана
да имала
има
три представе
ста . Било
ставе
Би је, призна
признајем
знајем, напорно и за сада
са је то мој лични рекорд
у броју
бро насту
наступа
ступа за тако
та кратко
крат време.
Доказ да смо напра
направи
правили
вили одлич
од ну предста огледа се и у вели
ставу
ве ком инте
интере
тересова публике, па је Кућа
вању
Ку одлу
одлучи
лучила
чила да
у мају
мају,
ју, иако то није
ни било
би у плану
плану,
ну, уврсти на репертоар још чети
четири
тири репризе“
при ,
призе“
с ра
радошћу ис
исти
тиче Драга
тиче
Драгана
гана Југо
Ју вић дел
Монако
на .
нако
Микојан
ко Безбради
којан
бра ца
бради

организацији
цији Удруци
жења балетских
уметника Србије,
би
бије,
XIV фестивал кореографских минија
ни нија
тура, одржава се ове године у Народном позоришту,
шту Битеф тетару
шту,
тару и
та
Установи културе „Вук
Вук Ка
Караџић“,
од 11. до 15. маја
ма . Као што је
већ добро познато, Фестивал
је интернационално такмичење кореографа и њихових премијер
ми но изведемијер
них поставки,, у тра
трајању
до десет минута.
Један од основних
циљева Фестивала је
подршка младим домаћим кореографима, те ће
се од ове године додељивати и Награда „Охрабрења”, о ко
којој ће одлучивати
Уметничко веће, а ко
која подразумева да ће Удружење награђеном
обезбедити продукцију
цију целовечерци
ње представе чија ће премије
ми ра бимије
ти на следећем Фестивалу.
лу Друга
лу.
новина је Плесни биоскоп, ко
који ће
да прерасте у редовну активност
УБУС-а.
Као што пропозиције
ције налажу,
ци
жу
жу,
најпре ће Умет
У нички савет Фестивала, који
ко чине наши реномирани
уметници, кореографи Владимир
Логунов и Анђелија
лија Тодоровић и
ли
балерина Милица Безмаре
ма вић, пумаре
тем видео-предселекциј
ци е изабрациј

ти најбоље
ље при
пријављене радове, а
финална селекција
ци за ко
ција
коју је улаз
бесплатан, одржаће се 11. маја
ма
на Сцени „Раша Плаовић“, са почетком у 14 часова. Сутрадан ће
се финали сти

представи ти
на Такмичарској
ск вечери, после ческој
га ће жири прогласити победнике.
На истој сцени, 13. ма
маја са почетком у 20.30, у оквиру ревијал
ви ног
вијал
програма биће премјерно представљена кореодрама „Лисабонска
прича“, младог кореографа Александра Илића.
При тељ Фестивала, Hypo-AlПрија
pe-Adria bank, обезбеђује
ђује новчани
ђу
износ за главне награде (3000 евра

за I награду,
ду, 2000 евра за II награду
ду и 1000 евра за III награду), док
УБУС додељује
љу дипломе и бронзаљује
не статуете, рад академског
ског ва
ваја
јара
јара
Риста Михића по скици Душана
Ристића, а о наградама ове године
одлучује
чу стручни жири у саставу:
чује
Кјерсти Милер Сандсто, играч и
кореограф (Норвешка / Швајцарска), играч и кореограф
из Хрватске Маша Колар,
кореограф из Италиј
ли е
лиј
Микеле Мерола, примабалерина
на На
Народног
позоришта
Далија
ли
лија
Иманић и Милош Софреновић, наш играч
и кореограф ко
који живи и ради у Аустриј
три и.
триј
Исти жири додељује
љу
љује
и Плакету
т „Александар
ту
Израиловски“ за одређени
сегмент кореографске минијатуре, док Награду критике додељује
љу жири у саставу: позоришни
љује
и филмски критичар Петар Волк,
плесни критичар листа Политика
Милена Јауковић и новинар РТСа Ма
Мари
ријана Терзин. О Награди
рија
публике одлучиће
ће ггледаоци, дужином тра
трајања аплауза.
Фестивал подржавају
ва Минивају
старство кул
к туре Републике Србије, Секретари
тари
тари
ријат
јат за културу Града
Београда, Општина Ста
Стари град и
Alpstein Events AG, Швајцарска.
Јелица Стевановић
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ФЕЉТОН

IN MEMORIAM

Глумачко-балетска школа (1921)

П

осле повратка из
иностранства, где
се налазио током
рата као један од
руководилаца Српског прес-бироа у Женеви, а потом
у истом својству
ству на Кон
Конференцији мира
ра у Па
Паризу, Грол 5. августа
1919. долази у Београд, преузима
дужност од Милутина
на Че
Чекића,
свог заменика од 3. децембра
де
1918, и наставља
вља рад на обнови
об
Позоришта, ко
које је матери
ри но и
ријал
људски у ратном вихору
ру знатно
знат пострадало. Готово
во да се почињало
по
испочетка.
Међу приоритетним
ним и неодлонео
жним пословима било
ло је обнављаоб
ње стручног школовања
ња младог
мла
глумачког подмлатка, тако
ко нео
неопходног ослабљеном
ном и про
проређеном уметничком ансам
самблу.
Иниција
ци тивом начел
ција
челника Уметничког одељења
ња
Министарства просвете
те,
Бранислава Нушића, и
управника Милана
на ГроГро

ла, 1. новембра 1921. је отворена
Глумачко-балетска школа. Она
не припада
да На
Народном позоришту,
као што је то био случај са Глумачким школама из 1870. и 1909. године, него
је замишљена као
одсек Музичке
школе, односно буду ћег
Конзерватори ма.
рију
По Позо
ри-

шни годишњак за сезоне 1918–
1922, у тексту под насловом „Глумачко-балетска школа“, наводи,
између осталог: „Програм за глумачки одсек обухватао је све што
је потребно да се развију
вију младе
ви
глумачке способности (дикцију
ци ,
цију
глуму, књижевност, историју
рију пори
зоришта, итд), али ни
није изведен
у потпуности. У почетку су предавали: Милан Грол (читање наглас, анализа текста, дикција
ци ),
ција
Милан Богдановић (српски језик
и књижевност), др Винко Витезица (историја
рија драме: класична
ри
драма), г-ђа Клавдија
дија Исаченко
ди
(пластичне игре), Милоје
лоје Милоје
ло
ло вић (елементи музике), Никола Николић (француски језик), др Јован
Максимовић (руски), др Витезица
(немачки). Услед материјал
ри них теријал
шкоћа, с ко
којима се требало борити
због недовољне државне помоћи,
многи часови морали су доцније
ни
није
бити обустављени, тако да је при
крају првог течаја
кра
чаја целокупан рад
ча
сведен само на часове дикције
ције и
ци
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глуме. Наставник за те часове био
је Михаило Исајловић, редитељ и
директор студија
дија Глумачке шкоди
ле, коме је у последње време био
придодат као професор за српски
језик Момчило Милошевић... Ученици глумачког одсека изашли су
пред публику
ку на дан сво
своје испитне
представе 28. јуна, када су изводили Молије
ли ровог ‘Тврдицу’, поред
лије
неколико сцена из Шекспировог
репертоара
а ... Администратор је
ара
школе В. Живоји
во новић, редитељ
воји
На ног позоришта“.
Народ
Као прва поратна генерација
ци ,
ција
Драмски одсек су с успехом завршили
ли Да
Даринка Гња
Гњатић (потоња Милошевић), Лепосава Дугалић
га , Мате
галић
Ма ја (Мата
Ма ) Милошевић, Мирко
Мата
ко Ку
Кујачић, Милан Ајваз, Борислав Михаиловић и Душан Милосављевић.
Последња
ња дво
двојица нису оставила
готово никакав траг у позоришној
уметности, док претход
претходних петоро
представљају
вљају знаменита глумачка
вља
имена у српском позоришту.
(наставиће се)

ФЕЉТОН

Гра ди мир Ха џи Славковић

Г

радимир Хаџи Славковић
(1925–2002),
за при
пријатеље и колеге
једноставно Хаџија
џи ,
џија
балетском уметношћу
је почео да се бави после Другог
светског рата, као двадесетогодишњи младић, што је доста касно за
почетак кари
карије
ријере. Но, за игру се интересовао и раније
ни , када је са четрније
наест година постао члан фолклорне трупе Маге Магазиновић, где је
убрзо постао солиста. Хаџију
џију,
џију
ју, тада
студента друге године права, за будућу професију
си је опоределио сусију
срет са Бранком Марковићем, колегом из фолклорне групе и већ чланом београдског Балета. Најпре је
био волонтер, потом хонорарни сарадник, па стални члан ансамбла.
У новооснованој Балетској школи,
упоредо са наступањем у представама, од 1947. године је учио основе класичног балета код наших искусних педагога, Нине Кирсанове
и Милета Јовановића.
Тако је дошао
шао до сво
својих првих
солистичких улога
га у балетима:
„Охридска легенда“ Маргари
га те
гари
Фроман из 1947, „Ромео и Јулија“
ли
лија“
Димитриј
три а Парлића из 1949. (Бентриј
волио), „Лабудово језеро“ Нине
Кирсанове (Зигфрид), „Бахчисарај
са сарај
ска фонтана“ Ростислава Захаро
ха ва
харо
(Гиреј), „Кинеска прича“ у поставци Парлића из 1975. (Мандарин
да
дарин
),
те друге, најчешће
шће ка
карактерне

улоге, у ко
уло
који
јима
ма је могао
мо
да
ис
испољи
свој изра
разити
глумачки
дар
дар.
Током кари
ка је ХаџиСлавјере,
ко
ковић
је био
по
поуздан
партнер
Јо
Јованки
Бјегоје
го гоје
вић Рут Парвић,
нел
нел,
Вери
Ко с т и ћ ,
Ка та рини Об
Обра
радо-

вић, Дорис Лејн, Боја
Бо ни Перић,
Душанки Сифниос и другим балеринама. Са кореографима је увек
лако
к налазио зајед
ко
за нички језик, о
чему сведочи и детаљ из веома
плодне дугогодишње
шње са
сарадње са
Димитријем
тријем Парлићем: „У ‘Чудетри
сном мандари
да ну’ смо Парлић и ја
дари
за нички одлучили, а на основу
зајед
онога што је тако јасно сугерисала
Бартокова музика, да један од разбојника, кога сам ја тумачио, буде
макро, подводач, човек без скрупула“, сећао се Хаџија
џи .
џија
Најснажнију
жнију синтезу игре, глужни
ме и музике, ко
којој је увек тежио,
испољио је у интерпретацији
цији Манци
да на у „Кинеској причи“, ко
дари
коју је
припремао читају
та ћи кинеске притају

че и песме, са жељом да колико год
може уђе у душу те личности
сти ко
која
је по свом менталитету нама далека, непозната... Нешто ближи му
је био Гиреј из „Бахчисарај
са ске фонсарај
тане“, кој
ко ег је осветлио трагичним
достојан
сто ством и учинио да тај њестојан
гов лик, по драмској духовности,
постане на нашој сцени образац за
креирање ове улоге.
Суделовао је у свим наступима
у иностранству током такозваног
„златног доба“ Београдске Опере
и Балета, о чему је доцније
ни говоније
рио са одушевљењем, и то не само
због великих успеха на иностраним сценама и фестивалима: „Увек
смо се озбиљно припремали за иностране турнеје
не . Сваки балет,
неје
лет свака
лет,

опера је морала бити беспрекорно
изведена. У неким операма чланови балетског ансамбла, па и први
играчи, били су само статисти.
Сви смо то радо прихватали, па и
први солисти као Милан Момчиловић, Бранко Марковић, Душан
Трнинић. Ја сам, на пример, играо
Мандарина све док по либрету нисам био ‘отрован’, па сам онда у
послењој слици играо у ансамблу,
блу
блу,
ратнике... Важан је био само резултат на сцени“, сећао се Хаџија
џи
џија
непоновљивог ентузија
зи зма из тог
зија
времена.
Био је асистент многих кореографа
фа и са запаженим успехом је
увежбавао и преносио кореографије Парлића, Лавровског и других:
„Жизелу“, „Охридску легенду“,
„Ромеа и Јулију
ли “, пренео је на балију
летске сцене у Загребу,
бу Сара
бу,
Сараје
рајеву,
ву
Ри ци, Новом Саду и Хелсинкију
Рије
кију.
кију
ју.
Од 1957. до 1961. био је шеф београдског Балета, а 1973. је, са места
балет-мајстора, отишао у пензију
зију,
зију
ју,
да би се посветио вокалној музици
– певао је у секстету
т „Скадарлија
ту
ли “,
лија
по чему га памте ноги Београђани
и њихови гости.
Љубав према уметности игре
је, зајед
за но са сво
својом супругом, Љубицом Стефановић, такође дугогодишњом чланицом београдског
Балета, пренео и сину Стевану,
ну сону,
листи у нашем ансамблу.
блу
блу.
(наставиће се)

Гордана
Вићентијевић
Еремија (1957– 2010)

У

пућивала је странце у лепоте нашег језика. Када су они
отишли, почетком деведесетих,
дошла
шла је у На
Народно позориште
да нас, најпре са места дискретне
и поуздане секретари
та це управнитари
ка, све непрекидно подсећа на лепоте и радости живљења. Потом
је почела је да се бави чувањем,
проучавањем и откривањем историје нашег националног театра.
ри
Једно време је, врло успешно,
уређивала интернет презентацију Позоришта. А онда се прици
крала подла болест,
лест са ко
лест,
којом се
јуначки дуго борила, уз помоћ
породице, бројних
них при
пријатеља из
родног Аранђеловца и вољеног
Београда али и из далеког
ког Па
Париза, а највише уз постоја
сто ну и престоја
дану подршку и велики ослонац
свеприсутне љубави свог живота
– Срђана. Са пуно духа у души
и љубави у срцу,
цу са непоколебицу,
вим оптимизмом и са широким
осмехом
хом ко
којим је успевала да разведри све око себе.
Такву ћемо је памтити.
Ј. Стевановић

Даница Ердељан
Миjач (1962–2010)

Н

аша
ша дра
драга
га Даница Ердељан
Ми , чланица
Мијач
ца Ба
Балета Народног позоришта, преминула
ну 17.
нула
марта 2010. године после дуге и
тешке болести.
Ба ску школу
Балет
лу „Лу
„Лујо Давичо“ је завршила 1980. године.
Као изузет
у но та
узет
талентована и перспек на ба
спектив
балерина одмах је примљена у ансамбл
самбл Ба
Балета у ко
којем
је следећих година, са успехом,
играла у целокупном репертоару
игра
ару.
ару
ру.
Стари
Стари
рије
је колеге памте је као уметницу изузет
у них способности,
узет
лепоте и грациозности. Са озбиљном болешћу,
шћу ко
шћу,
која ју је у великој
мери онемогући
гу ла да изрази
гући
рази
ра
зи сво
своје
је
уметничке потенција
цијале
ција
јале, борила се
дуго. Народ
На но позориште је организовало последњи испраћај
праћај наше
пра
дра Данице.
драге
Њене колеге из ансамбла

