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ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА И ПРЕМИЈЕРА У ОПЕРИ, БАЛЕТСКА ПРЕМИЈЕРА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ, ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ДРАМИ

Пуном паром у свим секторима

Балет се вечерас приалет се вечерас приа -
дружудружудру је обежује обежу лежавању 
Међународнародна ног дана 
игре премијемијеми ром која ром која ром ко
под насловом „Tri ple 

Bill“ обје“ обје“ об дињује три коњује три коњу реографије фије фи
светски познатих и признатих и призна знатих уметзнатих уметзна -
ника – „Дуо“ Љубинке Добријебријебри вић, 
„Step Lightly“ Пола Лајтфута и Сол тфута и Сол тфу
Леон, те „Шест плесова“ Јиржија жија жи
Килијалијали на. Пре премијемијеми ре, у фоајеу ајеу а
II галегалега ријеријери , биће отворена изложба 
фотографија „фија „фи Tri ple Bill – корак по 
корак“ аутора Небојше Бабића. 

Један од омиљених наслова кла-

ставку Борислава Поповића која је ћа која је ћа ко
за више од три деценије сценније сценни ског 
трајатрајатра ња доживела скоро 200 репри-
за, са великом пажњом је обком пажњом је обком па нови-
ла Ивана Драгуна Драгуна Дра тигутигу новић Маривић Маривић Ма чић, 
костиме Божане Јовановић Олга 
Мрђеновић, а декор Миомира Демира Деми ни-
ћа – Мираш Вукћа – Мираш Вукћа – Ми сановић. На преми-
јерној обнови, 17. и на репризи 21. 
априла, публика је салвама аплаума аплаума апла за уза у
испратипратипра ла наступе  наших солиста 
Снежане Савичић Секулићкулићку , Љубо-
мира Помира Поми повића, Предрага Мидрага Мидра лано-
вића, Мике Јовановића,  Живана 
СарамСарамСа андића Горана Крнете, Жељ-

стар и Хор Опере, под музичпод музичпод му ким 
вођством Ане Зоране Брајоне Брајоне Бра вић. 

Без дана предахадахада , Опера је поче-
ла припреме за премијемијеми ру „Лучије чије чи
од Ламермура“ Гамура“ Гаму етана Донице-
тијатијати , којакојако  се плаја се плаја нира за нира за ни 29. мај. Ре-
жија је пожија је пожи верена госту из Енглеске 
Џону Рамстеру, ру, ру за дириза дириза ди гентским 
пултом ће бити Зорица Митев Вој-
новић, сценографију крефију крефи ира Боира Бои рис 
Максимовић, а костиме Мариме Мариме Ма на 
Меденица. Насловну улогу тумаче маче ма
Сања Керкез и Снежана Савичић 
Секулићкулићку , а остале соа остале соа оста ло роле припре-
мају Вламају Влама дију Владију Вла мир Андрић, Миодраг 

Максимовић, Хон Ли, Дарко Ђор-
ђевић, Игор Матвејевтвејевтве , Иван Тома-
шев, Вук Матић, Ива Профаца, 
Жељка Здјелар, Игор Матвејев и твејев и тве
Дарко Ђорђевић. 

У Драми се припремају двмају двма а 
наслова, „Животињско царство“ 
у режији Ксежији Ксежи није Крније Крни најски (пре-
мијемијеми ра је најављена за 22. мајмајма )
и „Златно теле“, драматизација 
романа Иљфа и Петрова, коју 
потписује редитељ представе Го-
ран Марковић, а премијемијеми ра се 
предвиђа за другу половину јуна. 
(више на странама 2, 3 и 4)

Један од омиљених наслова кла
сичног  оперског репертоараараа , Роси-
нијев „Сенијев „Сени виљски берберин“, 

поново је на 
нашој сце-

ни. По-

СарамСарамСа андића, Горана Крнете, Жељ
ке Здјелар, Бранислава Косанића и 
других, као и Орке-

мају Вламају Влама дију Владију Вла мир Андрић, Миодраг 
Д. Јовано- вић,   Дејан Дејан Де

СЛАВИМО
ЕВРОПСКЕ

ДАНЕ ОПЕРЕ
8. мај АИДА 19.00

9. мај СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН 11.00



Усредишту кома-
да, којикојико поставља
Ксенијанијани Крнајски, 
налази се пет глу-
маца оптерећених

страхом од губитка радног места,
јер су запослени по уговору. ру. ру Насу-
прот тој егзистенцијалцијалци ној причи
одвијавијави се и њихова приватна дра-
ма из гардеробе. Ова „представа у
представи“ осликава међуљудске

односе уметника, али и њихово са-
можртвовање за професијусијуси због ко-
је су изгубили приватне животе и
почели све више да личе на ликове
из комада у којем игра у којем игра у ко јујем играјујем игра ...ју...ју

„Веома ми је важно да ме текст
којикојико радим ‘дотакне’, али и да се
тиче мојихмојихмо пријапријапри теља, колега, по-
родице... Када сам прочитала Ши-
мелпфенигов комад, препознала
сам у њему читав један свет којемкојемко
и ја припадам“, објаобјаоб шњава Ксени-
ја Крнајски разлоге због којихкојихко се
прихватила режијежијежи овог комада, 
уочи почетка једне од сценских 
проба, и додаједаједа : „Интересантно
је да је тај свет у јавности пред-
стављен као идеалистички, склон
декаденцијицијици , хедонизму,зму,зму зато што
људи обично мисле да глумци, ре-
дитељи и остали којикојико раде у позо-
ришту живе врло опуштено и да је
ту све безбрижно и дивно. НаравНаравНа -
но да нијенијени тако и да је слика, ипак, 
другачијачијачи . Овај комад говори о то-
ме. Кад после неке пробе изађем
из позоришта и кренем кући, не
одлазим ‘празне главе’ и не враћам
се назад следећег јутра ‘ресетова-
на’, већ проблематику и тему кома-
да који да који да ко постављам носим са собом

по неколико месеци. Јунаци овог
комада представљају нављају навља сцени за-
бавну, ну, ну комерцијалцијалци ну представу
намењену широким народнародна ним ма-
сама, а у приватном животу имајуимајуима
разне проблеме. Завршетком игра-
ња представе, почиње и распад њи-
хових ‘малих живота’, на сцени и
у гардероби. То је, на неки начин, 
метафора читавог тог света, у ко-
јој се огледа порозност нечега што

споља изгледа глатко, а уствариуствариуства је
препуно пукотина“. 

Слично размишља и Гојко Ба-
летић којикојико напомиње да комад, 
иако у њему постојестојесто и духовити
елементи, генерално, ипак, одише
тескобом и муком: „С једне стра-
не, присутна је та лепота глуме, 
играња, песме, музике и аплауза, 
а са друге, као нека супротност чи-
тавом том шарешареша нишу, шу, шу налазе се ра-
зни приватни проблеми јунака чи-
ји је живот константно оптерећен
јурњавама за послом, трагањем за
сопственимидентитетом“,напоми-
ње Балетић којикојико ће тумачити и лик
Дирка, те Птице МараМараМа бу и Флаше
кечапа.

„Сигурна сам да ће се прича

допасти и публици којакојако ће бити
у прилици да сва та дешавања
посматра, као да вири кроз кљу-
чаоницу. цу. цу Видеће кроз шта све
пролазе уметници у ситуацијицијици
када су само ‘административни
бројебројебро ви’“, каже Анастасиа Ман-
дић којакојако ће се појапојапо вити у улогама
Сандре, Антилопе и Тост хлеба. 
„Многи, којикојико немајумајума додирних
тачака са глумом, мисле да се ту

све ‘врти’ око гламура. Међутим, 
често се деси, као што је случај и
у овој причи, да свако од нас до-
ђе у ситуацијуцијуци да обуче костиме
од сунђера и да се зове Млин за
бибер, Флаша кечапа, ЈајеЈајеЈа на око
или Тост хлеб. То је оно што сва-
ко глумачко биће, у недостатку
посла, прође у разним програми-
ма за Нову годину, ну, ну промоцијацијаци ма
производа, рекламама... Док смо
студирали, професори су нас спре-
мали да свако од нас једног дана
буде велики глумац и да игра рас-
кошан драмски репертоар, а онда
ти живот донесе нешто сасвим
друго“, наглашава Мандићка.

У представи, поред Балетића 
и Мандићке, играјуиграјуигра и Милош Ђор-
ђевић (Петер, Лав, ЈајеЈајеЈа на око), 
Златијатијати Ивановић (Изабел, Мачка
генетка, Млин за бибер), Алексан-
дар Срећковић (Френки, Зебра), 
те Борис Пинговић у улози писца
и редитеља Криса. Сценограф је
Синиша Илић, костимограф БојаБојаБо -
на Никитовић, музику компонујенујену
Владимир Петричевић, а за сцен-
ски покрет је задужен Милош Па-
уновић. 

Микојанкојанко Безбрадица
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УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „ЖИ ВО ТИЊ СКОГ ЦАР СТВА“ 

Кад се руше снови,
свака судбина је тешка

П
О
Р
Т
А
Л ИГРА СЛИКАНА РЕЧЈУ

Едиција „Из истоција „Из истоци рије Нарије Нари родје Народје На ног позоришта“ постала је бостала је боста -
гатигатига ја за још јетија за још јети дан наслов. Реч је о књизи „Игра сликана 

речју“ Миречју“ Миреч лице Зајцев, коју су обкоју су обко јају су објају су об вили Издавачка делатност 
нашег националног театраатраа , Музеј поМузеј поМу зоришне уметности Ср-
бије и КИЗ „Албије и КИЗ „Алби тера“. Ова, како у поднаслову књиге стоји ге стоји ге сто
„играчка хроника догађагађага ја на бађаја на бађа летја на балетја на ба ској сцени Народни Народни На ног позо-
ришта у Београду граду гра (1960–2007)“, драгодрагодра цено је сведочанство 
о последњих безмало пет демало пет дема ценија ранија рани да наја рада наја ра шег Балешег Балешег Ба та, али 
и незамењив извор за сва будувор за сва будувор за сва бу ћа продућа проду учавања историје уметрије уметри -
ничке игре у нас. Књига објега објега об дињује скоњује скоњу ро 150 критика које ка које ка ко
је ова неуморна посвећеница Терпсихоре написала и обсала и обса јала и објала и об ви-
ла у разним нола у разним нола у ра винама и часописима у поменутом пенутом пену риоду, 
а биће промовисана у среду, 5. мајамајама ,  у Музеу Музеу Му ју позеју позе зоришне 
уметности. 

Ј. С.

НУШИЋ И КРИТИКА

Усреду, 21. среду, 21. среду априла, промовиса-
на је најновија књивија књиви га у издању 

смедеревског Фестивала, „Нушић и кри-
тика – на примеру поставки ‘Госпође 
министарке’ на сцени Народни Народни На ног позори-
шта у Београду“, аутора Јелице Стева-
новић. О књизи, која која ко проучава специфи-
чан однос критике према нашем најве-
ћем комедиографу и његовом делу, на 
примеру комедије за кодије за коди ју се сваје за коју се сваје за ко како мо-
же рећи да је у периоду од скоро целог 
века заштитни знак Националног теа-
тра, говорили су Драгана Чолић Биља-
новски, селектор фестивала, театролог 
и професор ФДУ, Жељко Хубач, драм-
ски писац и критичар, те ауторка. Про-

моција је одрција је одрци жана у кафани „Дарданели“ у Смедереву.
Р. П. Н.

АРДАЛИОН РИСТАНОВСКОМ

Никола Ристанов-
ски наставља 

да повећава списак 
награда добијебијеби них 
за улогу Ахмета Ну-
рудина у представи 
„Дервиш и смрт“. Нај-
већим признањима 
која је овај уметкоја је овај уметко ник 
освојио у зеосвојио у зеосво мљи и 
иностранству, при-

дружио се и „Ардалион“ за најбољу мушку улогу, са недав-
но завршеног XIV југословенског позоришног фестивала 
у Ужицу. Награду му је једногласно доделио жири који су ри који су ри ко
чинили глумица Ђурђија Цвеђија Цвеђи тић – председник, театролози 
Иван Меденица и Дарко Гашпарошпарошпа вић, редитељ Мартин Ко-
човски и костимограф Снежана Ковачевић, а лауреату је 
уручена на представи 25. априла.

Ј. С.

Комад „Животињско  
царство“ савремевремевре ног

немачнемачне когкогк драмскогскогск писца
Роналда ШимелпШимелпШи фенига 
је интригантна црнохунохуно -
морна прича о глумачглумачглу ком
животу у позоризоризо шту, шту, шту на
сцени и ван ње.

ПОКОЈНИК НАЈБОЉИ У СМЕДЕРЕВУ

На смедерев-
ским Нуши-

ћевим данима, по 
одлуци Стручног 
жиријаријари који је ракоји је рако -
дио у саставу Ружи-
ца Сокић, Мухарем харем ха
Первић и Драгослав 
Мандић, за најбољу 
је проглашена пред-
става „Покојник“ у 
режији Егожији Егожи на Сави-
на, у продукцији Нацији 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 тездара тезда атра, „Сумњи-
во лице“ у режији Божији Божи жидара Ђудара Ђуда ровића. 

Р. Р. Р П. Н.



Представа „Ковачивачива “
Милоша Николића, 
у режији Стежији Стежи фана 
Саблића, гостова-
ла је од 15. до 18. 

априла у Грачау Грачау Гра ници, Гораждевраждевра цу, цу, цу
Великој Хочи и Звечану, на Косову 
и Метохијихијихи .

Посебно за ову прилику,ку,ку у уло-
гу Петера јера јера  врло успешно „уско-
чио“ Урош Урошевић. У представи 
играју и Мииграју и Миигра ленко Павлов, Драган Драган Дра
Николић и Зорица Мирковић.

Уз ансамбл, на пут су пошли и 
управник Народник Народник На ног позоришта у 
Београду Бограду Богра жидар Ђуродар Ђуродар Ђу вић, дирекдирекди -
тор драме Ивана Димић и Ненад То-
доровић, управник Народник Народник На ног позо-
ришта у Приштини (привремено из-
мештеног у Косовску Митровицу).
А Милан Гутолан Гутолан Гу вић је првог дана, да 
би поздравио децу у Грачацу у Грачацу у Гра ници, пу-
товао тамо и назад демо и назад демо и на сетак сатитак сатитак са .

Током гостовања представници 
Позоришта су поклањали књињали књиња ге 
школским библиотекама и најбо-
љим ђацима, у местима у којима у којима у ко ма 
су игране представе. Најмлађимлађимла ма у 
публици поклањани су након пред-
става часописи, музичмузичму ки дискови и 
потписане слике познатих глузнатих глузна маца 
НародНародНа ног позоришта у Београдуградугра .ду.ду

Гостовање је протекло под изу-

зетним емотивним набојембојембо , пого-
тово током извођења представа у 
ГрачаГрачаГра ници, Гораждевраждевра цу и Великој 
Хочи, местима у којима у којима у ко ма Срби жи-
ве у окружеве у окружеве у окру њу. њу. њу На путу до енНа путу до енНа пу клава 

наш аутобус је био под пратњом 
полицијецијеци . Током пута биком пута биком пу ло је непри-
јатних утисака, пошто су локални 
возачи сталзачи сталза но покушавали да се вали да се ва
убаце између полицијског возила 
и аутобуса, а често су гестовима и 
речима исказиказика вали невали нева задозадоза вољство 
што виде београдски аутобус. Али, 
постоји и друстоји и друсто гачигачига ји причији причи мер: на бен-
зинској пумпи у Пећи, где не при-
мају димају дима наренарена  а ми нисмо хтели да 
плаћаплаћапла мо у еврима, добили смо фла-
шу воде на поклон. Сретали смо и тали смо и та
војнике, махом примахом прима јахом пријахом при тељјатељја ски настро-
јене, разних војразних војра ски којески којески ко „обезбеђују ђују ђу
Косово и Метохију,хију,хи  да“, како рече 

један монах када смо обинах када смо обинах ка лазилазила ли ма-
настир, „не употребимо другачигачига ји чији чи
израз за страну војску у својој зеску у својој зеску у сво -
мљи“. 

Гостопримство домаћимаћима на је би-
ло изузетузету но срдачно и искрено, а 
чланови ансамбла представе одго-
ворили су им на најбољи могући гући гу
начинначинна , сјајним извођењем предста-
ва упркос очекиваним, врло лошим 
техничким условима, на које сена које сена ко , 
треба напоменутинутину , нико ни једном 
речју ниречју ниреч је поју није поју ни жалиожалиожа .

Занимљив је био догађај у Вегађај у Вега ли-
кој Хочи, после представе, на дру-
жењу са домаћимаћима нима „Код Жике“. 
У пуном јеку весеља, а ни песме ни 
врхунског хочанског вина није нена није нена ни до-
стајастајаста ло јало ја (у Великој Хочи се налачи се налачи се на зи лази ла
виница, како у том крају нако у том крају нако у том кра зију назију на вају вају ва
винаринарина јуријури , ју, ју Високих Дечана), неста-
ла је струјаструјастру . Песма се у мрклом мра-
ку наставила, као да се ништа није шта није шта ни
догодило, а мобилни телефони и ба-
теријске лампе су осветлили просто-
ријуријури . ју. ју Ускоро је укључен и агрегат и 
све је дошло на своје мешло на своје мешло на сво сто.

Верујерујеру мо да ће ово гостовање 
остати упамостати упамоста ћено пре свега по по-
дршци и радошци и радошци и ра сти које су прусти које су прусти ко жне је су пружне је су пру
људиљудиљу ма свакодневно суоченим са 
истинским недаћадаћада ма. 

Немања Конмања Конма стантистантистан новић
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КОВАЧИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Педесети 
„Судија“

П
О
Р
Т
А
ЛУуторак, 27. априла, 

представа „Суди-
ја“ шведског писца 
Вилхелма Моберга 
била је изведена пе-

десети пут.ти пут.ти пут
Да подсетимо, премијемијеми ра је би-

ла на Сцени „Раша Плаовић“ 17. 
фебруара ара а 2006, комад је превела 
Љиљана Андрић, представу је ре-
жирала Тарала Тара ња Мандић Ригонат која нат која нат ко
потписује и драсује и драсу матурматурма шку адаптаци-
ју текста и избор музике, драматург матург ма
је била Молина Удовички, лектор лектор лек
Љиљана Мркић Поповић, сцено-
граф Александар Денић, костимо-
граф Мариграф Мариграф Ма на Вукасовић Медени-
ца, сценски покрет је осмислио 
Владимир Логунов, дизајн звука 

потписује Зосује Зосу ран Јерковић, а сарада сарада са -
ник за филм је био Балша Ђого. 

Улоге су на премијемијеми ри тумачи-
ли Ненад Маринад Маринад Ма чић (чић (чић Кристер), Ма-
рија Вицрија Вицри ковић (Брита), Ружица Со-
кић (Гђа Бернхард), Петар Баниће-
вић (вић (вић Мировни судијадијади ), Александар 
Срећковић (Арнолд), Владан Га Владан Га Вла јодан Гајодан Га -
вић (Др Леонхард), Хана Јовчић
потоња Анђели (Ланер), Добрила 
Стојнић (Торнвалд), Ксенија Јонија Јони ва-
новић (вић (вић СтариСтариСта ја дарија дари ма), Александар 
ЂуриЂуриЂу ца (Судија Кудија Куди нинг), Немања 

Констан-
вић и 

бић (бић (бић По-
– стати– стати– ста -

ку протекле 
четири године, дошло 

је и до мањих измена у 
подели, па је тако улогу Леонхарда
две сезоне тумачио и Слободан Бе-
штић, а улогу Арнолда Милан Чу-
чиловић, у улози Брите се смењују њују њу
МариМариМа ја Вицрија Вицри ковић и Сена Ђоровић, 
а улогу Мировног судије је предије је преди узео 
Небојша Кундачина. 

Представу је до сада виву је до сада виву је до са дело пре-
ко 8000 гледаладалада ца на матичца на матичца на ма ној, али 
и на сценама у Подгорици, СтудентСтудентСту -
ском градуском градуском гра , ду, ду Пожаревжаревжа цу и Панчеву.ву.ву

Јелица Стевановић

Кон
тиновић и 

Давор Бабић
лицајци – ста

сти). У току про

Радост сусретања

ДРАМА РЕГИОНА

У намери да путем савремених текстова аутора мла-
ђе генерације поције поци стане видљивија новија нови ва слика позо-

ришне реалности некадашњег
југословенског простора, На-
родно позориште је од 9. до 
15 априла организoвало мани-
фестацију цију ци „Путеви савреме-
не драме региона“ на којој су на“ на којој су на“ на ко
одржана јавна читања седам 
комада савремених драмских 
писаца из Словенијенијени , Хрват-
ске, Македонијенијени , Босне и Хер-
цеговине и Србијебијеби . Одржана је 
и трибина са темом афирмаци-
је домаћег драмског текста у 
земљама региона, на којој су уче на којој су уче на ко ствовали Ивана Димић,
Алмир Имширевић, Дора Делбијбијби анко, Мирослав Радо-
њић, Александар Милосављевић,  Бранко Димитријетријетри вић, 
Славко Милановић, Маја ПеМаја ПеМа левић, Кокан Младеновић и
Ана Томовић, а медиjмедиjмеди атор је био Жељко Хубач.

Р. П. Н.

ГОСТОВАЊА СТУДИЈА

Оперски студио  „Борислав По-
повић“ гостоваће у 1. јуна у 

дворани Факултета уметности у Ни-
шу, а у другој половини јуна у сали 
крагујевачке гимназијезијези . На концер-
тима ће бити изведени трећи чин 
Пучинијенијени вих „Боема“, те други чин
Гуновог „Фауста“ и Вердијеве „Тра-
вијавијави те“, уз клавирску пратњу Глеба 
Горбунова. Студио воде и концерт 
су припремили примадона Радмила 
Бакочевић и маестро Деја Деја Де н Савић. 

М. Б. 

ЗЛАТНИ БЕОЧУГ

Народно позориште је један од два овогодишња до-
битника Изванредног „Златног беочуга“, највишег 

признања које свања које свања ко ке године додељује Кулљује Кулљу турно-просвет-
на заједна заједна за ница Београда за трајни допринос култури нашег 
града. На свечаности доделе ових престижних награда, 
која је одркоја је одрко жана 8. априла на Великој сцени, Беочуг је при-
мио управник Народног позоришта Божидар Ђуровић.
Међу појеђу појеђу по динцима – добитницима „Златног беочуга“ за 
2009, били су и наши уметници, Милан Лане Гутовић и 
Ана Павловић. 

Ј. С.

ГОРАН МАРКОВИЋ РЕЖИРА

Горан Марковић је почео пробе комада „Златно те-
ле“, насталог по познатом роману руских писаца 

Иље Иљфа и Јевгенија Пенија Пени трова, у 
преводу Николе Николића. Главног 
јунака, Остапа Бендера, игра Ми-
лан Лане Гутовић, а остале улоге 
тумаче Игор Ђорђевић, Властимир 
Ђуза Стојиљза Стојиљза Сто ковић, Дарко Томовић, 
Радован Миљанић, Раде Марковић, 
Иван Зарић и Ивана Јовановић. Ре-
дитељ Горан Марковић потписује исује ису
драматизацију роцију роци мана, сценограф
је Борис Максимовић, костимограф 
Љиљана Петровић, композитор Зо-
ран Симјановић, драматург Ивана 
Димић, лектор Љиљана Мркић По-
повић, асистент редитеља Андреја дреја дре
Маричић... Премијемијеми ра се планира 
за 19. јуни, на Великој сцени.

Ј. С.

ТуТуТ жан је поужан је поу датак да 
већивећиве на деце у Грачани-

ци, ци, ци ГораГораГо ждевраждевра цу и Велицу и Велицу и Ве кој 
Хочи никада пре није бида пре није бида пре ни -
ла у позола у позола у по ризоризо шту, шту, шту те да им 
је ово био први сусрет са 
глумцима и поцима и поци зома и позома и по ризоризо шном 
уметношћу. шћу. шћу
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Љубинка Добри-
јевић, примаба-
лерина, корео-
граф, балет-мај-
стор светског

реномеа, потписује косује косу реографијуфијуфи
под називом „Дуо“. Издвајадвајадва мо са-
мо неке појепојепо диности из њене им-
пресивне уметничке биографијефијефи : 
значајну међународну каријеријери ру
започела је у Паризу у The a tre 
d’Art du Bal let, где је радила са чу-
веним балетским педагозима. Ду-

гогодишњу сарадњу остварила је
са Морисом Бежаром, прво као ба-
лерина, а потом је са супругом Пе-
тром Добријебријебри вићем преносила Бе-
жарове кореографијефијефи у којикојико ма су
наступале највеће звезде тог вре-
мена. Учествовала је и у оснива-
њу чувене Бежарове трупе Балет
XX века, у Бриселу. Педагошки и
кореографски рад наставља у ми-
ланској Скали, Te a tro Co mu na le 
у Фиренци, париској Опери, Bal-

let de Mon te Car lo, Будимпешти, 
ЊујорЊујорЊу ку, Рио де Жанеиру. Са Пе-
тром Добријебријебри вићем је била дирек-
тор Балета у Сарбрикену у Немач-
кој, а значајанчајанча ангажман су оства-
рили у Швајцарској где су водили
прву Балетску академијумијуми . ЗаједЗаједЗа но
су, 2006, у Народном позоришту
поставили балете „Пакита“ и 
„Франческа да Римини“. Искрено 
и са много емоцијацијаци , разговарамо 
о балету „Дуо“, који је покоји је поко светила 
свом супругу и најближем сарад-

нику, недавно преминулом Петру 
Добријебријебри вићу.

Балет „Дуо“ сте већ постави-
ли 1985. године у немачком гра-
ду Сарбрикену. у. у У тој поставци
је играо Ваш супруг Петар До-
бријевић. Реците нам нешто ви-
ше о кореографској идеји коју
сте реализовали на специфичну
музику А. Шенберга.

Ту музику сам познавала од
ранијенијени . Просто сам, слушајушајуша ћи је, 

видела кореографијуфијуфи
у глави. И тако, једне
вечери чекајукајука ћи од I 
до III чина неке опере-
те, позвала сам играче
у салу и захваљујуљујуљу ћи
изненаднојинспираци-
ји, поставила сам већи
део кореографијефијефи . То
се једноставно дого-
дило, у једном даху. 
Како је и сама Шен-
бергова музика била
прекретница у траже-
њу нових тоналитета
у музици, односно пре-
лаз између класичног
и модерног музичког

израза, тако је и балет
„Дуо“ направљен у том духу. Од
оног иницијалцијалци ног Pas de de ux-а
којикојико сам поставила за Петра До-
бријебријебри вића и Беатрис Дижардан, 
овај којикојико сада постављам за Ану
Павловић и Милана Руса, одно-
сно за Милу Драгичевић и Јова-
на Веселиновића, биће потпуно
другачијичијичи . Сензибилитет играча
снажно утиче на кореографијуфијуфи и
она је стално у узлазној линијинијини , 
посебно због чињенице да је сада
друго време, тела су другачијачијачи и
уопште, уметнички израз добијабијаби
нову димензијузијузи . Музика, игра и
два тела – то је оно што чини ово
дело. Без сувишних детаља, само
игра светла, покрет и емоцијацијаци ко-
ју публика осећа.

Шта је за Вас игра?
Игра је уметност којакојако уједи-

њујењујењу простор и време. Покрет ши-
ри свој цртеж и трепери у вазду-
ху којикојико га окружујежујежу , али оно што
претвара покрет у кореографијуфијуфи
је спознавање ритма, откуцајацајаца
срца, времена којекојеко убрзава или
успорава својесвојесво трајатрајатра ње, којекојеко леб-
ди, и у исто време се може упоре-
дити са вечношћу.

Балет „Дуо“ је својеврсни
омаж Вашем супругу Петру
Добријевићу, првом играчу, ба-
лет-мајстору, кореографу...

Да, балет „Дуо“ је једностав-
на прича којакојако се дешава јуче, 
данас и сутра. Та универзална
димензијазијази подразумева однос из-
међу двоједвоједво људи, борбу два бића
којакојако траже хармонијунијуни , савршен
однос. То је прича о заједзаједза ништву, 
заносу, љубави. Као што смо Пе-
тар и ја у животу све заједзаједза но ра-
дили, тако је и крај балета једно-
ставан. Једно другом даједаједа мо руку
и ходамо... Ходамо заједзаједза но кроз
вечност.

Бранкица Кнежевић

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

Опера на добром гласу

Од почетка гочетка гочет дине, не-
коликолико ко оперских у-
метниметнимет ка НародНародНа ног по-
зоризоризо шта је у више на-
вратавратавра веома успешно 

гостовало навало нава иностраним сцестраним сцестра наманамана . На
тај начинначинна , старастараста народнародна на изреизреиз ка да се
добар глас даледаледа ко чујечујечу , иначеиначеина често по-

тврђиванаванава бар кадакадака је реч о чланочланочла вима
нашенашена кућекућеку , и овога путапутапу се показаказака ла зала за
тачном. 

СериСериСе јуријури успешних гостовањавањава , Су-
заназаназа ШуваШуваШу ковакова вић СавићСавићСа је отвориотвориотво ла рила ри
15. фебруараараа у Трсту, сту, сту где је настунастуна пиступисту -
ла у нашемнашемна конзуконзукон лазулазу тулатула , ту, ту поводом ДанаДанаДа
државности Републике Србијебијеби . У ме-
ђувређувређу мену, ну, ну певала је савала је сава колеколеко гамагамага Де-
јаномјаномја Максимовићемвићемви , Александромсандромсан
СтамаСтамаСта томатома вићемвићемви и ДрагаДрагаДра номганомга ЈугоЈугоЈу вић
дел Монаконакона пред публиком у Атини, 
са Александром Ансандром Ансан гедром Ангедром Ан лов је одргелов је одрге жала жала жа
неколиколико ко успешних концерацераце та у Пурата у Пура лита у Пулита у Пу , 
Умагу и РоУмагу и РоУма вињу, њу, њу а била је и убила је и уби Риму, му, му
у којему којему ко је увек радорадора виђенвиђенви гост. гост. гост НашаНашаНа
уметниуметниумет ца којакојако већ десет година настунастуна -
па у главним улогамагамага широмширомши ИталиИталиИта јелијели , 
кажекажека да је тамотамота шња публика заизаиза ста
изванредванредван на: „Право„Право„Пра је задозадоза вољство
певативатива за такветаквета љубитебитеби љетељете опереопереопе , којикојико
знајузнајузна да награнаграна деградегра професионалца. СалеСалеСа
су увек распродатедатеда , а ја се после сва-
ког настунастуна паступасту осећамосећамосе као праваправапра звезда, 
јер многи жележележе да им дам аутограм, да
се сликајукајука са мном... То је најприсутнисутнисут -
је у Ascoli Piceno, где у контиконтикон нуинуину теитеи тутетуте
настунастуна памступамсту већ осам година. ВероВероВе ватноватноват
бих, у неким другимдругимдру околностима, та-
мо постигластигласти још већевећеве резултазултазул тетатета , али ја
сам, ипак, пре свега мајка, а имам и
својусвојусво матичматичма ну кућукућуку због којекојеко сам јакојакоја
срећна“срећна“срећ .

На сцени Државног театраатраа у Бер-
ну, 26. ну, 26. ну фебруараараа одржанажанажа је премијемијеми ра јера је
„Евгенијанијани Оњегина“ у којемкојемко је, у улози
ОлгеОлгеОл , бриљибриљибри раљираљи ларалара мецосопран НатаНатаНа шаташата
Јовић Тривић. „Први сусрет са публи-
ком је био изванреванреван дан, а добилибилиби смо
и одличодличод не критикритикри ке“, истиистиис четичети нашанашана сагосагоса -

ворница којукојуко до крајакрајакра сезоне очекујекујеку
још 14 гостовањавањава у овој ОпериОпериОпе . „Позо-
риште има веома добар ансамбл, а ин-
теретерете сантносантносант је да је шеф диридириди гентригентри наш
човек, Србољуббољуббо Динић. СвакаСвакаСва предста-
ва се игра ‘игра ‘игра на карту више’ захвазахваза љухваљухва јуљујуљу -
ћи пре свега музичмузичму ком делу постделу постде авке, 
којикојико је заизаиза ста одличодличод но урађен“урађен“ура , кажекажека
НатаНатаНа шаташата Јовић Тривић којакојако улогу ОлгеОлгеОл
у популарпуларпу ној опериопериопе П. И. Чајковског
игра и на сцени НародНародНа ног позоризоризо шта. 

Наш бас Иван Томашевмашевма , настунастуна пио ступио сту
је са веливеливе ким успехом у ПрагуПрагуПра , гу, гу на сце-
ни Државне опереопереопе , у представи „Донстави „Донста
Кихот“ ЖиКихот“ ЖиКи лахот“ Жилахот“ Жи МаснеаМаснеаМа . На премијемијеми ријерије
одржанојжанојжа  18. марта под диридириди гентригентри ском
палипалипа цом Хеика МатиМатиМа јатијати сајасаја , као и на по-
тоње три репризепризепри , наш уметникуметникумет је у 
насловнасловна ној улози побрао салве аплауаплауапла заузау
од пробирљиве чешке публике, којакојако је
салусалуса овог прелепрелепре пог здањаздањазда испунипунипу ланилани до
последњег места. ИнтеИнтеИн ретерете сантносантносант је на-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ – ЉУБИНКА ДОБРИЈЕВИЋ

Ходамо заједно
кроз вечност

Убалебалеба ту Дуо, наступајупајупа Ана Павловић и МиланМиланМи Рус, Рус, Рус ре--
петитор балебалеба та је Иванка Лукателителите . За балетбалетба Step 

LightlyLightly, Lightly, Lightly који је покоји је поко стављен на бугарбугарбу ску фолклорну музимузиму ку, ку, ку
костиместимести и декор су осмислили кослили косли рели корели ко ографи ПоПоП лоло ЛајЛајЛ тајтај фуфуф т
и Сол Леон. БалетБалетБа је пренеланелане Ева Змекова, ва, ва репетитор је
ПаПаша Мусић, а играјуа играјуа игра ТамаТамаТа рамарама Ивановић, БојаБојаБо на ЖегаЖегаЖе рацгарацга , , рац, рац
Сања Нинковић, МилиМилиМи ца Јевић, Јован Веселиселисе новић, Јови--
ца БегоБегоБе јевгојевго .  КореКореКо ограф балеалеа та Шест плеплеп сова,ва,ва на музимузиму ку
ВВ. А. Моцарта,та,та Јиржи КилиКилиКи јанлијанли , потписујесујесу и костиместимести и
декор. Дизајн светла је урадио Јоп КаКаК борт, а техничку
адаптацијуцијуци   КиКиК с Тјебес. бес. бес Асистенти корети корети ко ографа су Урци
АранАранбурубурубу ,ру,ру Елке Шеперс и Кен Осола и Кен Осола и Кен Осо ,ла,ла репетитор је Ма-
риријаријари Вјештица, ца, ца а наступајупајупа ТамаТамаТа рамарама Ивановић, БојаБојаБо на
ЖеЖегаЖегаЖе рацгарацга , рац, рац Олга Олћан, МилиМилиМи ца Јевић, Јован Веселиселисе новић, , 
МиМиланМиланМи Рус, Рус, Рус МилошМилошМи КецманКецманКец , МилошМилошМи МариМариМа јанријанри , Игор Чуп-
ковић, Александар Илић, Ивана Козомазомазо рамарама , ра, ра Александра
БиБибић. За београдску продукцију коцију коци стиме је рстиме је рсти еалиалиа зовалавалава
Олга Мрђеновић, а декор – МирашМирашМи Вуксановић.

„Ја сам бесбескрајкрајнокрајнокрај поносна
на солисолисо сте опереопереопе НародНародНа ног
позоризоризо шта“, шта“, шта“ не кријекријекри задо-
вољство дирекдирекди торректоррек ка тог ан-
самбла, бла, бла Катаритарита на Јовановић, вић, вић
нагланаглана шавајувајува ћи да су они све
те успехеуспехеуспе , хе, хе пре свегасвегасве , га, га заслужислужислу -
лили својимсвојимсво преданим радом на
маматичној сцени и додаједаједа : „Но--
сећи искуство, ство, ство талеталета нат, сце-
ничност и лепоту ван зидова
ове куће и ван граница ове зе-
мљемље, мље, мље они не проносе самосамоса свој
добар глас, глас, глас већ чине и веливеливе ку
услууслугууслугууслу НародНародНа ном позоризоризо шту
тиметимети што нас стављајувљајувља у пр-
ви план поредпоредпо својихсвојихсво имена. 
МеМени је то веомаомао важно и во-
лелелалелале бих да имамоимамоима што више
уметуметника којикојико су на довољно
високом уметничком нивоу да
нас репрезенпрезенпре тујутујуту широмширомши Евро-
пе и света“.та“.та“
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НИМ СЦЕ НА МА

Опера на добром гласу
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ

Порука Хулија Боке
поменутинутину да је Томашевмашевма први наш пе-
вач којикојико је настунастуна пио на овој сцеступио на овој сцесту ни по-
сле паупаупа зеузеу од 46 година, када јекада јека у истојистојис

улози блистао веливеливе кан нашенашена оперске
сцене, МироМироМи слав ЧангаЧангаЧан логалога вић.

Шеф диридириди гентригентри ОпереОпереОпе и БалеБалеБа талетале
НародНародНа ног позоризоризо шта, ДејанДејанДе СавићСавићСа , 
вратиовратиовра се почеткомчеткомчет априлааприлаапри са госто-
вањавањава у ИталиИталиИта јилијили и Русијисијиси . У ФиренФиренФи ци, 
главном градуградугра Тосканесканеска , у реконструиструистру -
саномсаномса позоризоризо шту из XVII века, СавићСавићСа
је диридириди горигори вао Пучивао Пучивао Пу нијенијени ву „Мадамву „Мадамву „Ма Ба-
терфлај“, уз учешће солисолисо ста Томоми
ИшигаИшигаИши мигамига , Ђорђа БеруБеруБе ђируђиру јађијађи , Алесандрасандрасан
КалаКалаКа маламала иамаиама ... Публика их је награднаградна ила ила и
овациовациова јацијаци мајамаја , а локална телетелете визивизиви јазијази и ме-
дијидијиди испратипратипра литилити су овај несвакисвакисва дакидаки шњидашњида
музичмузичму ко сценски спектаклспектаклспек као регио-
нални културкултуркул ни догађајгађајга првог реда. 
МаеМаеМа стро СавићСавићСа је потомје потомје по отпуотпуот топутопу вао у
КрасноКрасноКра јарскснојарсксно , где је учествовао на фе-
стивалувалува МеђуМеђуМе нађунађу роднародна них оперских зве-
зда у престижнојстижнојсти Државној сибирској
ОпериОпериОпе и БалеБалеБа тулетуле . ту. ту На велиНа велиНа ве ку радост пуку радост пуку ра -
блике, двастилскиитематскиразли разли раз чили чили -
та оперска деласка деласка де , ПучиПучиПу нијенијени ву „Тоску“ и
Вердиједиједи вог „Риговог „Риговог „Ри леголего та“лета“ле , наш уметникуметникумет
је донео „надахнео „надахнео „на нудахнудах тонутону и аутентичаутентичаутен но“, уз
изванредванредван нусарадсарадса њуеминентнихнентнихнент солисолисо -
ста попут првакивакива ње Бољшог театра атра а
Елене Зеленне Зеленне Зе скајескајеска , солисолисо сте Маринсте Маринсте Ма ског 

театра Макатра Мака сима Вишњакашњакашња , првака опевака опева -
ре у Самаре у Самаре у Са ри Вамари Вама сири Васири Ва лисилиси ја Свјатлија Свјатли кија Свјаткија Свјат на, те ве-
ликих ансамбалабалаба ове оперске кућекућеку . 

После успешних настунастуна паступасту ДрагаДрагаДра нганга е
ЈугоЈугоЈу вић дел Монаконакона на сцени КаирКаирКа ске
државне опереопереопе , где је у последњих го-
дину данаданада у три навранаврана та по неврата по невра коликолико ко 
путапутапу певалавалава насловнасловна ну ролуролуро у Верди-
јевој „Аиди“, управауправаупра те угледне кућекућеку
поверивериве ларилари јој је и улогу Кармен у исто-
именој опериопериопе Жоржа БизеаБизеаБи , којакојако је пре-
мијермијерми но изведена 16. на 16. на марта. „Реакциакциак јецијеци
публике и критикритикри ке су билебилеби изврсне. 
УправаУправаУпра позоризоризо шта ми је указауказаука ла везала веза лила велила ве -
ку част, част, част јер је „Кармен“ после пуних сле пуних сле пу
18 година враћена враћена вра на на репертоар, упра-
во радиво радиво ра мене. После премијемијеми рејереје , пева-
ла сам и на репризапризапри мазамаза  17. ма 17. ма и 19. марта, 
што значизначизна да сам у четичетиче ритирити данаданада ималаималаима
три представеставеста . БилоБилоБи је, признапризнапри јемзнајемзна , на-
порно и за садасадаса је то мој лични рекорд
у бројубројубро настунастуна паступасту за такотакота краткократкократ време. 
Доказ да смо напранапрана виправипра ливиливи одличодличод ну пред-
ставуставуста огледа се и у веливеливе ком интеинтеин ретерете со-
вањувањува публике, па је КућаКућаКу одлуодлуод чилучилу лачилачи да
у мајумајума , ју, ју иако то нијенијени билобилоби у планупланупла , ну, ну увр-
сти на репертоар још четичетиче ритирити репризе“призе“при , 
с радос радос ра шћу истишћу истишћу ис четичети ДрагаДрагаДра наганага ЈугоЈугоЈу вић дел
Монаконакона . 

Микојанкојанко Безбрадибрадибра ца

Још 1982. године, Међуна-
родни савет за игру, којикојико
се налази под окриљем
UNE SCO-а, установио је
Међународни дан игре, 

29. април. Тог дана рођен је Жан-
Жорж Новер (Jean-Ge or ges No ver-
re, 1727–1810), француски играч
и балет-мајстор, велики реформа-
тор игре.

Сваке године једна позната
личност из света игре шаље пору-
ку којакојако обилази свет, чиме се скре-
ће пажња на уметничку игру и ука-
зујеујеу на њену универзалност, као и
на моћ да уклони све политичке и
културне баријеријери ре и зближи људе
кроз заједзаједза нички језик – игру.

Овогодишњу посланицу напи-
сао је Хулио Бока (Ju lio Boc ca), 
чувени балетски играч и свакако
најзначајнијинијини аргентински играч
свих времена, који је пкоји је пко уне две
деценијенијени био првак чувеног АБТ
(Ame ri can Bal let The a tre) из Њу-
јорка, оснивач је и уметнички ди-
ректор балетске компаније није ни Bal let 

Ar gen ti no,
значајним
трупама. Он у сво
же: 

„Игра је
учавање, ко
штедимо ре
не би разуме
рамо универ
свима. Пру
ослобађа нас
што не мо
птице, при
Светом и бес
вишена умет
ки пут дру
толико налик
ђењу љуба
нам после сва
представе
це јако куца
жељно ишче
кујекујеку следе
сусрет“.

Б. Кнежевић

а наступао је у свим
светским балетским

Он у својој поОн у својој поОн у сво руци ка-

је дисциплина, рад, под-
комуникацијацијаци . Уз њу, 
речи којекојеко , можда, други
мели и уместо тога ства-
верзални језик, близак
ружа нам задовољство, 
нас и даједаједа утеху зато 

можемо да летимо као
приближава нас небу, 

бескрајкрајкра у. То је уз-
уметност, сва-

другачијачијачи , 
лик во-

бави да
сваке

ср-
ца и
че-

дећи

вић

Кореографске минијатуре

Уорганизацији Удруцији Удруци -
жења балетских 
уметника Србије, бије, би
XIV фестивал коре-
ографских минијанијани -

тура, одржава се ове године у На-
родном позоришту, шту, шту Битеф тетару и тару и та
Установи културе „Вук КараВук КараВук Ка џић“,
од 11. до 15. мајамајама . Као што је 
већ добро познато, Фестивал 
је интернационално такми-
чење кореографа и њихо-
вих премијермијерми но изведе-
них поставки, у траја, у траја, у тра њу 
до десет минута. 

Један од основних 
циљева Фестивала је 
подршка младим дома-
ћим кореографима, те ће 
се од ове године додељи-
вати и Награда „Охрабре-
ња”, о којој ће одо којој ће одо ко лучивати
Уметничко веће, а која пода која пода ко разу-
мева да ће Удружење награђеном 
обезбедити продукцију цецију цеци ловечер-
ње представе чија ће премијемијеми ра би-
ти на следећем Фестивалу. лу. лу Друга 
новина је Плесни биоскоп, који ће који ће ко
да прерасте у редовну активност 
УБУС-а. 

Као што пропозиције нације наци лажу, жу, жу
најпре ће УметУметУ нички савет Фести-
вала, који који ко чине наши реномирани 
уметници, кореографи Владимир 
Логунов и Анђелија Толија Толи доровић и
балерина Милица Безмаремарема вић, пу-
тем видео-предселекцијцијци е изабра-

ти најбоље пријаље пријаље при вљене радове, а
финална селекцијацијаци  за коју је улаз  за коју је улаз  за ко
бесплатан, одржаће се 11. маја маја ма
на Сцени „Раша Плаовић“,  са по-
четком у 14 часова. Сутрадан ће 
се фина- ли сти 

предста- в и т и 
на Такмичарскојскојск  вечери, после че-
га ће жири прогласити победнике. 
На истој сцени, 13. маја са помаја са пома чет-
ком у 20.30, у оквиру ревијалвијалви ног 
програма биће премјерно предста-
вљена кореодрама „Лисабонска 
прича“, младог кореографа Алек-
сандра Илића. 

ПријаПријаПри тељ Фестивала, Hypo-Al-
pe-Adria bank, обезбеђује новђује новђу чани 
износ за главне награде (3000 евра 

за I награду, 2000 ду, 2000 ду евра за II награ-
ду и 1000 евра за III награду), док 
УБУС додељује љује љу дипломе и бронза-
не статуете, рад академског вајаског вајаског ва ра јара ја
Риста Михића по скици Душана 
Ристића, а о наградама ове године 
одлучује чује чу стручни жири у саставу: 
Кјерсти Милер Сандсто, играч и 

кореограф (Норвешка / Швај-
царска), играч и кореограф

из Хрватске Маша Колар, 
кореограф из Италијлијли е
Микеле Мерола, при-
мабалерина Народна Народна На ног 
позоришта Далија лија ли
Иманић и Милош Со-
френовић, наш играч 
и кореограф који жикоји жико -

ви и ради у Аустријтријтри и. 
Исти жири додељујељујељу

и Плакетутут  „Александар 
Израиловски“ за одређени 

сегмент кореографске мини-
јатуре, док Награду критике до-

дељујељујељу  жири у саставу: позоришни 
и филмски критичар Петар Волк, 
плесни критичар листа Политика
Милена Јауковић и новинар РТС-
а Мариа Мариа Ма јаријари на Терзин. О Награди 
публике одлучиће глеће глеће г даоци, дужи-
ном трајаном трајаном тра ња аплауза.

Фестивал подржавају вају ва Мини-
старство кулкулк туре Републике Срби-
је, Секретаритарита јат за кулријат за кулри туру Града 
Београда, Општина Стари град Стари град Ста  и
Alp stein Events AG, Швајцарска.

Јелица Стевановић

ПОДРШКА МЛА ДИМ КОРЕОГРАФИМА
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Глумачко-балетска школа (1921)
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После повратка из 
иностранства, где 
се налазио током 
рата као један од 
руководилаца Срп-

ског прес-бироа у Женеви, а потом 
у истом својству на Кон
ји мира у Парира у Парира у Па зу, Грол 5. 
1919. долази у Београд, 
дужност од Милутина Че
свог заменика од 3. де
1918, и наставља рад на об
Позоришта, које је макоје је мако тери
људски у ратном вихору знат
страдало. Готово да се по
испочетка.

Међу приоритетним и нео
жним пословима било је об
ње стручног школовања мла
глумачког подмлатка, тако нео
пходног ослабљеном и про
ђеном уметничком ансам

Иницијацијаци тивом начел
ка Уметничког одељења 
Министарства просвете
Бранислава Нушића, и 
управника Милана Гро

ла, 1. новембра 1921. је отворена 
Глумачко-балетска школа. Она 
не припада Народда Народда На ном позоришту, 
као што је то био случај са Глумач-
ким школама из 1870. и 1909. годи-
не, него је замишљена као 

шни годишњак за сезоне 1918–
1922, у тексту под насловом „Глу-
мачко-балетска школа“, наводи, 
између осталог: „Програм  за глу-
мачки одсек обухватао је све што 
је потребно да се развију млавију млави де 
глумачке способности (дикцијуцијуци , 
глуму, књижевност, историју порију пори -
зоришта, итд), али није изали није изали ни веден 
у потпуности. У почетку су пре-
давали: Милан Грол (читање на-
глас, анализа текста, дикцијацијаци ), 
Милан Богдановић (српски језик 
и књижевност), др Винко Вите-
зица (историја драрија драри ме: класична 
драма), г-ђа Клавдија Исадија Исади ченко 
(пластичне игре), Милоје Милоје Мило лојелојело -
вић (елементи музике), Никола Ни-
колић (француски језик), др Јован 
Максимовић (руски), др Витезица 
(немачки). Услед материјалријалри них те-
шкоћа, с којис којис ко ма се требало борити 
због недовољне државне помоћи, 
многи часови морали су доцније није ни
бити обустављени, тако да је при 
крају пркрају пркра вог течаја цечаја цеча локупан рад 
сведен само на часове дикције и ције и ци

глуме. Наставник за те часове био 
је Михаило Исајловић, редитељ и 
директор студија Глудија Глуди мачке шко-
ле, коме је у последње време био 
придодат као професор за српски 
језик Момчило Милошевић... Уче-
ници глумачког одсека изашли су 
пред публику на дан своје иску на дан своје иску на дан сво питне 
представе 28. јуна, када су изводи-
ли Молијелијели ровог ‘Тврдицу’, поред 
неколико сцена из Шекспировог 
репертоараараа ... Администратор је 
школе В. Живојивојиво новић, редитељ 
НародНародНа ног позоришта“. 

Као прва поратна генерацијацијаци , 
Драмски одсек су с успехом завр-
шили Даринли Даринли Да ка Гњатић ка Гњатић ка Гња (потоња Ми-
лошевић), Лепосава Дугалићгалићга , МатеМатеМа -
ја (МатаМатаМа ) Милошевић, Мирко Кујако Кујако Ку -
чић, Милан Ајваз, Борислав Миха-
иловић и Душан Милосављевић. 
Последња двојиња двојиња дво ца нису оставила 
готово никакав траг у позоришној 
уметности, док претдок претдок ход претход прет них петоро
представљају знављају знавља менита глумачка 
имена у српском позоришту. 

(наставиће се)

Градимир Хаџи Слав-
ковић (1925–2002), 
за пријаза пријаза при теље и колеге
једноставно Хаџијаџијаџи , 
балетском уметношћу 

је почео да се бави после Другог 
светског рата, као двадесетогоди-
шњи младић, што је доста касно за 
почетак карикарика јеријери ре. Но, за игру се ин-
тересовао и ранијенијени , када је са четр-
наест година постао члан фолклор-
не трупе Маге Магазиновић, где је 
убрзо постао солиста. Хаџијуџијуџи , ју, ју тада 
студента друге године права, за бу-
дућу професију сију си је опоределио су-
срет са Бранком Марковићем, коле-
гом из фолклорне групе и већ чла-
ном београдског Балета. Најпре је 
био волонтер, потом хонорарни са-
радник, па стални члан ансамбла. 
У ново основаној Балетској школи,
упоредо са наступањем у предста-
вама, од 1947. године је учио осно-
ве класичног балета код наших ис-
кусних педагога, Нине Кирсанове 
и Милета Јовановића.

Тако је дошао до својих пршао до својих пршао до сво вих 
солистичких улога у бага у бага летима:
„Охридска легенда“ Маргаригарига те
Фроман из 1947, „Ромео и Јулија“ лија“ ли
Димитријтријтри а Парлића из 1949. (Бен-
волио), „Лабудово језеро“ Нине 
Кирсанове (Зигфрид), „Бахчисарајсарајса -
ска фонтана“ Ростислава Захарохароха ва
(Гиреј), „Кинеска прича“ у постав-
ци Парлића из 1975. (Мандариндаринда ), 
те друге, најчешће каракшће каракшће ка терне 
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вић, Дорис Лејн, БојаБојаБо ни Перић, 
Душанки Сифниос и другим бале-
ринама. Са кореографима је увек
лакокок налазио зајед зајед за нички језик, о 
чему сведочи и детаљ из веома 
плодне дугогодишње сарадшње сарадшње са ње са 
Димитријем Партријем Партри лићем: „У ‘Чуде-
сном мандаридарида ну’ смо Парлић и ја
заједзаједза нички одлучили, а на основу 
онога што је тако јасно сугерисала 
Бартокова музика, да један од раз-
бојника, кога сам ја тумачио, буде 
макро, подводач, човек без скрупу-
ла“, сећао се Хаџијаџијаџи .

Најснажнију синжнију синжни тезу игре, глу-
ме и музике, којој је увек текојој је увек теко жио, 
испољио је у интерпретацији Манцији Манци -
даридарида на у „Кинеској причи“, коју је коју је ко
припремао читајутајута ћи кинеске при-

че и песме, са жељом да колико год 
може уђе у душу те личности која сти која сти ко
је по свом менталитету нама дале-
ка, непозната... Нешто ближи му 
је био Гиреј из „Бахчисарајсарајса ске фон-
тане“, којкојко ег је осветлио трагичним 
достојанстојансто ством и учинио да тај ње-
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 доцнијенијени гово-
рио са одушевљењем, и то не само 
због великих успеха на иностра-
ним сценама и фестивалима: „Увек 
смо се озбиљно припремали за ино-
стране турнејенејене . Сваки балет,лет,лет свака 

опера је морала бити беспрекорно 
изведена. У неким операма члано-
ви балетског ансамбла, па и први 
играчи, били су само статисти. 
Сви смо то радо прихватали, па и 
први солисти као Милан Момчи-
ловић, Бранко Марковић, Душан 
Трнинић. Ја сам, на пример, играо
Мандарина све док по либрету ни-
сам био ‘отрован’, па сам онда у 
послењој слици играо у ансамблу,блу,блу
ратнике... Важан је био само ре-
зултат на сцени“, сећао се Хаџија џија џи
непоновљивог ентузијазијази зма из тог 
времена.

Био је асистент многих корео-
графа ифа ифа  са запаженим успехом је 
увежбавао и преносио кореографи-
је Парлића, Лавровског и других:
„Жизелу“, „Охридску легенду“, 
„Ромеа и Јулијулијули “, пренео је на ба-
летске сцене у Загребу,бу,бу СараСараСа јерајера ву, ву, ву
РијеРијеРи ци, Новом Саду и Хелсинкијукијуки .ју.ју
Од 1957. до 1961. био је шеф бео-
градског Балета, а 1973. је, са места 
балет-мајстора, отишао у пензијузијузи , ју, ју
да би се посветио вокалној музици 
– певао је у секстетутут „Скадарлијалијали “,
по чему га памте ноги Београђани 
и њихови гости. 

Љубав према уметности игре
је, заједзаједза но са својом супругом, Љуно са својом супругом, Љуно са сво -
бицом Стефановић, такође дугого-
дишњом чланицом београдског 
Балета, пренео и сину Стевану, ну, ну со-
листи у нашем ансамблу.блу.блу

(наставиће се)
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Током карикарика -
јере, ХаџиСлав-
ковић је био 
поуздан партнер 
Јованки Бјегојегојего -
вић, Рут Пар-
нел, Вери 
Ко с т и ћ ,
Катари-
ни Об-
радо- Даница Ердељан

Миjач (1962–2010) 

Наша драгаша драгаша дра  Дага Дага ница Ердељан
МијачМијачМи , чланица Балеца Балеца Ба та На-

родног позоришта, преминула нула ну 17. 
марта 2010. године после дуге и 
тешке болести. 

БалетБалетБа ску школу „Лујо Далу „Лујо Далу „Лу ви-
чо“ је завршила 1980. године. 
Као изузетузету но таленно таленно та тована и пер-
спективспективспек на балена балена ба рина одмах је при-
мљена у ансамбл Балесамбл Балесамбл Ба та у којем та у којем та у ко
је следећих година, са успехом, 
играла у цеиграла у цеигра локупном репертоаруаруа . ру. ру
СтариСтариСта је корије кори леге памте је као умет-
ницу изузетузету них способности, 
лепоте и грациозности. Са озбиљ-
ном болешћу, шћу, шћу која ју је у векоја ју је у веко ликој 
мери онемогућигућигу ла да изрази сворази свора је зи своје зи сво
уметничке потенцијацијаци лејалеја , борила се 
дуго. НародНародНа но позориште је орга-
низовало последњи испраћај напраћај напра ше 
драге драге дра Данице. 

Њене колеге из ансамбла

Упућивала је странце у лепо-
те нашег језика. Када су они 

отишли, почетком деведесетих, 
дошла је у Народшла је у Народшла је у На но позориште 
да нас, најпре са места дискретне 
и поуздане секретаритарита це управни-
ка, све непрекидно подсећа на ле-
поте и радости живљења. Потом 
је почела је да се бави чувањем, 
проучавањем и откривањем исто-
рије нарије нари шег националног театра. 
Једно време је, врло успешно, 
уређивала интернет презента-
цију Поцију Поци зоришта. А онда се при-
крала подла болест, лест, лест са којом се са којом се са ко
јуначки дуго борила, уз помоћ 
породице, бројних пријаних пријаних при теља из 
родног Аранђеловца и вољеног 
Београда али и из далеког Париког Париког Па -
за, а највише уз постојастојасто ну и пре-
дану подршку и велики ослонац 
свеприсутне љубави свог живота
– Срђана. Са пуно духа у души 
и љубави у срцу,цу,цу  са непоколеби-
вим оптимизмом и са широким 
осмехом којим је хом којим је хом ко успевала да раз-
ведри све око себе. 

Такву ћемо је памтити.
Ј. Стевановић

IN MEMORIAM

Гордана 
Вићентијевић 
Еремија (1957– 2010)


