
Вечерас, на Великој 
сцени Народни Народни На ног позо-
ришта, очекује нас прекује нас преку -
мијемијеми ра „Лучије од Лачије од Лачи -

мермура“, једне од најпознатијих тијих ти
Доницетијетијети вих опера, овога пута у 
режији гожији гожи ста из Енглеске Џона Рам-
стера. Представом диригу
Митев Војновић, сценограф је Бо
рис Максимовић, костимо
МариМариМа на Меденица, а уз Ор
стар и Хор Опере Народре Народре На
позоришта, наступају Сапају Сапа
Керкез, у насловној роли
потом Владимир Андрић
Дејан МакДејан МакДе симовић, Дар-
ко Ђорђевић, Иван Тома
шев, Ива Профаца, Игор 
Матвејев и дртвејев и дртве . 

Драмска премијемијеми ра 
комада Роланда Шимелп-
фенинга „Животињско 
царство“, у режији Ксежији Ксежи -
није Крније Крни најски, изведена 

је 22. маја на Сцемаја на Сцема ни „Раша Плао-
вић“ и доживела је велики успех код 
премијермијерми не публике. ОвајОвајОва  сјајно на-
писан комад једног од најзначајни-
јих савремених немачких драмских 
писаца, у коме се кроз причу о суд-
бини глумаца преламају акмају акма туелне 

У Драми су увелико у току припре-
ме представе „Златно теле“, по ро-
ману Иљфа и Петрова, у режијижијижи  и
драматизацијцијци и Горана Марковића, 
са Миланом Ланетом Гутовићем 
у главној улози. Премијемијеми ра је најара је најара је на -
вљена за отварање следеће сезоне, 

Иначе, иако је сезона на измаку, 
Народно позориште најављујеујеу чак 
десет гостовања и бројне догађајђајђа е, 
о којио којио ко ма можете прочитати више 
на страницама најтиражнијих пожнијих пожни зо-
ришних новина на свету!
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ЗЕЧЈИ
НАСИП

50. представа

2. 6. 2010. у 19.30

Велика сцена

ДОНАТОРСКИ

ГАЛА КОНЦЕРТ
6. 7. 2010. у 20.00

Велика сцена

гује Зогује Зогу рица 
граф је Бо-
мограф 

а уз Орке-
родног 

ју Сања 
ли, 

дрић, 
-

ма-
Игор 

ра 
-

друштвене и економске околности, 
извели су Милош Ђорђевић, Гојко 
Балетић, Златија Иватија Ивати новић, Анаста-

сиа Мандић, Александар Срећко-
вић и Борис Пинговић, који је који је ко
побрао оваци- је за 

тумачење ли ка 
писца Кри- са.

али ће у јуну претпремијере видети 
пу бли- ка у театрима 
у Ле- сковцу, Шап-

цу, Панчеву 
и Пожаревжаревжа -

цу.

ОПЕР СКЕ И ДРАМ СКЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ НА КРА ЈУ СЕ ЗО НЕ

Премијере, гостовања, догађаји
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АНСАМБЛ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ВРАТИО СЕ ИЗ РИЈЕКЕ С ПРИЗНАЊИМА

Најбољи Нурудин и Хасан

П
О
Р
Т
А
Л

Ансамбл представе
„Дервиш и смрт“, 
ни са недавно завр-
шеног 17. међуна-
родног фестивалавалава

малихмалихма сцена у РијеРијеРи ци нијенијени се вратиовратиовра
празних руку – за улоге НуруНуруНу дина
и Хасана, Николи Ристановском и
Љубомиру Бандовићу равноправ-
но је припалапалапа Награда за најбољу
мушку улогу. Тако се наставила
серијаријари признања инсценацији децији деци ла 
Меше Селимовића (ћа (ћа драматиматима зација ција ци
Борислава Миа Миа хаиловића Миа Миа хиза,
у режијжијжи и и адаптацијцијци и Егона Са-
вина), којекојеко је већ премијермијерми ним изво-
ђењем, у децембру 2008, најанајана вило
не само изузетну популарност код
публике, него и дужно вредновање
критике као и многих фестивал-
ских жиријаријари : у Крагујевгујевгу цу, ЗајеЗајеЗа ча-
ру, Бањалуњалуња ци, Новом Саду, Ужи-
цу, Пожаревжаревжа цу, Зеници...

Било како било, у РијеРијеРи ку је
„Дервиш“ и дошао да освојиосвојиосво . Јед-
ном од највећих наслова у доскора
заједзаједза ничкој књижевној баштини, 
одличној режијижијижи , као и уиграној
екипи врсних глумаца Национал-
ног театраатраа – припалапалапа је част да
отвори Фестивал. Присуство хрват-
ског председника Ива Јосиповића
само је потврдило значај оваквог
позоришног догађгађга ајаајаа . Уосталом Уосталом Уоста , у
разговору с новинаромнаромна „Новости“,
Ненад Шегвић (директор Фестива-
ла, глумац и управник Хр
културног дома на Суша
чијојчијојчи је сцени изведена бе
ска представа) нијенијени крио
задовољство што је „Дер
уврштен у овогодишњу се
цијуцијуци . 

У препуну салусалуса ХКД,
са више од пет стотина ме-
ста, и накнадно су се уно-
силе столице, а да овацијецијеци
упућене на крајукрајукра извође-
ња нису биле само курто-
азни израз добродошлице, 
показалозалоза је и велико инте-
ресовање присутних на
Округлом столу. У фести-
валском програму, чијичијичи

је овогодишњи мото био „Живот са
траутраутра мом“, нашло се још девет пред-
става. За награде су се надметалиталита и
Загребачко казализализа ште младих (са 
два наслова), ХКД Театаратара РијеРијеРи ка,
Словенско народнародна но гледалидалида шче из 
Марибора, Грузијски државни теа-
тар из Тбилисијасијаси , Камерни театаратара
55 из СараСараСа јерајера ва, Словенско младин-
ско гледалидалида шче из Љубљане, док су

из Србијебијеби учествоваливалива и Југословен-
ско драмско („Сањарињариња “) као и БДП
(„ЗечјаЗечјаЗеч јама“). О најбољима је одлу-
чивао хрватско-словеначко-српски
жири: сплитска глумица ЗојаЗојаЗо Одак, 
књижевница и универзитетски про-
фесор Даша Дрндић из РијеРијеРи ке, бео-
градски драмски уметник ВојВојВо ислав
БрајоБрајоБра вић, маримарима борски глумац Тадеј
Тош, као и Елвио Бакарикарика ни, ријечријечри -
ки универзитетски професор. Шта

је заједзаједза нички именитељ, на први
поглед сасвим разнородних пред-
става, можда најбоље илуструјструјстру у ре-
чи селектора Јасена Бока: „Живимо
раздобље траутраутра ме. Без обзира што
је медијидијиди називајувајува кризом, оно ка-
ко се она манифестујестујесту у животу и
друштву јесте – траутраутра ма. Лична, фи-
нансијска, социјалцијалци на, емотивна, мо-
рална, психолошка, ма како је звализвализва
резултат је исти, траутраутра матиматима чан. ЗатоЗатоЗа
је овогодишњи Фестивал својимсвојимсво
програмом сценски истражио то
раздобље. Од оне најскривенијенијени ,
интимне, па до велике социјалцијалци не
траутраутра ме друштва и његових вредно-
сти...“ 

Већ следеће вечери, ансамбл На-
ционалног театраатраа се појапојапо вио у Пу-
ли, пред публиком Истарског народнародна -
ног казализализа шта, којакојако је са изузетном
пажњом пропратипратипра ла представу, а
у разговору управника Божидарадарада
Ђуроуроу вића и његове колегинице-
управнице Гордане Јеромеле Каић, 
чуло се како би за позоришну пу-
блику било задовољство да овакви
сусрети буду чешћи. Са посебним
уважавањем међу уметницима се
помињалоњалоња име МариМариМа јеријери Црнобори –
глумице којакојако је обележила историјуријури
српског театраатраа  XXтра XXтра  века, а да никада
нијенијени заборавила истарски завичај,
као ни он њу...

         

Хрватског
шаку, на

оград-
лично

Дервиш“ 
селек-

ПОЂИМО ИМ У СУСРЕТ

Под насловом „Први корак – пођимо им у сусрет“, од 
21. до 26. маја на Сцени „Раша Плаовић“ ће се пред-

ставити студенти глуме Факултета драмске уметности у 
Београду, ду, ду Факултета уметности Универзитета у Пришти-
ни, Академије уметмије уметми ности из Новог Сада, Академије уметмије уметми -
ности „Слобомир П. Универзитета“ из Бјељине, те београд-
ске Академије уметмије уметми ности и Академије лемије леми пих уметности, из 
класа Владимира Јевтовића и Срђана Карановића, Љиља-
не Благојегојего вић, МирјаМирјаМир не Карановић и Оливере Викторовић 
Ђурашковић, Светлане Бојковић и Милице Краљ, Бошка 
Димитријетријетри вића и Александра Ђинђића, те Бориса Исакови-
ћа и Миљана Војина Војина Во новића. Народно позориште ће позвати 
директоре театара (онима ван Београда биће обезбеђен 
смештај), редитеље, продуценте, да погледају студентске 
представе, а карте се могу купити по популарним ценама 
од 250 динара.

Ј. С.

         

ДЕСЕТИ РОЂЕНДАН БОЕМА

Пучинијенијени ва опера 
„Боеми“ у режи-

ји Предрага Протића, 
прославиће у среду, ду, ду
16. јуна, свој десети 
рођендан. Оркестар, 
Хор и солисти Опере 
наступиће под вођ-
ством маестра Дејастра Дејастра Де на 
Савића, а поделу чине: 
Дејан МакДејан МакДе симовић, 

Владимир Андрић, Предраг Милановић, Вук Матић, Суза-
на Шуваковић Савић, Снежана Савичић Секулић, Миодраг 
Матић, Љубодраг Беговић и Небојша Бабић. Премијемијеми ра је 
била 21. јуна 2000, а представа је до сада одиграна 34 пу-

та пред више од 11000 гледалаца.
Р. П. НР. П. НР .

БОЈАНА ЖЕГАРАЦ

на Жегарацгарацга , солисткиња Балета Народта Народта На ног 
зоришта, наступиће први пут у улози Оде-

Одилије у балије у бали лету П. И. Чајковског „Лабудо-
зеро“, у кореографској поставци Димитри-

ја Парлића. У овој изузетно захтевној улози, 
млада балерина ће се представити београд-
ској публици 29. јуна 2010, а партнер ће 
јој бити солиста Јовица Бегојевгојевго , који ће  који ће  ко у 
улози Принца Зигфрида такође први пут 
наступити те вечери. 

Б. К.

та, пред више од 

БОЈАНА ЖЕГАРАЦ

Бојаојао на Же
позо

те / Оди
во језе

ја Пар
мла
ској пу
јој би

За председника Јоси-
повића,ћа,ћа с којимкојимко се 

ансамбл сусрео после
фестивалског извођења 
„Дервиша„Дервиша„ “, представа
НародНародНа ног позоризоризо шта је
лепо подсећање на чувени
романроманро али и доказ да су
културне везевезеве измеизмеиз ђуђуђ две
земљеземљезе све јаче...че...че

ОТВОРЕНА  ВРАТА У ЈУНУОТВОРЕНА  ВРАТА У ЈУНУ

Аккција „Отвоција „Отвоци рена врата Народта Народта На ног позо-
риришта“ биће одржана по четврти пут у 

суботу, ту, 19. јуна, у терминима од 11, 13 и 15 
часовава. Посетиоци ће, уз медијадијади тора др Ми-

лована Здравна Здравковића, бити у прилици да сазнају знају зна
најосновније истоје истоније истони ријске податке о овом здању, њу, њу виде 
актуелне поне поставке изложби, упознају се са прознају се са прозна цесом 
рада, обиђу гарђу гардеробе, радионице, те да разговарају 
са управниником Божидаром Ђударом Ђуда ровићем. Обилазак је 
бесплатантан, а сви заинтересовани могу да се пријагу да се пријагу да се при ве 
на благајни ни Театра. 

М. Б. 

ГОСТИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ

У среду, 2. ду, 2. ду јуна, 
након учешћа у 

такмичарском програ-
му Стеријиријири ног позорјазорјазор , 
у Народу Народу На но позориште 
стижу гости из Тур-
ске, Градски театар из атар из а
Истамбула, који ће и који ће и ко
београдској публици 
представити инсцена-

цију коцију коци мада Душана Ковачевића „Генерална проба самоу-
биства“ у режији пожији пожи знатог турзнатог турзна ског редитеља и сценографа 
НуруНуруНу лаха Тунџера. На истој сцени, 7. јуна, после извођења 
на Фестивалу БиХ дравалу БиХ драва ме, Босанско народско народско на но позориште из-
вешће представу „Бизарно“ Жељка Хубача у режији једжији једжи ног 
од најзначајнијих бунијих буни гарских редитеља средње генерацијецијеци , 
Петра Каутра Каутра Ка кова.

Р. П. Н.Р. П. Н.Р



За јед нич ка
десетогоди-
шња списа-
тељска ми-
сијасијаси двојидвојидво це

најпознатијихтијихти руских
хумориста и сатирича-
ра, Иље Иљфа и Јевге-
нијанијани Петрова, из пери-
ода револуционарних
промена у тој земљи, 
подаридарида ла је низ брит-
ких и урнебесно духо-
витих романа. Разни
питорескни ликови
– пробисвети, хохшта-
плери, ситни лопови, 
локални моћници, 
окорели малограђани, 
којикојико су стасавали у
окружењу устајаустајауста ле ду-
ховне жабокречине и
под окриљем нове еко-
номске политике и дру-
штвеног поретка, „ну-
дили” су се чувеном
списатељском тандему 
„к’о на тацни“. Међу
њима, посебно место
свакако заузима Остап
Бендер, непоправљиви
преварантварантва и вараварава лица, 
главни јунак романа „Дванаест
столица“ и „Златно теле“. Управо
ово друго дело, којекојеко многи сматра-
ју култним романом генерацијецијеци
којакојако је одрасла у социјацијаци лизму, при-
према се за Велику сцену НародНародНа -
ног позоришта, у драматизацијицијици
и режији нажији нажи шег прослављеног
драмског писца и редитеља Гора-
на Марковића. 

У интервјуу за Позоришне но-
вине господин Марковић открива
да је „стицај околности којикојико је
имао помало мистични призвук“
био пресудан да за свој редитељ-
ски деби у Националном театру
изабере баш ово дело, готово над-
реалне атмосфере и бриљантне
сатире написане урнебесно духо-
витим језиком. 

„Пре извесног времена причао
сам са пријапријапри тељем о Остапу Бенде-
ру и о његовим чувеним изрекама
па сам пожелео да поново, после
скоро пола века, прочитам ‘Двана-
ест столица’. Ту књигу је немогуће
наћи по књижаражаража ма па сам купио
‘Златно теле’, наставак доживљајављајавља
мог омиљеног јунака из младости. 
Онда сам отишао у НародНародНа но позо-
риште и нова директорка Драме
Ивана Димић ми је поменула како
би волела да се ‘Златно теле’ по-
стави као драма. Ту коинциденци-
ју сматрао сам фаталном и одмах
сам прихватио понуду“. 

Комад је написан 1931. годи-
не, а главни јунак приче је ха-

ризматични преварант који се
бави „великим комбинацијама“ 
како би опстао у мутним време-
нима совјетских реформи. Иако
је прошло скоро осам деценија, 
ова прича је и данас веома акту-
елна?

То је још један доказ да се, 
уствариуствариуства , ништа не мења. Ситуаци-
ја у којојкојојко је био СССР тридесетих
година, у време НЕП-а, дакле у тре-
нутку транзицијецијеци из једног у други
друштвени поредак, апсолутно је
идентична нашој данашњој. Ту не
треба много памети па да човек по-
вуче парапарапа лелу. Али, фасцинантно
је да је хумор Иљифа и Петрова
остао исто онако очараочараоча вајувајува ћи као

пре осамдесет годи-
на. Кад нешто прежи-
ви толико времена, 
онда сигурно вреди.

Бесмртног Оста-
па многи крити-
чари описујусујусу као
шармантног проби-
света, а неки га по-
реде и са Дел Бојем
из чувене британске
хумористичке сери-
је „Мућке“. Како га
ви доживљавате?

Треба рећи да
сам радећи на драма-
тизацијицијици „Златног
телета“ открио да су
јунаци Иљфа и Петро-
ва каснијеснијесни јако често
цитирани. Сетите се
само стрипа „Алан
Форд“. То је директ-
но ископирано дру-
штво из „Златног
телета“. Па, чувени
италијанлијанли ски филм
„Обично непознати
лопови“, или наш 
„Балкан експрес“. 
Мотив смешне, не-
спретне банде симпа-

тичних лупежа је небројебројебро но пута
преузет, без навођења узора. Оно
прво сматрам легитимним, ово
друго не баш. У сваком случајучајуча , 
све ове примере јако волим, па је
и то био разлог што сам се латио
„Златног телета“.

Под геслом „Бензин ваш, 
идеје наше“, Остап је искори-
шћавао слабости некадашњег
совјетског друштва. Међутим, 
да ли је тај и такав преварант у
данашњим околностима, ипак, 
„ситна риба“ у поређењу с не-
ким нашим бизнисменима, па
чак и политичарима? 

Зар вам се не чини да са слич-
ним геслом наступајупајупа и наши тај-
куни? „Ваше фабрике, наше иде-
је“...

Може ли се „бендеровшти-
ни“, што би се рекло, „стати на
реп“ или ће она још дуго, дуго
остати неуништива?

Остап је човек са стилом и ду-
хом, и то амнестира његов позив. 
Он јесте лопужа, али има „око
400 релативно поштених начина
за одузимање туђе имовине“. У
таквој изјаизјаиз ви лежи оно што га чи-
ни песником лоповлука. Теза мог
комада ће бити да Остап краде из
љубави према крађи, а не из кори-
стољубља. Други (наши) лопови
настојестојесто да отму туђе, а Остап Бен-
дер крађу претвара у креацијуцијуци ко-
ја је сама себи циљ.

Микојанкојанко Безбрадица
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ – ГОРАН МАРКОВИЋ

Смешна  и (не)спретна
банда симпатичних лупежа

ПредПредП става ће имати 
премипремипре јемијеми ру на појеру на поје чет-

ку следеће сезо сезо се не,не,не  а на 
крају ове, претпремијере
ће видети публика у 
Лесковцу, Шапцу, Панчеву 
и Пожаревцу.и Пожаревцу.и П У глумачглумачглу -
ком ансамблу су МиланМиланМи
Лане Гутовић, Игор Ђор-
ђевић, Властимирстимирсти ЂузаЂузаЂу
СтојиљСтојиљСто ковић, Ненад Ма-
ричић, Дарко ТомоТомоТо вић, 
Радован МиљаМиљаМи нић, Раде
Марковић, Иван ЗарићЗарићЗа и
Ивана Јовановић.

Наш је Златан
био златан

РАДОСЛАВ ЗЛАТАН ДОРИЋ (1940–2010)

Отишао је и наш Златан
Рођен је 29. фебруара ара а

1940. године у Бачком Гра-
дишту, шту, шту у Војводини. Режи-
ју је дипломирао 1964. на 
Академији за помији за поми зориште, 
филм, радио и телевизијузијузи
у Београду, ду, ду у класи др Хуга 
Клајна.

Био је стални редитељ у 
позориштима у Нишу, шу, шу Моста
ру, ру, ру СараСараСа јерајера ву, ву, ву Београду, ду, ду Но
Саду, ду, ду трајније је био веније је био вени зан 
за сомборско Народско Народско На но 
позориште, НародНародНа но по-
зориште у Београду и 
Новосадско позориште ÚjvidÚjvidÚ éki 
színhaz, а био је увек радо виђен 
гост у свим театрима ондашње 
државе, где је остварио вигде је остварио вигде је оства ше 
од 130 режија жија жи (за које је чеза које је чеза ко сто 
био награђиван), што га ставља 
у сам врх листе наших најплод-
нијих понијих пони зоришних стварашних стварашних ства лаца. 
Радио је стално и на радијудијуди , ју, ју а по-
времено на ТВ и филму. му. му

Био је и веома плодан драм-
ски писац, чији кочији кочи мади су изво-
ђени у Новом Саду, ду, ду Београду, ду, ду
Нишу, шу, шу Сомбору, ру, ру ЗајеЗајеЗа чаручаруча , ру, ру Кикин-
ди, Будимпешти, Новој Горици 
а о чијем кваа о чијем кваа о чи литету сведоче и 
четири Награде „Бранислав Ну-
шић“ на анонимним конкурсима
Удружења драмских писаца Ср-
бијебијеби , Награда „МијаМијаМи Алексић“ 
на конкурсу Дана комедиједиједи у Ја-
години и Награда „Лаза Костић“
за драмско ствараствараства лаштво, те не-

колико објако објако об вљених збирки драм-
ских текстова. 

У НародУ НародУ На ном позоришту је 
био редитељ од 1994–2002, где 
је режирао „Избирачицу“ Косте 
Трифковића, Нушићеву „Ожа-
лошћену породицу“, те опере 
„Адрија„Адрија„Адри на Лекуврер“ Ф. Чилее, 
„Ана Болен“ Г.лен“ Г.лен“ Г  Доницетија итија ити
„Евгеније Оњеније Оњени гин“ П. И. Чајков-
ског. ског. ског Из ангажмана у Народна у Народна у На ном 
позоришту Дорић одлази на 
Факултет музичке уметности у 

Београду, ду, ду да би једно време био 
активан редитељ Оперског сту-
дија Надија Нади ционалног театра (Пу-
чинијенијени ви „Ђани Скики“ и „Се-
стра Анђелика“, „Покондирена 
тиква“ Ј. С. Поповић / М / М / . Логар 
/ Х/ Х/ . Клајн). Пред ста вом „Оњеги-
на“ која је играна“ која је играна“ ко на 22. маја, семаја, сема ти-
ли смо се нашег Дорића. „Ра ди-
ли смо, од по чет ка до кра ја, у 
вре ме бом бар до ва ња, или ка ко 
се то ка же, НА ТО агре си је на на-
шу зе мљу. шу зе мљу. шу зе мљу Ни је би ло стру је, во-
де, гре ја ња, ни је би ло ни чег. ни је би ло ни чег. ни је би ло ни чег За 
опре му пред ста ве ни је би ло ни 
јед ног ди на ра... са мо пре прав ке, 
по прав ке... Па ипак – све је из-
гле да ло сјај но! Ра ди ли смо као 
у маг но ве њу и ни јед ну про бу 
ни смо от ка за ли, упр кос све му! 
Би ла је то пр ва пре ми је ра у мом 
ду гом и отег ну том жи во ту на ко-
јој сам пла као, упр кос то ме што 

сам се, као и оста ли ра до вао... 
По зо ри ште је то! Оно се не дâ 
и жи ви и кад је то не мо гу ће. У 
ства ри, за по зо ри ште не ма не мо-
гу ћег“, се ћао се До рић, не дав но, 
ове сво је ре жи је.

А ми ће мо се ње га сећа ти 
као одличног драмског и опер-
ског редитеља, плодног драм-
ског писца, врсног педагога, а 
пре свега, као великог пријаког пријаког при те-
ља и златног човека.

Ј. Стевановић
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Лучија у транзицији

Кари-
јеКјеК ру 
опер-
ског 
редиредире -

теља Џон Рамстер, 
гост из Енглеске,
започео је пре два-
десет година, по-
сле студија дија ди исто-
рије на Кемрије на Кемри бриџ 
универзитету, а 
усавршавао се аси-
стирајурајура ћи чувеним 
редитељима на пре-
стижном Глиндe-
бурн феурн феу стивалу и у 
Краљевској опери 
Ковент Гарден. Ње-
гов репертоар чине 
пре свега барокга барокга ба не 
и опере ХХ века. 
Бави се и педаго-
шким радом на 
Краљевској Опер-
ској Академијимијими ,
где је остварио и где је остварио и где је оства
бројне режијежијежи , а 
почасни је члан 
Краљевске музич-
ке академијмијми е.      

Реците нам не-
што о својој кон-
цепцији „Лучије 
од Ламермура“. С 
обзиром да сте и 
историчар, зашто 
сте одлучили да 
радњу представе 
померите у триде-
сете године XX ве-
ка?

Ако сместите 
представу тачно та-
мо где би она тре-
бало да се дешава, у овом случају у чају у ча
XVII век, онда ће људи, на неки чу-
дан начин, престати да размишљају шљају шља
о историјском контексту. Ако „сме-
стите“ ову Доницетијетијети ву популарну 
оперу у прву половину прошлог ве-
ка, то доноси интересантнији понији пони глед 
на саму Лучијучијучи . Желео сам да она 
буде у некој врсти егзистенцијалцијалци не 
борбе, у којој поу којој поу ко кушава да постане 
жена каква заправо не може да бу-
де. У тренутку у којеку у којеку у ко м се налази, 
могућност да буде са Едгардом је 
њен излаз из сопственог живота, из 
сопствене породице, традицијецијеци . А то 
је, можда, посебно у Шкотској тог 
времена, последњи тренутак када је 
неко из те класе могао да буде при-
моран да се венча са неким против 
своје восвоје восво ље. Са друге стране, у пита-
њу је невероватно отмено време. Из-
гледа чудесно, веома свеже и чисто, 
а то је оно што је нова директорка 
Опере, Катаритарита на Јовановић, желела 
да урадим. Поред тога, тридесете
пружају пуно могућности када су 

костими у питању. Неки људи могу 
да буду у модерној, а неки у тради-
ционалној одећи и килтовима, а да 
то не изгледа погрешно. Чак и данас 
на шкотским венчањима људи носе 
килтове и облаче се традиционално. 
Али у тридесетим су се многи обла-
чили тако и свакодневно. Оно што 
видимо је друштво у транзицијицијици , а 
Лучија почија почи кушава да прокрчи пут из 
традиционалног поретка, који се и који се и ко
сам постепено мења.

Веома блиско сарађујеђујеђу те са сце-
нографом и костимографом. Коли-
ко је за Вас важан визуелни део 
представе, у данашње време?

Прочитао сам интересантну 
статистику, да данас у једном дану 
човек види много више слика него 
што је нека особа у Средњем веку 
могла да види за годину дана. Жи-
вимо у времену визуелне преоптере-
ћености. Визуелно је веома важно, 
људи су под утицајем оноцајем оноца га што ви-
де. Имаћемо сведену сцену са видео 
пројекпројекпро цијацијаци ма. Светло које платло које платло ко нирам 

„ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА” НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Шарм Доницетија

Ова позната Дони-
цетијетијети ва опера на 
сцену Народну Народну На ног 
позоришта је 
први пут по-

стављена 29. јуна 1940, у 
режији Ружији Ружи долфа Ертла. Де-
кор и костиме је осмислио 
Владимир Жедрински, ди-
риговао је Мирко Полич, 
а певан је превод Милојлојло а
Милојелојело вића. Улогу Енри-
ка је на премијемијеми ри тумачио 
Божидар Митровић, Лучију чију чи
је, као гошћа, играла млада 
бугарска уметница Бојка Кон-
стантинова, ролу Едгарда је пе-
вао Владета Поповић, Артур је 
био Александар Мариндар Мариндар Ма ковић, Рај-
монда је тумачио Жарко Цвејићко Цвејићко Цве , 
Алиса је била Анита Горска, а Нор-
ман Слободан Малбашки. Режија жија жи
је „сасвим исправно – остварено – остварено – оства на у 
границама традиционалних посту-
пака и очувала основни тип итали-
јанске романтике“, а Доницетијетијети ва 
музика је била „ношена љубављу“ 
диригента Полића. Солисте је 
критика посматрала са свешћу да 
у нас не постоји трастоји трасто диција тација таци кве 
врсте певања какву захтева „Лучи-
ја“, те су оцене биле благонаклоне 
и у основи веома похвалне. Пред-
става је доживела 11 извођења. 

Прву послератну „Лучијучијучи “ је 
режирао Јосип Кулунџић, сцено-
граф и костимограф је био Душан 
Ристић, а диригент маестро Богдан 
Бабић. На премијемијеми ри, 17. децем-
бра 1956, певали су Крста Крстић 
(Енрико), Нада Штерле (Лучијачијачи ), 
Стјепан Андрашевић (Едгардо), 
Никола Јанчић (Артур), Илија Илија Или
Глигоријеријери вић (Рајмондо), Љубица 
Врсајков (Алиса), Живојин Јовојин Јово ва-
новић (Норман), а алтернације су ције су ци
припремали Стеван Крстић (Ар-
тур), те Александар Веселиновић 
и Ђорђе Ђурђевић (Рајмондо). Ба-
бић је, према мишљењу критике, 
издигао улогу оркестра „на виси-
ну равноправног партнера соли-
ста“, а и хор је освојио све комхор је освојио све комхор је осво пли-
менте. Режија је усжија је усжи пела да оствари ла да оствари ла да оства
неопходан склад између „лаке ју-

жњачке музике“ 
и „тмурне и језовитошћу прожете 
нордијске средине либрета“, изме-
ђу осталог захваљујуљујуљу ћи и „укусном 
и стилски рафинираном“ декору и 
костимима. И овог пута, солисти
су освојису освојису осво ли симпатије критије крити тике, а 

наронарона чито Нада Штерле. Поставка 
се одржала на репертоару преару преа ко 
петнаест година, и била је изведе-
на 69. пута.

После непуних девет година 
паузе, управа одлучује да је вречује да је вречу -
ме за нову „Лучијучијучи “, овог пута у 
преводу Хусније Курсније Курсни товића у му-
зичкој редакцији Концији Конци стантина Ви-

навера. Режију пожију пожи верава младом 
ДејаДејаДе ну Миладиновићу, диригент 
је искусни Ангел Шурев, сцено-

графију су потфију су потфи писали Петар 
Пашић и Ерих Декер, а кости-
мограф је била Божана Јовано-
вић. На челу младе поставке 
солиста која је наста која је наста ко ступила 21. 
фебруара ара а 1981, била је чла-
ница Опере из Љубљане, 
ВараВараВа ждинка Влатка Орша-
нић, за коју језа коју језа ко , како наводе 
новине, Марио дел МоМарио дел МоМа нако 
рекао да је њен обожавалац!

БариБариБа тонску улогу Енрика је 
тумачио Слободан Станковић, 

Едгарда тенор Предраг Протић, 
Артуро је био Јово Рељин, Рајмон-
до – Александар Ђокић, Љубица 
Живковић је певала ролу Алисе, а 
Иван Павишић је био Норман. Ми-
ладиновић је представу режирао 
„укусно, природно, у духу радње 
и времена“, сценографија је бифија је бифи ла 
„једноставна и функционална“, а 
костими „складних боја и граних боја и граних бо цио-
зних линија“нија“ни . Шурев је представу 

водио „темпераментно и сигур-
но“, остваривостваривоства ши склад оркестра 
и хора, док је Оршанићеву публи-
ка наградила овацијацијаци ма а крити-
ка комплиментима. Представа је 
играна 77 пута, последњи пут 14. 
априла 1999, а видело ју је 24813 
гледалаца.

Јелица Стевановић

Нела нас је бесповратно на-
пустила 18 априла. Њој је 

сигурно теже било то што је због 
болести још пре неколико годи-
на морала да напусти Оперу, сво-
ју велику љубав којој је побав којој је побав ко свети-
ла већи део себе и једну књигу. 
Нела није ла није ла ни само радила у Опери, 
они који су је поони који су је поони ко знавали знају да ли знају да ли зна

је она у тој уметности налазила 
светлу страну свог живота. Нела 
је свирала виолину, писала књи-
ге, волела музику, музику, музику волела нашу
Оперу, и радила још много тога. 
Сада може да се одмори од све-
га, али њена љубав према опери 
сигурно није умрно није умрно ни ла. Почивај у 
миру, Нела.

Нела Шукара (1963–2010) 
IN MEMORIAM

Након студија мислио сам да ћу се 
бавити драмским позоризоризо штем,

али мој деби је био мјузикл а потом 
продукција „Чаробне фруле“. Имао сам 
23 године и био одговоран за предворан за предво ставу 
са 140 учесника. Био сам неуБио сам неуБио сам не страшив 
јер нисам знао шта не знам. Али, учио 
сам, радећи као асистент редитељитељите маљимаљи
попут Питера Селерс Селерс Се а, Деборборбо е Ворнер, 
Тревора Нана, Грејем ВикГрејем ВикГре ...јем Вик...јем Вик
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ОДР ЖАН 14. МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ КО РЕ О ГРАФ СКИХ МИ НИ ЈА Т УРА

да употребим биће врло модерно, по-
кушаћу да тиме створим нови визу-
елни доживљај.

Велику пажњу посвећујећујећу те му-
зици. Да ли је тешко ускладити 
новине које доносите на сцени са 
музиком?

Надам се да не. Мана коју мнона коју мнона ко ги 
људи проналазе, рецимо у немачким 
операма које су дама које су дама ко нас веома обеле-
жене редитељским концептом је да,
понекад, тај концепт једноставно не 
функционише. Желим да људи до-
ђу на ову „Лучију од Лачију од Лачи мермура“ и мура“ и му
мисле да је одувек била смештена у 
тридесете, да делује прилује прилу родно, а не 
наметнуто. То је изазов. Ако урони-
те у представу и у музику и водите 
публику кроз дело од тренутка до 
тренутка, онда све изгледа логично. 
Веома ме интересује инсује инсу терпретаци-
ја тишине у делу, ако постоји прастоји прасто зан 
такт где оркестар не свира и нико не 
пева, шта се тада дешава, коме се ја-
вља мисао која ће учисао која ће учисао ко нити да се му-
зика настави.

У Вашој режији има пуно ак-
ције, певачи трче по сцени и у нај-
захтевнијим аријама, данас је то 
принцип али...   

Певачи су данас као атлетичари чари ча
и потребно је понудити им изазов. 
Не желим да гледам представе у 

којикојико ма они само стоје и пемо стоје и пемо сто вајувајува . Ми-
слим да је допринос редитељске кон-
цептуалне оперске представе у при-
влачењу публике у Оперу. Можда се 
публици неће допасти, можда ће се 
саблазнити, али сигурно неће оста-
ти равнодушна. Оперске куће ши-
ром света у основи раде истих 100 
наслова. Ако рецимо радимо 17 про-
дукција „Карција „Карци мен“, боље је да имамо 
нешто ново да кажемо о тој опери, 
или о самој Кармен. Нешто ново, а 
да се односи на наше време. Ако то 
не урадимо било би као да радимо 
у музејузејузе . Све те опере су капитална 

дела генија и због тонија и због тони га можемо да их 
обликујекујеку мо, интерпертирамо и оне 
ће то издржати. 

Значајни моменти у овој опери 
су Секстет и Сцена лудила, како 
сте их решили?

Секстет је задивљујувљујувљу ће дело му-
зичке архитектуретурету . Нека врста грађе-
вине усред опере. Поред Сцене луди-
ла вероватно представља климакс 
дела. Начин на који увек рачин на који увек рачин на ко дим када 
имам тако велики ансамбл је да нико 
од учесника не сме бити одговоран 
само за своју демо за своју демо за сво оницу. Само је у опе-
ри могуће да шесторо људи прича 
истовремено, а ви разумете шта се 
дешава, Доницети нам пружа моћ 
и логику која иде праку која иде праку ко во ка срцу, ка 
емоцијацијаци ма и ви је потпуно разумете. 
То не може да се догоди  у драмској 
представи. Када би шесторо људи 
причало истовремено, ви не бисте 
имали појма шта се дешава. Што се 
Сцене лудила тиче, најузбудљивији вији ви
део мог времена проведеног овде 
у Београду је рад на Сцени лудила 
са моје две Луса моје две Луса мо чијечијечи , Сањом Керкез 
и Снежаном Савичић Секулић. Све 
што сам унео у ту сцену оне су у пот-
пуности прихватиле као изазов. Чу-
десна ствар са овом оперском кућом 
је да има изузетно талентоване пева-
че који жече који жече ко ле изазове, и могу много 

да пруже. 
Шта се данас дешава са опе-

ром у Вашој земљи?
У Енглеској имамо проблем јер 

је наша публика све старика све старика све ста јаријари , што код 
вас није слувас није слувас ни чај, и у томе видим од-
личан потенцијал за опецијал за опеци ру у Србијибијиби . 
Притом, економска криза је у Брита-
нији нанији нани метнула нова ограничења за 
одлазак у оперу, јер су карте изузет-
но скупе. Потребно је да пронађемо 
нову публику, иначе ће наша инду-
стрија изстрија изстри умрети, или ће пак постати 
само престижни догађај за елиту.

Вања Косанић

Интернационално
такмичење корео-
графа и њихових
премијермијерми но  изве-
дених  кореографи-

ја до десет минута – Фестивал ко-
реографских минијанијани тура, одржан
је 14. пут у организацији Удруцији Удруци же-
ња балетских уметника Србијебијеби , 
од 11. до 15. мајамајама , у Народном
позоришту, шту, шту Битеф театру и Уста-
нови културе „Вук Караџић“. У
оквиру ревијалвијалви ног програма Фе-
стивала, премијермијерми но је изведена
кореодрама „Лисабонска прича“
нашег солисте Балета, Алексан-
дра Саше Илића, уз учешће Бео-
градских фадиста, предвођених
МајомМајомМа Волк. Стручни жири нијенијени
доделио прву награду, ду, ду друга је
припала Јелени Костић за корео-
графију „Срж“фију „Срж“фи , а трећа Брајаајаа ни 
Фриц и Ренеу А. Х. Матесу за „Ni-
e so lo sein“. Новчани део награда 
традиционално обезбеђује ђује ђу Hypo 
Al pe-Adria bank. Похвале струч-

ног жиријаријари су добили Фабрицио 
Фавале и Валентина Сађин, Пла-
кета „Александар Израиловски“ 
је додељена КајиКајиКа Јањић којакојако је
освојиосвојиосво ла и Награду публике, 
док је Награда критике припала
Александри Мишић и Огњену
Вучинићу.ћу.ћу

Иначе, из УБУС-а сазнајезнајезна -
мо да је недавно основан Фонд
Удружења балетских уметника
Србијебијеби  (ФУБУС) са циљем да
новчаним средствима помогне
развој и стваралаштво балетске
уметности и уметничке игре у
нашој земљи. Средства се доде-
љујуљујуљу за стипендиједиједи , за школова-
ње или усавршавање ученика
балетских школа, професионал-
них играча, усавршавање и шко-
ловање кореографа, као и за ор-
ганизовање стручних семинара
и едукацијуцијуци из области балетске
педагогијегијеги , кореографијефијефи , савре-
мене и класичне игре.

М. Безбрадица

Без прве награде

На пре ми је ри „
Bill
пре пу ним гле-
да ли штем оду-

ше вље не пу бли ке
блом се покло
јед ног од три б
чи не овај из у зет ни умет-
нич ки до га ђај
кореограф По
У ексклузивној из
Позоришне но
свет ски по знат и при знат 
ко ре о граф го
утисцима по сле бе о град ске 
пре ми је ре: „
импресиониран
због чињени
сви у НДТ-
размажени јер
напорно ради
бисмо били ту где 
јесмо, имамо 
ван ред не усло
Ово сам по
нуо за то што
су услови за 
рад овде мно
го тежи, али 
ме одушевља
према игри и по
ваших играча
фију фију фи ‘Step Lightly
постављао у број
компанијанијани ма

ме на сцени, али, иако доми-
рају групрају групра не деонице, има-

ју прилику и да се индивиду-
но експонирајурајура . Искрено 

им одајем приим одајем приим ода знање, јер су 
жили бескрајну енергију гију ги

и са великом одговорношћу 
ступили послу. НаравНаравНа но, 

увек се може радити на уна-
њу техничких компонен-

ти или стила, али најважније жније жни
је да играчи на сваком из-

вођењу поклањају пуњају пуња бли-
ци своје срци своје срци сво це“, ре као је 

Лај тфут, не скри ва ју ћи 
ра дост због успе шно 
оба вље ног по сла, а 

на ро чи то због из ван-
ред них ре ак ци ја пу бли ке.  

     
     Б. Кне же вић

ЛАЈТФУТ, ЕКС КЛУ ЗИВ НО ПО СЛЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ 

Срце публици
а пре ми је ри „Tri ple 
Bill“, 29. априла, пред 
пре пу ним гле-
да ли штем оду-

ше вље не пу бли ке, са ан сам-
клонио и ко а у тор 

јед ног од три ба ле та ко ји 
чи не овај из у зет ни умет-
нич ки до га ђај, чувени 

ол Лај тфут. 
ној изјаној изјаној из ви за 

шне новине, овај 
свет ски по знат и при знат 

 говори о својим ри о својим ри о сво
 по сле бе о град ске 

„Потпуно сам 
ран. Посебно 

нице да смо 
-у помало 

 јер иако 
димо да 

ли ту где 
мо из-

 услове. 
Ово сам поме-

за то што
ви за 

де мно-
али 

вљава страст 
ма игри и посвећеност 

ча. Кореогра-
Step Lightly’ сам 

вљао у бројним 
, али овакву 

посвећеност послу и пожртвова-
ност нисам нигде видео. Сам про-
цес рада је био веома напоран за 
играче, све је за њих било ново
– по– по– крет, специфична музика, 
стил. Сама по став ка је та ква да су 

сви играчи углав- ном 
с в е 

време на сце
нира
ју при
ално екс
им ода
уложи
и са ве
присту
увек се мо
пређењу 
ти или сти

је да игра
во

ред них ре ак ци ја пу бли ке
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Катарина Обрадовић – увек окренута будућности

ПОЗОРИШНЕ РЕФОРМЕ МИЛАНА ГРОЛА (8) |  ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ

Стручно усавршавање у иностранству

ЛИЧ НО С ТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (10) | ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ ФЕЉТОН

Грол је свесрдно пома-
гао усавршавање глу-
маца у иностранству, 
те су многи били упу-
ћени у Беч, Минхен, 

Москву и Паризскву и Паризскву и Па . 
Пре Првог светског рата, у 

Минхену су, код Јоце Савића, 
почасног редитеља Народља Народља На ног по-
зоришта, краће или дуже, били 
Добрица Милутиновић, Витомир 
Циле Богић, Никола Б. Јовановић, 
Реља Поповић. У истом граду се, 
у драмско-музичкој школи, 1912. 
усавршавала Олга Стефановић. 
Драгољубу Сотировићу и Жанки 
Стокић одобрено је двомесечно 
школовање у иностранству 1912, 
а нареда нареда на не године и Станиславу Би-
ничком, капелнику. У Бечу је, у ви-
ше наврата, боравио Илија Ставио Илија Ставио Или но-
јевић (1909. и каснијеснијесни ), а у истом 
граду је 1911/12. на музичким 
студијадијади ма Драга Спасић. У Русији сији си
су се школовали Шапоњић и То-
мичић, а у Берлину Софија Хафија Хафи рија Харија Ха -
тоновић. Милутин Чекић је 1911. 
био на стручном усавршавању у 
Немачкој, а глумац Драгутин Жа-
барац исте гобарац исте гоба дине на Позоришној 
академији у Хаммији у Хамми бургу.  

Током Првог светског рата у 
Француској, већином у Парином у Парином у Па зу, 
али и у Ници и Марсељу, бораве 
Драга Милојелојело вић, Ана ПараАна ПараАна Па нос, 
Владета Драгутиновић, Славко Гр-
данички, Србољуб Милојелојело вић, Ду-

шан Бурза. Михаило Ковачевић је, 
као први српски глумац, завршио
парипарипа ски Конзерваторијумријумри 1922, 
а Тихомир Хаџић се усавршава у 
марсељском Конзерваторијуријури му 
1919/20. године.

Оваква пракса ће се наставити
и после Светског рата. Већ крајем Већ крајем Већ кра
1919, Александру Златковићу и 

Зори Тодоровић је одобрено ше-
стомесечно усавршавање у Па-
ризу. Олга Стефановић и Драга 
Спасић настављају усављају усавља вршавање 
у иностранству 1920, исте године 
„Мирослав Крстић упућује се у ћује се у ћу
Беч, Праг и Дрезден ради студија дија ди
декора“, редитељ Витомир Богић 
и сликар Јован Бијеван Бијеван Би лић добијабијаби ју јају ја
тромесечно одсуство ради студија дија ди
у иностранству, а из Опере одлази 
на усавршавање Драгутин Петро-
вић. Његов колега Јован Србуљ 
враћа се са Конзерваторијуријури ма из 
Прага, октобра 1922. Почетком 
1921. Божидар Митровић одлази 
на седам месеци усавршавања у 
Рим, а крајем сеа крајем сеа кра зоне, у јулу, одлазе 
на допунско школовање и питом-
ци Живојин Товојин Тово мић, Александар 
Трифуновић, Драгутин Петровић 
(који који ко 1922. поново иде на шест ме-
сеци), те Божидар Митровић (који који ко
такође наставља у Бечу усавршава-
ње соло-певања 1922). Милорад Јо-
вановић, после похађања Конзерва-
торијуријури ма у Парима у Парима у Па зу, октобра 1921. 
постаје рестаје реста дован члан Опере, да би 
већ јануара ара а 1922. поново био упу-
ћен у Паризћен у Паризћен у Па , на завршетак студијадијади . 
Зорка Гордан септембра 1922. сти-

же у ангажман са школовања на 
бечком Конзерваторијуријури му. Вели-
мир Живојивојиво новић добија бија би 1923. ше-
стомесечно одсуство ради студија дија ди
режије у Нежије у Нежи мачкој и јавља се на ду-
жност крајем априжност крајем априжност кра ла 1924. године. 
Нада Стајићда Стајићда Ста , чланица Опере, доби-
ја 1923. шестомесечно одсуство ра-
ди усавршавања у Немачкој.

Стручним усавршавањем на 
страни, наши уметници су стасава-
ли за најкомпликованије заније зани датке,
и доприносили бржем расту и са-
зревању ратом (али и пензиониса-
њем) проређеног ансамбла Драме 
и омогућавали, уз прилив школова-
них руских уметника-емиграната, 
формирање Опере и Балета. 

Упорним настојастојасто њем да се чла-
нови Народ Народ На ног позоришта стручно 
усавршавајувајува у земљи и иностран-
ству, Грол је, до свог одласка са 
дужности управника у фебруару ару а
1924, у највећој мери реализовао 
своје насвоје насво мере и оставио сва три 
уметничка ансамбла бројно и ка-
дровски стасала за све комплико-
ваније и веније и вени ће естетске и техничке 
захтеве модерног европског позо-
ришта. 

(наставиће се)

Катаритарита на Каћа Об-
радовић је рођена 
1928. године у Бе-
ограду, где је завр-
шила Државну ба-

летску школу и дипломирала исто-
ријуријури уметности на Филозофском
факултету у Београду. Балетско
образовање је стекла код педагога
Јелене Пољакове и Наташе Бошко-
вић, а најдуже је била ученица Ми-
лорада-Милета Јовановића. Усавр-
шавала се у Москви на ГИТИС-у
код чувених совјетских педагога
Семјонове, Петрове, Захарохароха ва, 
ЕлијаЕлијаЕли са.

Први пут је наступила на сце-
ни у Родином позоришту, првом
дечјемдечјемдеч позоришту код нас, којекојеко је
водила Гита Предић, ћерка Брани-
слава Нушића, и то као Пепељуга. 
Мала Катаритарита на је тада први пут
осетила везу између сцене и публи-
ке и изградила личну дисциплину, 
којакојако ју је пратила кроз цео потоњи
професионални и лични живот.

Чланица београдског Балета
постала је 1945. године, још као
ученица, затим је 1947. добила
стипендијудијуди за школовање у Мо-
скви. Иако се, из познатих разло-
га, већ 1948. вратила у Београд, о 
том периоду вели: „Већ тада сам 
почела да схватам да уметнику 

није доније дони вољна само игра, већ и да 
постоје одстоје одсто ређени интелектуални 
простори, којикојико ма треба допунити 
игру...“

Свој уметнички пут успешно
наставља добијабијаби њем награде на
Омладинском фестивалу за изво-
ђење Grand pas de de ux (Одета) из
II чина „Лабудовог језера“ 1948, а
1950. је одиграла својула својула сво прву глав-
ну улогу – Књегиницу у „Балади
о једној средњовековној љубави“. 
Током нареднаредна не две деценијенијени усле-
диле су бројне улоге лирског кла-
сичног репертоараараа , као и караккаракка тер-
не роле у домаћим и иностраним
балетима. Успешно је играла у
„Жизели“ насловну улогу и Мир-
ту, била је Одета и Одилијалијали у „Ла-
будовом језеру“, затим Јулијалијали , 
Пепељуга, ЗареЗареЗа ма, солисткиња у
„Силфидама“, „Краљици острва“, 
„Кинеској причи“, „Орфејуфејуфе “, „Јо-
ланди“, као и у домаћем репертоа-
ру – „Охридска легенда“, „Ђаво на
селу“, „Лицитарско срце“, „Вибра-
цијецијеци “, „Симфонијски триптихон“
и друге, те у солистичким деоница-
ма балетских делова у операма.

На питање шта је у овом бо-
гатом и разноврсном репертоару ару а
највише одговараварава ло њеном афини-
тету, одговараварава : „У првом реду во-
лела сам игру, без обзира да ли је

она класична или караккаракка терна. Ме-
ни је било важно да ме она испуња-
ва. У традиционалном класичном
репертоаруаруа чини ми се да сам има-
ла осећај за стил, а у караккаракка терним
улогама сам се некако ‘осећала

својомсвојомсво ’.“ Овај њен 
суд о себи самој мо-
же се у потпуности
прихватити, јер Ка-
таритарита на Обрадовић
је била полукараккаракка -
терна играчица ко-
ја је са истим успе-
хом играла и један
и други балетски
репертоар, а коју су а коју су а ко
красили прецизна
играчка техника
и увек студиозно
прилагођен глумач-
ки израз лику којкојко и
интерпретира. Радо 
се сећа ентузијазијази зма
и заједзаједза ништва којкојко и
су красили њене 
играчке године: „За-
једнички смо стре-
пели за оног којикојико
први пут игра неку
улогу, бодрили смо
га и искрено се ра-
довали његовом
успеху...“ 

Од 1970, ОбараОбараОба довићева је би-
ла у два наврата шеф београдског
Балета, а три деценијенијени се успешно
бавила репетиторским радом, пр-
венствено са солистима, увек има-
јући на уму како треба да профе-

сионално усмерава индивидуалне 
особености сваког играча, не поку-
шавајувајува ћи да репродукујекујеку себе.

И за дипломски рад на истори-
ји уметности Катаритарита на је одабрала 
тему везану за балет – написала је 
изванредну студијудијуди , са стручне 
стране анализирајурајура ћи чувена ре-
мек-дела сликаркарка а Едгарагарага Дегаа,
инспирисана балетом.

Треба свакако рећи и да је била
једанест пута члан међународнародна ног
балетског жиријаријари на такмичењу у
Варни, шест пута у Москви, чети-
ри пута у Јапану, те у Риму и Туни-
су. Била је и председник Национал-
ног савета за уметничку игру наше
земље и успешно је сарасараса ђивала за
Саветом за игру Une sco-a. Радила
је кореографијефијефи за телевизијузијузи и
реализовала представе класичног
репертоараараа у Напуљу, Београду, 
Новом Саду, Сплиту и Скопљу. 
Удружење балетских уметника
Србијебијеби јој је доделило Награду за
животно дело. 

Ни данас њен радознали дух
не мирујерујеру . Стално загледана у бу-
дућност, редовно прати сва деша-
вања на нашим играчким сценама, 
увек је спремна да пружи користан
стручни савет, којикојико изриче тихо, 
добронамерно и ауторитативно.

(наставиће се)

ФЕЉТОН

Управа Народва Народва На ног по-
зоризоризо шта на челу с шта на челу с шта на че

Гролом ниГролом ниГро је прелом није прелом ни фериферифе рарирари ла рала ра
само једсамо једса ну одрену одрену од ђену позо-
ришну педагошку и естет-
ску оријенску оријенску ори тацијуцијуци ,ју,ју  већ је 
слала чласлала чласла нове на разливе на разливе на раз чи-
те стране, не, не више, ше, ше или чак 
претежно, према склопрема склопре но-
стима  састима  састи мих уметма  самих уметма  са ника а 
не по свом нахо по свом нахо по свом на ђењу.њу.њу


