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Премијере, мноштво гостовања и награда

Народарода но позориште 
је своју ноје своју ноје сво ву, 142. 
сезону, отворило 
другом премијемијеми -
ром „Лучије од чије од чи

Ламермура“ у ремура“ у рему жији Џожији Џожи на Рам-
стера. Уз Оркестар и Хор Опере, 
под музичким вођством маестра 
Јоханеса Харнајта, у соло улогама 
овог пута су наступили Снежана 
Савичић Секулић (Лучијачијачи ), Мио-
драг Д. Јовановић (Енрико), Хон 
Ли (Едгардо), Вук Матић Вук Матић Вук Ма (Рајмон-
до), Жељка Здјелар (Алиса), док су
Дарко Ђорђевић и Игор Матвевић и Игор Матвевић и Игор Ма јевтвејевтве , 
као и на мајској премијемијеми ри, пева-
ли своје роли своје роли сво ле Артура итура иту Нормана. 
После три веома успешне прет-
премијемијеми ре у Лесковцу, Шапцу и 
Панчеву, одигране на крају сене на крају сене на кра зо-
не, Драма ће премијемијеми ру комедије дије ди
„Златно теле“ по познатом рознатом розна ману 
Иљфа и Петрова, у драматиматима зацији цији ци
и режији Гожији Гожи рана Марковића, са 

Миланом Гутовићем у улози Оста-
па Бендера премијермијерми но извести на 
Великој сцени у среду, 6. октобра. 
Премијеру ће директно преносити 
Радио телевизија Србије, а биће 
посвећена недавно преминулом 
доајену српског глумишта, Радету 
Марковићу. Као и обично, на по-
четку нове, присећамо се протекле 
сезоне, у којој је пу којој је пу ко ублика ималаималаима
прилике да види осам премијемијеми ра
и једну премијермијерми ну обнову. На Ве-
ликој сцени Драма је приказалазалаза Ну-
шићевог „Покојника“ у режијижијижи и
адаптацијицијици Егона Савина и Еурипи-
дове „Баханткиње“ у режијижијижи знаме-
нитог госта из Шведске, Стафана
Валдемарамарама Холма. На Сцени „Ра-
ша Плаовић“ су биле три овдашње
праизведбе савремених драмских
ствараствараства ларалара ца: „Код куће / Кабул“
Тонијанијани Кушнера у режијижијижи госта из
САД ЖељкаЂукића, „ИграјуИграјуИгра ћи жр-
тву“ браћебраћебра Пресњаков у режијижијижи Ни-

коле Завишића, те „Животињско
царство“ Роланда Шимелпфенига
у режијижијижи Ксенијенијени Крнајски. Опера

је на Дан позоришта, извела праи-
зведбу дела Растислава Камбаско-
вића „Хасанагиница“, насталогсталогста по
епској народнародна ној песми и истоиме-

ној драми Љубомира Симовића, у
режијижијижи Иване Драгутиновић МариМариМа -
чић и под диригентском палипалипа цом
Младена Јагушта, а крајем сезоне 
– премијемијеми ру Доницетијетијети ве „Лучијечијечи
од Ламермурамураму “ у режијижијижи госта из
Енглеске Џона Рамстера, којукојуко је ди-
риговалавалава Зорица Митев Војновић, 
док је тако популаранларанла Росинијевнијевни
„Севиљскиберберин“доживеопре-
мијермијерми ну обнову. За ту прилику, ре-
жијужијужи Борислава Поповића из 1978. 
је обновила Ивана Драгутиновић
МариМариМа чић, а дириговалавалава је Ана Зора-
на БрајоБрајоБра вић. 

Под заједзаједза ничким насловом
„Tri ple Bill“ за Дан игре, 29. 
априла, изведене су три кореогра-
фијефијефи значајних светских уметника: 
„Дуо“ Љубинке Добријебријебри вић, „Step 
lightly“ Пола Лајтфута и Сол Леон, 
те „Шест плесова“ (Sechs Tänze) 
Јиржијажијажи Килијалијали на. 

(наставак на стр. 2)
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Премијера посвећена Радету Марковићу | б. октобар у 20.00 | Велика сцена 
Директан ТВ пренос на РТС-у

УОпери су у јеОпери су у јеОпе ку пробе 
Моцартове „Фигарогарога ве 

женидбе“ у режији Јажији Јажи гоша 
Марковића,ћа,ћа  чија ће пре чија ће пре чи мија ће премија ће пре -
јера бијера бије ти у октобру у окви-
ру БЕМУСру БЕМУСру БЕ -МУС-МУС а, а, а а у Драми је а у Драми је а у Дра
Ђурђа Тешић почела прочела проче бе 
комакомако да „Државни службени службени слу -
ници“ Роналда Харвуда, да, да чи-
ја премија премија пре јемијеми ра јера је се најављује за 
почетак новембра на Сце-
ни „Раша Плаовић“.вић“.вић“
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Још динамичније и још       
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А
Л Претходних годи-

на започета међу-
народна сарадња
успешно се грана-
ла и развијавијави ла и

током протекле сезоне. Предста-
ва „Можда смо ми Мики Маус“
МајеМајеМа Пелевић, у режијижијижи Матјажа
Пограјца којакојако је као тројна копро-
дукцијацијаци рађена крајемкрајемкра претходне
сезоне и премијермијерми но изведена на
Стеријиријири ном позорјузорјузор и на Сцени 
„Раша Плаовић“, имала је крајемкрајемкра
августа у Љубљани, на Сцени 
„Стара електрана“ успешну пре-
мијемијеми ру и три репризе, од којихкојихко
једну у оквиру Међународног
позоришног фестивала „Млади
Леви“. „Загонетне варијаријари цијецијеци “ су
игране у Требињу, на IV интер-
дисциплинарном позоришном

фестивалу „Дани малих ствари“, 
представа „Дервиш и смрт“ је го-
стовала у Словенском народном
гледалишчу у Марибору и у окви-
ру Фестивала НЕТА у Копру, по-
том је била на изузетно успешној
краткој турнејинејине у Истри (на којојкојојко
се ансамбл сусрео и са председни-
ком Хрватске, господином Ивом
Санадером), а у оквиру којекојеко је го-
стовала у Пули и учествовала на
Међународном фестивалу малих
сцена у РијеРијеРи ци, са којегкојегко је доне-
ла још две награде – Никола Ри-
становски и Љубомир Бандић су
освојиосвојиосво ли глумачка признања за
најбољу мушку улогу. Ни „Покој-
ник“ се са ТеатарФеста „Петар
Кочић“ из Бања Луке нијенијени вратио
без ловорика, јер је Александар
Ђурица освојиоосвојиоосво једну од пет рав-

ноправних глумачких награда за
најбоља глумачка остварења и
статуету Давида Штрпца. 

Ансамбл Балета је почетком
сезоне посетио Билбао у Шпани-
ји, где су у Театро Арига одигране
две представе „Краљица Марго“, 
да би убрзо потом иста предста-
ва кренула на велику турнејунејуне по
Мексику. У градовима Гвадала-
харахараха , Монтреј, Сјудад Викторијаријари , 
Тампико, Рејноса и Нуево ЛареЛареЛа до, 
одиграно је 7 представа којекојеко је ви-
дело више од 10 000 гледалаца. Од
набројабројабро них представа, четири су
игране у оквиру Fe sti val de Ta ma-
u li pas, а на повратку у Европу, на-
ши уметници су поново свратили
у Шпанијунијуни и представу одиграли у
Сантандеру.

Народно позориште нијенијени ра-

ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛИ

Драма је то ком ле та оствариоствариоства -
ла успешна гостовања на 

међународнародна ним и домаћим фести-
валима и смотрама: „Покондире-
на тиква“ је 13. јула играна на 
50. Охридском лету, ту, ту „Ковачи“ су 
12. септембра били у Требињу, њу, њу
на фестивалу „Дани малих ства-
ри“ а 29. септембра на смотри 
„Мермер и звуци“ у Аранђелов-
цу, цу, цу „Госпођа министарка“ је 5. 
септембра одушевила публику 
Нушићијаћијаћи де у Ивањици, док је 
„Дервиш и смрт“ 13. септембра 
одигран у оквиру Вуковог сабо-

ра у Лозници, који је отвокоји је отвоко рила директорка Драме Ивана 
Димић, цитатом Селимовићевог јунака, Дервиша: „Можда 
би требало да мрзим, али не могу, гу, гу немам два срца, једно за 
мржњу, жњу, жњу друго за љубав“.

М. Б.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Пред 160 000 гледалаца

Како оцењујете
претходну сезону, ну, ну
да ли сте задовољ-
нипостигнутимре-
зултатима?

Судећи по бројубројубро гледалаца, 
критици, бројним учешћима на фе-
стивалима, освојеосвојеосво ним наградама
и чињеници да је реализован ком-
плетан предвиђени премијермијерми ни ре-
пертоар, мислим да, у великој ме-
ри, можемо да будемо задовољни
иако, наравно, увек може и боље. 
Нарочито ме радуједуједу то што смо
имали велики број представа ван
наших сцена. Били смо присутни
у градовима у Србијибијиби , посебно та-
мо где полако замире позоришни
живот или готово да не постојистојисто , 
а након много година гостовали
смо и у српским енклавама на Ко-
сову и Метохијихијихи . С друге стране, 
наше сцене биле су отворене за
позоришта из унутрашњости и
региона. Прошла сезона била је
веома битна и због тога што смо
у њој започели радове у оквиру
планираног трогодишњег ренови-
рања Народног позоришта, којекојеко
је последњи пут реконструисано
1989. године. Током лета заврши-
ли смо кровне прозоре, хидрои-
золацијуцијуци крова, опрали смо ста-
клени део фасаде, а увелико смо
започели и припреме за отварање
Музејазејазе  Народног позоришта. До
крајакрајакра године завршићемо замену
расхладних кула и на тај начин
решити горући проблем клима-
тизацијецијеци . У наредној години ре-
новираћемо свих 17 тоалета којекојеко
користи наша публика, а 1. јула
почећемо и са реконструкцијомцијомци

Сцене „Раша Плаовић“. У овој се-
зони, планирамо и значајанчајанча број
матинеа. Такође, наставићемо са 
тенденцијом регионалног умре- 
жавања националних театара и 
што активније сарадње са њима. 
Настојастојасто ћемо да Опера и Балет
пронађу квалитетне стратешке
партнере у Европи, а да одржимо
партнерство којекојеко је већ створено у
Драми са националним театрима 
у Солуну и Стокхолму. у Солуну и Стокхолму. у Солуну и Стокхолму

Нова сезона почела је 14. 
септембра, другом премијером
опере „Лучија од Ламермура“. 
Какви су планови у наредном
периоду?

Надам се да ће и ова сезона
бити динамична као претходна
и, верујемрујемру , још успешнијашнијашни . Из-
међу осталог, лог, лог очекујемкујемку озбиљан
помак у Опери, јер смо окупили
нека значајна имена када је реч
о редитељима и диригентима. 
Дакле, тај веома добар заокрет,
започет „Лучијомчијомчи од Ламерму-
ра“, верујемрујемру , наставиће се опе-
рама „Фигарова женидба“ и „За-
љубљен у три наранџе“. Што се
тиче балетског ансамбла, оче-
кујекујеку мо премијемијеми ру „Бајару „Бајару „Ба дере“, 
једног од, ве ро ват но, најкомпли-
кованијихнијихни балета. Објављивање 
премијермијерми ног и репризног репер-
тоара Опере и Балета, по први 
пут у историји ове куће, у вели-
кој мери ће допринети бољој
организацијицијици поменутих сек-
тора и сарадњи са иностраним 
уметницима, што ће утицати 
на квалитет извођења, али и на 
то да ће публика, нарочито она 
ван Београда и Србије, моћи да 

ПРЕ МИ ЈЕ РЕПРЕ МИ ЈЕ РЕПРЕ МИ ЈЕ Р 2010/11.Е2010/11.Е
ДРАМАДРАМАДРАМ  - Ве ли ка сце на: 
Иљф-Пе тров/Мар ко вић/Мар ко вић/
„Злат но те ле“,„Злат но те ле“,„Злат но те ле“  у ре жи ји Го-
ра на Мар ко ви ћа; Ви ли јам 
Шек спир „Оте ло“,Шек спир „Оте ло“,Шек спир „Оте ло“  у ре жи-
ји Де ја на Ми ја ча; „Ка њош 
Ма це до но вић“, Ма це до но вић“, Ма це до но вић“ по тек сту и 
у ре жи ји Ви де Ог ње но вић, 
ко про дук ци ја са Фе сти ва-
лом „Град те а тар Бу два“; 
Сце на „Ра ша Пла о вић“: Ро-
налд Хар вуд „Др жав ни слу-
жбе ни ци“, жбе ни ци“, жбе ни ци“ у ре жи ји Ђур ђе 
Те шић; Ха у ард Бар кер „При-
зо ри и ег зе ку ци је“, зо ри и ег зе ку ци је“, зо ри и ег зе ку ци је“ у ре жи ји 
Мар ка Ма ној ло ви ћа; Хен-
рик Иб зен „Хе да Га блер“,рик Иб зен „Хе да Га блер“,рик Иб зен „Хе да Га блер“  у 
ре жи ји Сне жа не Три шић; 
Ерик Ема ну ел Шмит „Ма-
ли брач ни зло чи ни“,ли брач ни зло чи ни“,ли брач ни зло чи ни“  у ре-
жи ји Фи ли па Грин вал да; 
Сер геј Ко ков кин „Ми сиз Тол-
стој“; стој“; стој“ Ф. М. М. М До сто јев ски 
„Зли ду си“,„Зли ду си“,„Зли ду си“  у ре жи ји Та ње 
Ман дић Ри го нат
ОПЕР А - ОПЕР А - ОПЕР В. А. Мо царт
„Фи га ро ва же нид ба“, у ре-
жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа; 
С. С. С Про ко фјев „За љу бљен у 
три на ран џе“,три на ран џе“,три на ран џе“  у ре жи ји Јир-
жи ја Мен цла; Ђ. Вер ди „Си-
мон Бо ка не гра“,мон Бо ка не гра“,мон Бо ка не гра“  у ре жи ји 
Де ја на Ми ла ди но ви ћа
БА ЛЕТ  - Л. Л. Л Мин кус „Ба ја-
де ра“, де ра“, де ра“ у ко ре о гра фи ји Ба хра-
ма Јул да ше ва, ма Јул да ше ва, ма Јул да ше ва пре ма Ма ри-
ју су Пе ти па

ТРИ ЈУБИЛЕЈА

Ових дана три драмске представе обележавају свовају свова ја пеју своја пеју сво -
десета извођења. Најпре сутра увече, 26. септембра, 

хит представа „Дервиш и смрт“, која је на рекоја је на реко пертоару скоару скоа ро 
две године. Двадесет престижних награда које су дода које су дода ко деље-
не представи, редитељу Егону Савину, ну, ну Љубомиру Бандови-
ћу, ћу, ћу али највише протагонисти Николи Ристановском (међу 

којикојико ма су и „Раша Плаовић“ и Стеријиријири на награда за 
них 

20000 
ки су по-

ју 
-
-

је се у 
ји 
ње 

Мандић Ригонат 50. пут играју пут играју пут игра 9. октобра, биле су најбоља 
представа у сезони 2007/08, а са Међународнародна ног фестива-
ла малих сцена, РијеРијеРи ка 2009, донеле су три награде (Нада 
Шаргин за главну женску улогу и Награди новинарског 
жирија корија кори ју доја коју доја ко дељује риљује риљу јечје ријечје ри ки „Нови лист“, те Игор Ђор-
ђевић Награду за најбољу епизодну улогу), док је Вања 
Ејдус била глумица вечери на Бориним данима у Врању. њу. њу
„Покондирена тиква“ у режији Јажији Јажи гоша Марковића, која 
је Позоришту донела Grand Prix са Вршачке јесени, Олги 
Одановић „Зоранов брк“ на Данима Зорана Радмиловића, 
а Александру Срећковићу Награду Народду Народду На ног позоришта, 
50. пут се игра 16. октобра. 

Ј. С.

глуму), 12 домаћих и међународнародна них 
фестивала и смотри, око 20000 
гледалаца – статистички су по
даци који саци који саци ко мо наговештавају вају ва

квалитет ове поставке. „Сек
суалне неурозе наших роди-

теља“, које се у које се у ко
ре жи ји 

Тање 

НОВО У НОВОЈ СЕЗОНИ

У новој сезони, све оперске пред-
ставе ће почињати у њати у ња 19 сатисатиса , а 

ускоро ће бити објати објати об вљен реперто-
ар Опере и Балере и Балере и Ба та за целу сезону. ну. ну
На Великој сцени тонска група за 
извођење представа Народва Народва На ног позо-
ришта, на иницијацијаци тијатија ву Удружења 
грађана за помоћ инвалидвалидва ним лици-
ма „Аlthea“ и у сарад“ и у сарад“ и у са њи са Заводом 
за слепе, глуве и наглуве, постави-
ла је уређај којикојико олакшава праћепраћепра ње
представа особама са оштема са оштема ћеним 
видом и слухом.  Обезбеђен је и 
репертоар на Брајевом писму.

Р. Р. Р П. Н.
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                  НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ  

       успешније

ГОСТОВАЊА НА НАШИМ СЦЕНАМА

На самом крају промом крају промом кра шле и по-
четку ове сезоне, 10. јула, 

НародНародНа но позориште је уступило 
своје сцесвоје сцесво не значајним догађајиђајиђа -
ма, од којих изод којих изод ко двајадвајадва мо: велики 
заједзаједза нички концерт Омладинског 
оркестра ЈОК и гимназијскогскогск  хора
„Kirhenfeld“ из Берна те Филхармо-
нијнијни е младих „Борислав Пашћан”, 
занимљив уметнички програм ко-
ји је 5. септембра одржан поводом 
Европског дана јеврејске културе, 
гостовања Шабачког позоришта
са Брехтовим „Бубњевима у ноћи“
и Драмскогскогск  театра из Скопља са
представом „Александар“ аутора 
и редитеља Љубише Георгиевског
(6. и 8. септембра), те солистички 
концерт „Плес и кастањете“ Соње
Амелио који је ова светкоји је ова светко ски позната уметница одржала 10.
септембра, поводом 200 година независности Мексика и
100 година мексичке револуцијецијеци .

М. Б.

ОВАЦИЈЕ У КОПЕНХАГЕНУ

Прваци Опере београдског Народног позоришта, сопран 
Сузана Шуваковић Савић и баритон Владимир Андрић, 

одржали су 15. септембра успешан концерт у у амбасади 
Србије у Копенхагену, Србије у Копенхагену, Србије у Копенхагену у оквиру програма промоције српске 
културе у Данској. Госпођа Шуваковић Савић је изјавила да 
је овај наступ представљао идеалну прилику да се данска 
културна јавност, културна јавност, културна јавност али и дипломатски кор, још једном упознају 
са културним достигнућима Србије. „Репертоар је био 
разноврстан и атрактиван. На програму су биле арије, али и 
дуети са традиционалним српским и наполитанским песмама. 
Публика у препуној сали била је одушевљена и после сваке 
композиције награђивала нас је дуготрајним и срдачним 
аплаузом и узвицима ‘браво’. У посебном сећању остале су 
ми речи наше амбасадорке, госпође Виде Огњеновић, која није 
крила задовољство што смо нашу земљу репрезентовали на 
један овакав начин“, изјавила је Сузана Шуваковић Савић.

М. Б.

зочарало ни кад су у питању ус-
песи на домаћим фестивалима. 
Представа „Дервиш и смрт“ је на
Позоришном фестивалу „Театар
у једном дејству“ у Младеновцу
проглашена за најбољу, на XVI II 
фестивалу „Дани Зорана Радми-
ловића“ Никола Ристановски је
као глумац вечери добио „Зора-
нов

ми
мир

Его

по
цу

шку
н и к

на XXVII Нушићевим данима у
Смедереву и освојиосвојиосво о Награду за
најбољу представу у целини, Ста-
туету Бранислава Нушића, док је
Предраг Ејдус добио Награду за
глумачко остварење вечери.

Поред овога, Опера је обе-
лежила један изузетно значајанчајанча
јубилеј, 90 година од прве пред-

се тиче балетских представа, 
„Краљица Марго“ је прославила
својесвојесво  50. извођење, а у Драми је
забележено више јубилејалејале : 50. 
репризу су прославили „Судијадијади “,
„Представа Хамлета у селу Мрду-
ша Доња“ и „ЗечјиЗечјиЗеч насип“, док 
су „Рибарске свађе“ имале сто-
то, а „Велика драма“ чак 150-то

-
-
-

планира посету нашој Опери. 
Велики изазов нам представља
и директан телевизијски пренос
драмске премијемијеми ре „Златног те-
лета“, 6. октобра. Желимо да, 
уколико се то покаже добро у 
пракси, и убудуће неке од нових 
поставки, као што је био случај
са овом, прво одиграмо у унутра-

шњости, па тек онда у Народном
позоришту. Те репертоарске но-
вине, како у реализацијицијици , тако
и у продукцијицијици , требало би да
буду битни индикатори на осно-
ву којих ћемо видети да ли смо
направили грешке или смо ура-
дили неки квалитативни помак. 
Без ваљане организацијецијеци позори-

шта, тешко ћемо доћи до побољ-
шања квалитета представа. 

Између осталог, лог, лог у једном
делу разговора најавили сте
да су почеле и припреме за
отварање Музеја, које је пла-
нирано за Дан позоришта, 22. 
новембар? 

Народно позориште је скоро
век и по присутно као централна
позоришна институцијацијаци у Срби-
ји и региону, и региону, и региону те као кућа са заи-
ста импозантном историјомријомри , на
чијимчијимчи сценама су стварали вели-
ки драмски, оперски и балетски
уметници. У том смислу, слу, слу а с об-
зиром да је природа позоришног
чина ефемерна и склона брзом
забораву, ву, ву уверен сам да ће Музеј
Народног позоришта допринети
томе да сачувамо бар део сећа-
ња на те горостасе нашег театра. 
Музеј ће нарочито бити од кори-
сти младим генерацијацијаци ма којекојеко су, су, су
стицајемцајемца околности, недовољно 
упућене у све оно што су ти
значајни уметници постигли. У
Музеју ћемо чувати дигитални
архив Националног театра, који који ко
је у фази припреме, ту ће бити 
и клуб пријапријапри теља, књижара, про-
давница сувенира... У већем де-
лу простора Музеја зеја зе биће изложе-
на стална поставка, док за онај 
мањи припремамо тематске изло-
жбе. Током дана, Музеј ће бити
отворен за све посетиоце, а уве-
че и за публику којакојако присуствујествујеству
представама. Убеђени смо да ће 
ово бити веома посећен Музеј, а 
тиме ћемо обезбедити и економ-
ску одрживост целог пројеклог пројеклог про та.

Микојанкојанко Безбрадица

нов брк“, а као најбољи глумац
Фестивала и Награду „Зоран Рад-
миловић“, док је Награда „Крсто-
мир Миловановић“ за сценогра-
фијуфијуфи на овом Фестивалу припала
Егону Савину. Иста представа је
била и на XIV југословенском
позоришном фестивалу у Ужи-
цу, са којегкојегко је Ристановски донео 
„Ардалиона“ за најбољу му-
шку улогу. „Покој-
н и к “ је био

ставе („Мадам Батер-
флај“, 11. фебруар
1920), као и десет
година од преми-
јере „Боема“ у
режијижијижи Пре-
драга Про-
тића. Што

извођење.
А било је ту и концерата, из-

ложби, промоцијацијаци књига, добро-
творних акцијацијаци ... све то пред ви-
ше од 160.000 гледалаца.

Јелица Стевановић

ГАЛЕРИЈА ТРГА

У Музеју призеју призе мењене уметности, од 9. до 25. септембра, 
Издавачка делатност Народног позоришта је прире-

дила изложбу „Галерија тррија трри га“, коју је отвокоју је отвоко рио министар 
културе Небојша Брадић. Поставка је обухватила изложбу 
плаката, програма и банера оперских премијемијеми ра, који су у који су у ко
периоду од 2005. до 2010. настали у сарадњи са нашим ис-
такнутим ликовним уметницима и илустраторима: Ољом

Ивањицки, Аном Ристић Драговић, Милком Вујо Вујо Ву вић, Ка-
тарином Зарић, Силвом Вујо Вујо Ву вић, Владимиром Дуњићем,
Алексом Гаји Гаји Га ћем, Александром Луковићем, Браниславом
Мојсиловићем, и Славком Крунићем.

Иде ја це лог про јек та са рад ње са ли ков ним и при ме ње-
ним умет ни ци ма по те кла је од Ва ње Ко са нић, а гра фич ко 
об ли ко ва ње пот пи су је Је ле на Рат ко вић. Из ло жба ће би ти 
по ста вље на и у пред ви ђе ном га ле риј ском про сто ру Му зе-
ја На род ног по зо ри шта, а на ја вљу ју се и го сто ва ња у зе-
мљи и ино стран ству.

Р. П. Н.
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Стота сулуда вожња

Два дела чувене Бомар-
шеове драмске трило-
гијегијеги , која је по мнокоја је по мноко го 
чему била прекретни-
ца у европском драм-

ском ства

Д
ском ства

Д
ра

Д
ра

Д
ском ствараском ства

Д
ском ства

Д
ра

Д
ском ства

Д
ла

Д
ла

Д
штву и књижевности 

уопште, послужила су као основа за 
не мање позната и популарна истои-
мена оперска дела – „Фигарогарога ва же-
нидба или луди дан“, комедија предија преди -
ма којој је лима којој је лима ко брето написао Лоренцо 
да Понте а музику компоновао Вол-
фганг Амадеус Моцарт и „Севиљ-
ски берберин“ на основу којег је наву којег је наву ко -
стала истоимена комична опера Ђоа-
кина Росинијанијани , за коју је лиза коју је лиза ко брето на-
писао Чезаре Стерзаре Стерза бини. 

Моцартова партитура је у цели-
ни први пут постављена на сцену На-
родног позоришта 5. фебруара ара а 1936,
у години када је обележавано 150 го-
дина од праизведбе овог оперског ре-
мек-дела. Према подацима на плака-
ту, певан је либрето у преводу Алек-
сандра Биничког, представу је режи-
рао Јосип Кулунџић, сценограф је 
био Владимир Жедрински, костимо-

граф Милица Бабић, а балетске сце-
не је кореографски поставио Анато-
лиј Жуковски. У главним улогама 
су били Рудолф Ертл (Гроф), Бахри-

ја Нури-Хаџић (Грофица), Корнели-
ја Нинковић Грозано (Сузана), Ми-
лан Пихлер (Фигарогарога ). Критика је ве-
ома радосно прихватила овај репер-
тоарски потез Опере, а била је и ве-

ома задовољна квалитетом предста-
ве. Поставка је играна до бомбар-
довања које је ња које је ња ко прекинуло сезону 
1940/41, а у којем су обе зграде На-

„ЗЛАТНО ТЕЛЕ” НА НАШОЈ СЦЕНИ

Смех и досетке

IN MEMORIAM

Моцартов Фигаро  ро  ро

Жарко Команин (1935–2010) 

Чароароа лија је полија је поли чела пре 
шест година, 22. децем-
бра 2004. године, када 
је балетска представа 

„Ко то тамо пева“ премијермијерми но из-
ведена. У ствариУ ствариУ ства , још пре премијемијеми -
ре овај наслов је уздрмао културну 
јавност: да ли ће, после антологиј-
ског филма, уопште бити могуће 
такву причу преточити у позори-
шну представу – и то балетску. 
Страх, ипак, није био оправ није био оправ ни дан.
Напротив. Поклоници балетске 
уметности су одушевљено прихва-
тили представу, али она је нашла 
пут и до многих који гих који гих ко пре тога нису 
пратили балет. 

Поред многобројних извођења 
на матичној сцени и у целој Ср-
бијибијиби , публика широм света је ра-
зумела и заволела ову представу. 
Од бројних гостовања поменимо 
бар она у Македонијинијини  (Скопље), 
у Црној Гори (Град театар Будва), 
Канади (Торонто, Отава), Италији лији ли
(Рим) и пет изванредних наступа 
на фестивалу Ибероамерикано у 
Боготи, Колумбијабијаби , 2005. године. 
Ту су и наступи на овдашњим

фестивалима, од којих изод којих изод ко двајадвајадва мо 
БИТЕФ 2005. и Мокрањчеве да-
не у Неготину. Представа „Ко то 
тамо пева“ је добитник многих 
значајних награда, попут Награде
Удружења балетских уметника 
Србијебијеби , која нокоја ноко си име Димитријтријтри а
Парлића – солистима балета за 
уметничку интерпретацијуцијуци , Награ-
де града Београда за музичко и 
музичко-сценско стваралаштво за 
2004 (ауторском тиму и балетском 
ансамблу), годишње Награде На-

родног позоришта и др.
Да подсетимо, музику је ком-

поновао ВојиВојиВо слав Воки Костић, 
а остатак ауторског тима су чини-
ли гости из Загреба: кореограф и 
редитељ Сташа Зуровац, његов 
асистент Оља Јовановић Зуровац,
костимограф Катаритарита на Радоше-
вић Галић и сценограф Жорж Дра-
ушник.

Стота „сулуда вожња“ је зака-
зана за 20. октобар.

Бранкица Кнежевић

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Нову поставку режира жира жи
Јагош Марковић, диридириди -

говаће маестро Премил ПеПремил ПеПре -
тровић, сценограф је Борис Борис Бо
Максимосимоси вић, костимостимости граф 
БојаБојаБо на Никитовић. Улоге 
припремапремапре ју мају ма Вук Зекић и Вла-
димир Андимир Анди дрић (Гроф (Гроф ( ), Гроф), Гроф Сне-
жана Савичић Секулић кулић ку и го-
шћа Анета Илић (Су (Су ( заСузаСу на), на), на
Катаритарита на Јовановић и Ана 
Петричевић (Гро(Гро( фица), ца), ца Не-
бојша Бабић и Вук Матић
(Фи(Фи( гарогарога ),ро),ро  Жељка Здјелар ка Здјелар ка Здје

и Ива Профаца (Ке(Ке( руКеруКе бин), бин), бин
Светлана Бојчевић Цицо-
вић и Иванка Раковић (Мар (Мар ( -
целицелице на), на), на Драгољуб Багољуб Баго јићљуб Бајићљуб Ба
(Бар(Бар( толотолото ), ло), ло Дарко Ђорђевић
(Ба(Ба( зиБазиБа лиозилиози ), лио), лио Игор Матвејевтвејевтве
(Дон Кур(Дон Кур( цио), цио), цио Наташа Ђи-
кановић и Мари Мари Ма ја Мирија Мири тић
(Бар(Бар( барибариба на), на), на те Милош Милош Ми
ЂуриЂуриЂу чић и Павле Жарков
(Ан(Ан( тонио). нио). нио ПремиПремиПре јемијеми ра ћејера ћеје , ра ће, ра ће у 
оквиру оквиру окви 42. БЕМУСБЕМУСБЕ -МУС-МУС а, а, а би ти 
одр жа на у че твр так, 21.одр жа на у че твр так, 21.одр жа на у че твр так  ок-
то бра.

Чувени роман руског 
списатељског тандема 
Иље Иљфа и Јевгенија нија ни
Петрова „Златно теле“, 

нашао се на сцени Народни Народни На ног позо-
ришта у Београду 1978. године, 
у драматизацији Борцији Борци ке Живић, 
према преводу Вида Латковића. 
Представу је режирала Цисана 
Мурусидзе, сценограф је био Југо-
слав Влаховић, костимограф Пре-
драг Ђапић, кореограф Бранко 
Марковић, музичке аранжмане је 
начинио Звонимир Јовчић који је чић који је чић ко
био и помоћни редитељ, а преми-
јера је играна 4. марта на Сцени у 
Земуну. Улогу легендарног прева-
ранта Остапа Бендера тумачио је 
Павле Минчић, Драган Зарић је ган Зарић је ган За
играо Шуру Балаганова, Предраг 
Тасовац је био Паниковски, Миро-
слав Петровић је тумачио лик Ко-
рејка, женске ликове су тумачиле 
Зорица Мирковић (Зосја) и Мирјаи Мирјаи Мир -
на Коцић (Варвараварава ), а у осталим 

улогама су наступили Васа 
Пантелић (Васисуалиј Ло-
ханкин), Боба Динић (Адам 
Казлевич Птибурдуков), 

Светолик Никачевић (Фунт), 
Ђорђе Пура (Берлага), Рад-

мило Ћурчић (Скумбријебријебри вич), 
Миша Волић (Бомзе) и Борис Ан-
друсевић (Председник општине и 
Сељак). У представи је учествова-
ла и група од дванаест играча.  

Већ у најаВећ у најаВећ у на вама, али и после 
премијемијеми ре, у критикама, централ-
но место заусто заусто за зимају помају пома хвале идехвале идехва ји ле идеји ле иде
да се „Златно теле“ драматиматима зује и зује и зу
донесе пред позоришну публику. 
ИмајуИмајуИма ћи у виду све проблеме са 
којикојико ма се драматиматима затор мозатор моза рао суо-
чити током решавања свог нимало мало ма
једноставног задатка, критика је за-
бележила да је „Живићева успела 
да организује призује призу чу, радњу, али се 
при томе свесно одрицала децала деца таља таља та
који прикоји прико чи дају жичи дају жичи да вописност и ори-
гиналност“. Драматиматима зацијацијаци , којој којој ко
је благо замерено да је „понешто 
преопширна, дескриптивна“, осла-
њала се прењала се прења васходно на главни лик 
и у томе понекад подсећала на њећала на њећа -
гову биографску причу „што је сва-
како мање него што роман нуди, 
али је још увек довољно да би се 
придобила публика жељна доброг 
смеха и оштроумне досетке“. 

Режија Цижија Цижи сане Мурусидзе је 
оцењена као једно од њених бо-
љих остварељих остварељих оства ња на сцени Народни Народни На ног 
позоришта, док се „једноставни и 
чист декор подржан карижан карижан ка катура-
ма“ Југослава Влаховића (лауреа-
та престижне награде за кариде за кариде за ка кату-
ру „Пјер“ од претходне године),
неким критичаричарича ма допао, а по 
другима је сценографију и глумфију и глумфи це 
начинио превише статичнима. 

„Највећи терет у овој пред-
стави имао је да понесе Павле 
Минчић у улози Остапа Бендера. 
Минчић је уложио напор да пока-
же како своје веко своје веко сво лико задужење 
подноси са задовољством и да 
део тог задовољства пренесе и на 
гледаоце“, бележи даље критика, 
која накоја нако помиње и да је „покретљив 
и динамичан“ тумач главне улоге 
у том свом науму махом и успео. 
И остали чланови глумачког тима 
маме смех публике, а међу њима 
се својом „несе својом „несе сво наметљивом једно-
ставношћу“ издваја Мидваја Мидва рослав
Петровић, а Предраг Тасовац „до-
бром стилизацијом“цијом“ци .

Представа се на репертоару ару а
задржала до октобра 1979. и за то 
време је одиграна 20 пута, пред не-
што више од 10.000 гледалаца.

Јелица Стевановић

ЈУБИЛЕЈ У БА ЛЕТ У

Жарко Кома-
нин, драм-

ски и прозни писац 
и дугогодишњи 
драматург Народ-
ног позоришта, ро-
ђен је 3. децембра 
1935. године у се-
лу Дреновштица, 
срез Никшић, од 
оца Спасоја Јосоја Јосо ва-
новића. Гимназију је зазију је зази вршио у 
Никшићу. Дипломирао је у групи 

за југословенску и 
општу књижевност 
Филозофског фа-
култета у Београду
1960. После краћег 
ангажмана у Савре-
меном позоришту, 
прелази у Главни 
одбор ССРН, за-
тим у „Новости“,
где ради као но-

винар и позоришни критичар. У 
Народно позориште долази 1978, 
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родног позоришта претрпеле оштеће-
ња – укупно 36 пута, што најречити-
је показујезујезу да су Београђани Моцарто-
вог „Фигара“ загара“ зага волели на „прво слу-
шање“. 

Обнова „Фигарогарога ве женидбе“ са 
караккаракка тером премијемијеми ре, којом се Покојом се Поко зо-
риште придружило великом јубилеју леју ле
обележаваном те јесени у целој ратом 
захваћеној Европи – 150. годишњици 
Моцартове смрти – отворила је ту, пр-
ву ратну сезону, 21. септембра у згра-
ди Мањежа која је већ токоја је већ токо ком лета би-
ла оспособљена за рад. Представу је 
режирао Рудолф Ертл, а дириговао је 
Немац Освалд Бухолц. Водеће роле 
су певали Ертл (Гроф), Нури-Хаџић 
(Грофица), Мезетова (Сузана), Нико-
ла Цвејић Влала Цвејић Влала Цве дин (Фигарогарога ) и други. 
Представа је играна све време током 
окупацијецијеци , чак 33 пута у току три се-
зоне.  

„Фигаро“гаро“га је обновљен убрзо по 
ослобођењу, већ 21. марта 1946. По-
ставку је, у старом деу старом деу ста кору и костими-
ма, редитељски обновио сценаристнаристна , 
како бисмо ми данас казали – инспи-
цијент Бранцијент Бранци ко Поморишац, а дириго-
вао је поново Милошевић. Грофа је 

у Народном позоришту

П
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сада тумачио Божидар Митровић, 
Грофицу Зденка Зикова, Сузану 
Анита Мезетова, а Фигара Жаргара Жарга ко 
ЦвејићЦвејићЦве . 

Десет година каснијеснијесни , поводом 
прославе 200. годишњице Моцар-
товог рођења, 7. априла 1956. мо-
жемо рећи да је „Фигарогарога ва женид-
ба“ имала своју друла своју друла сво гу праву преми-
јеру, јер режију потжију потжи писује Сосује Сосу фијафијафи -
Соја ЈоСоја ЈоСо вановић. Певан је превод 
Станислава Биничког, дириговао 
је Оскар Данон, сценограф је био 
Миомир Денић, док костиме поно-
во потписује Мисује Мису лица Бабић. Иако 
и у овој поставци постоје бастоје басто летске 
нумере, кореограф се на плакату 
не помиње. Разуме се, у главним 
ролама су поново прва имена на-
ше оперске сцене – Станоје Јанноје Јанно ко-
вић као Гроф, Бахрија хрија хри (сада Нури 
Куралт) као Грофица, Софија Јанфија Јанфи -
ковић као Сузана и Мирослав Чан-
галовић као Фигарогарога , али ни остали 
солисти нису мање познати умет-
ници. Почетком сезоне 1964/65. 
представа је, овог пута под музич-
ким вођством Борислава Пашћана, 
обновљена 24. октобра. Уз Фигара гара га

са премијемијеми ре, Чанга-
ловића, сада су Вла-
дета Драгутиновић 
као Гроф и Милка 
СтојаСтојаСто новић као Гро-
фица, те Добрила 
Богошевић у улози 
Сузане. Поставка 
Соје ЈоСоје ЈоСо вановић је до-
живела још једну об-
нову, којукојуко потпису-
је Ани Радошевић, 
која је при ракоја је при рако ду на 
оригиналној постав-
ци била асистент 
редитеља. Премијемијеми -
ра је играна 24. мар-
та 1970. И овог пу-
та диригент је Бори-
слав Пашћан, Вла-
дета Димитријетријетри вић 
и Добрила Богоше-

вић је опет Гроф и Сузана, али Гро-
фицу сада тумачи Радмила Смиља-
нић, а Фигара Алекгара Алекга сандар Ђокић.

У новим костимима Љиљане
Орлић и новој сценографијиијии  Милу-
тина Илића, Викторија Пирија Пири жмохт
поставља следећег „Фигара“гара“га . Овог 
пута пева се либрето у редакцији цији ци
Младена Јагушта, који је и дикоји је и дико риго-
вао премијемијеми ру, 26. марта 1988. У 
главним женским ролама су биле 
Олга Ђокић (Грофица) и Гордана 
Јевтовић (Сузана), а у мушким 
Слободан Станковић (Гроф) и Не-
бојша Мариша Мариша Ма чић (Фигарогарога ). 

Последњи пут у 20. веку ову 
популарну Моцартову оперу на 
сцену Народну Народну На ног позоришта је по-
ставио Борислав Поповић у сце-
нографији Алекфији Алекфи сандра Златовића 
и костимима Љиљане Орлић. На 
премијемијеми ри која је бири која је бири ко ла 22. марта 
1997. дириговао је Јован Шајно-
вић, а солисте, Оркестар и Хор су 
предводили Жељко Лучић у улози 
Грофа, Јасна Шајновић у улози 
Грофице, Гордана Томић као Суза-
на и Мика Јовановић као Фигарогарога .

ПОКЛОНИ МУЗЕЈУ 

Стигли су и први поклони Музеју Назеју Назе родног позоришта 
који је у осникоји је у оснико вању, од рођака и наследника наших ко-

лега. Госпођа Прибаковић, рођака Даре и Раше Плаовића, 
уступила је део личних предмета на шег ве ли ког глум ца, 
међу којиђу којиђу ко ма су табакера, стони и џепни упаљач, колајне 
Коларчевог универзитета и Српског народног позоришта, 
новчаник, огњило, фотографијефијефи ... Супруг Невенке Урба-
нове, Димитрије Матрије Матри рић, поклонио је бронзану бисту ове 

драмске уметнице, рад вајарад вајарад ва ра Душана Јовановића Ђукина, 
и њен портрет аутора Јована Бијена Бијена Би лића. Супруга сценогра-
фа Миомира Денића, Гордана Ђорђевић Денић, уступила 
је део документације и радције и радци ног материјаријари ла тог признатог 
уметника, међу којиђу којиђу ко ма су макета позорнице, фотографијефијефи ,
програми и плакати представа за које је Дева за које је Дева за ко нић креирао 
сценографијефијефи ...

Р. Р. Р П. Н.

Милијана
Нешковић
Милијана
Нешковић
Милијана

Наша Милијалијали на је рођена 13. 
октооктоок бра 1954, у засеоку Па-

њак на Мокрој Гори. У НароУ НароУ На дом 
позоришту је била запослена 
на месту хигијегијеги ничарке, од јуна 
1989. Иако је свакога дана на по-
сао путосао путосао пу вала из Панвала из Панва чева и иако 
је, као сви ми, сигурно имала но имала но има
мноштво проблема, њена весела 
нарав јој је линарав јој је лина це увек зарице увек зарице увек за ла ср-
дачним осмехом. Остаће нам у сеОстаће нам у сеОста -
ћању као добар човек, сарадник 
и пријапријапри тејатеја љ.

Колегинице

где остаје све доостаје све дооста  одласка у пензијзијзи у,у,у
2001. године.

На сцени Народног позоришта 
игране су његове драме „Пророк“, 
„Пелиново“, „Огњиште“ и „Вожд 
Карађорђе и Кнез Милош“, те дра-
матизација „Коција „Коци совске хронике“ Р.
Ђурђевића. Поред ових, и комади
„Тимочка буна“ и „Годо је дошао 
по својепо својепо сво “, играни су и у другим 
театрима у Београду, Подгорици, 
Зеници, Крагујевгујевгу цу, Приштини, За-
јечару, Зрењанину, Суботици, Но-
вом Саду, Мостару, Скопљу, Загре-
бу... ОбјаОбјаОб вљени су му романи „Ко-
лијевлијевли ка“, „Костанићи“, „Провали-

је“, „Преступна година“, „Господ 
над војскама“, прича „Закопано и 
откопано“, те његова „Изабрана 
дјела“. Превођен је на француски, 
руски, словачки, македонски, ен-
глески, румунски и италијанлијанли ски је-
зик. Аутор је и сценарија за филм рија за филм ри
„Јована Лукина“.

За роман „Љетопис вјечности“
овенчан је Наградом „Бора Станко-
вић“, а почетком ове године добио 
је Повељу за животно дело Удруже-
ња књижевника Србијебијеби .

Ј. Стевановић

IN MEMORIAM

ДРАМА НА БИТЕФ-у 

Популарна представа Драме 
Националног театра, Еу-

рипидове „Баханткиње“, са ве-
ликим успехом је учествовала
у оквиру Главног програма 44. 
Београдског интернационалног 
театарског фестивала (БИТЕФ), 
који је одркоји је одрко жан од 15. до 25. сеп-
тембра. Да подсетимо, представу 
је режирао гост из Шведске Ста-
фан Валдемар Холм. Премијемијеми ра 
је изведена почетком године, 19. 
фебруараараа , а улоге тумаче Ненад 
Стојменовић (Дионис), Марко Ни-
колић (Тиресијасијаси ), Танасије Узусије Узуси но-
вић (Кадмо), Игор Ђорђевић (Пен-
теј), Слободан Бештић (Гласник), 
Радмила Живковић (Агава), Сте-
ла Ћетковић (Алфа), Нела Михаи-
ловић (Бета), Јелена Хелц (Гама) 
и Даниела Кузмановић (Делта).

М. Б.

КОНЦЕРТ БРАНИСЛАВА КОСАНИЋА 
У ПАРИЗУ

Солиста Опере Народре Народре На ног позоришта, Бранислав Косанић, 
18. јуна је, са великим успехом, одржао солистички кон-

церт у парицерт у парицерт у па ском Културном центру Србијебијеби , у оквиру манифе-
ни Србије у Пабије у Паби рије у Парије у Па зу“, под покро-

ством Министарства за дијаства за дијаства за ди спору 
мље. На програму су биле чувене 
ске арије из Моске арије из Моске ари цартових и Вер-

вих опера као и соло песме Перголе-
Белинијанијани , Капуе, Фалва... које је које је ко
вео уз клавирску пратњу Кристо-

фа Анријаријари . Дан пре тога, на отварана отварана отва -
њу ове манифестацијецијеци , Бранислав 
Косанић се представио паривио паривио па ској 
публици и у оквиру концерта у 
резиденцији амцији амци басадора Срби-
је у Парије у Парије у Па зу.зу.зу

Р. Р. Р П. Н.

стације „Дације „Даци ни Ср
витељством Ми
наше земље
барибариба тонске ари
диједиједи вих опе

зијазијази , Бе
извео уз кла
фа Ан
њу ове ма
Ко
пу
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Бранислав Нушић је 
био управник Народ-
ног позоришта од јула 
1900. до јануара 1902. 
и за то кратко време 

је успоставио сарадњу међу ју-
жнословенским (или, како се већ 
тада говорило, југословенским) 
и другим словенским театрима. 
Путовао је у Хрватску, Пољску, 

Чешку и Русијусијуси , што је довело 
до гостовања истакнутих страних 
глумаца: кнеза Александра Ива-
новича Сумбатова-Јужина, члана 
Императорских позоришта у Мо-
скви, касније посније посни часног редитеља 
Народног позоришта, првакиња 
Чешког народног позоришта из 
Прага Марије Хоррије Хорри жиц Лаудове 
и Хане Квапилове, првака Хрват-
ског земаљског казалишта из За-
греба Ирме Полак, Љерке Шрам, 
Мише и Миле Димитријетријетри вић, чла-
на Српског народног позоришта 
из Новог Сада Пере Добриновића, 
те низа оперских солиста и инстру-
менталиста из разних земаља. 

Грол још 1908, годину да-
на пре преузимања управничке 
функцијецијеци , као стални рецензент 
Српског књижевног гласника, у 
огледу „Београдско и Загребачко 
позориште“ разматра разлоге који ге који ге ко
упућују овећују овећу театре на плоднију менију мени -
ђусобну сарадњу и размену не са-
мо оригиналних драмских тексто-
ва и превода, већ и уметника: „Не-
зависно од свих курсева политике 
и чак ма од каквих политичко-на-
ционалних идејаних идејаних иде , које ми овог пукоје ми овог пуко -
та такође искључујечујечу мо: на основи 
својих ососвојих ососво бених, чисто уметнич-

ких и професионалних интереса, 
два позоришта имала би разлога и 
потребе да одржавају што тевају што тева шње 
међусобне везе. Позната је ствар 
да ни једна установа, у овако ма-
лој средини као што је и ова у Бе-
ограду и она у Загребу, нема усло-

ва за неко више и јаче развијавијави ње... 
Та скученост средине скоро исто 
толико притискује и смескује и смеску та напрет-
ку мале позорнице колико њене 
материјалријалри не недаће. Јер, чак с пот-
пуно обезбеђеним материјалријалри ним 
условима, у малом позоришту, у 
коме публика десетинама година 
без промене и одмора непрекидно 
слуша и гледа исте глумце, и глум-
ци играју увек пред скоци играју увек пред скоци игра ро непро-
мењеним амфитеатром увек истих 
физиономија и ламмија и ламми пи, не може 
бити довољно подстрека већим ам-
бицијацијаци ма и трајнијем понијем пони лету (...) 
За отимање из апатије котије коти ја даје која даје ко нас 
изгледа влада обема кућама, за раз-
бијабијаби ње свих клишеа који гошеа који гошеа ко динама 
укоче сваку нову и смелију уметлију уметли -
ничку индивидуалност, за живљи 
и слободнији поднији подни стрек младим 
талентима, за буђење што ширег 
и живљег интересовања публике 
за позориште уопште, а нарочито 
за драму на матерњем језику пред 
инвазијом опезијом опези рете и орфеума, за 
популарисање домаће драме у ко-
јој су глумци и у Загребу и у Бе-
ограду дали својих орили својих орили сво гиналних 
уметничких творевина, оних које оних које оних ко
српска и хрватска публика може 
чути и видети само од својих глумо од својих глумо од сво -

маца: укратко, за ширење хоризон-
та српској и хрватској уметности, 
за подстрек глумачкој уметности 
и за развијавијави ње интересовања у пу-
блици – од велике је користи што 
чешће јављање глумаца с једне 
позорнице на другој“. Исте, 1908. 
године, Грол поздравља размену 
гостовања – Нине Вавре у Београ-
ду и Добрице Милутиновића у За-
гребу.

Кад је постао управник Грол, 
уз Нушићеву помоћ, најпре орга-
низује прзује прзу во инострано гостовање 
Народног позоришта: глумачки ан-
самбл од 25. до 27. октобра 1909.
игра шест представа у Скопљу, 
тада под турском управом, а при 
повратку се задржава један дан у 
Лесковцу. Неколико дана каснијеснијесни , 
5. новембра, одржава се „четрдесе-
тогодишњица дома Народног позо-
ришта“. Како бележи „Позоришни 
годишњак“ за ту сезону, прослави 
су, поред осталих, присуствова-
ли и неки чланови Позоришта из 
времена оснивања – тумачи улога 
у представи којом је зграви којом је зграви ко да била 
отворена, као и изасланици југо-
словенских позоришта из Загреба, 
Софијефијефи , Новог Сада. 

(наставиће се)

Милорад Ми-
шковић, рођен 
1928. године у 
Ваљеву, ву, ву запо-
чео је свој умет-

нички пут у дечјемки пут у дечјемки пут у деч , Родином позо-
ришту, које је осно које је осно ко вала и водила 
Гита Предић-Нушић. Убрзо се 
заинтересовао за балет и постао 
ученик Студија Нидија Ниди не Кирсанове,
да би 1946. године постао члан 
београдског Балета. Приликом го-
стовања овог ансамбла у Паризу 
одлучио је да каријеријери ру настави у 
иностранству. ству. ству Упорношћу, шћу, шћу вред-
ноћом, а пре свега талентом, Ми-
лорад је успео да у свету балета
заузме веома истакнуто место. 
Био је најпре солиста у трупама 
де Базила и де Кијела и де Кијела и де Ки васа, затим је 
наступао у ансамблу Ролана Пети-
ја, а 1956. године је основао соп-
ствену трупу, пу, пу која се доцкоја се доцко није споније спони -
јила са ансамблом Жанин Шара и 
остварила запажена гостовања у 
Европи и обе Америке.

Мишковићев веома успешан 
рад са Морисом Бежаром круни-
сан је интерпретацијомцијомци Промете-
ја у истоименом балету, ту, ту што му је 
донело и највећи број награда. За
„Двобој“ де Банфилда, у којкојко ем је 
1950. године играо са Колет Мар-

шан у кореографији Вифији Вифи лијелијели ма До-
лара, добио је награду као најбо-
љи играч света.

О свом веома обимном и ра-
зноврсном играчком опусу,су,су изјаизјаиз -
вио је једном приликом: „... Волео 
сам Алберта, Ромеа, Орфејафејафе , Ха-
млета, Хуана од Царисе, Отела... 
Ипак, једна од најдражих улога 
ми је Фаун у Дебисијесијеси вом ‘Прели-
ду за поподне једног фауна’. Тај 

поетско-музичко-кореографски 
контекст сматрам за свој уметнич-
ки животни кредо. А што се тиче 
критичара, они су ме прогласили
принцем игре“.

Игру у дуету Мишковић сма-
тра једном врстом љубави, али 
разумне љубави. Био је извр-
стан партнер многим чувеним 
светским балеринама – Алицији цији ци
Марковој, Зизи Жанмер, Ивет 
Шовире, Карли Фрачи, Розели 
Хајтауер, чак и Маргот Фонтејн, 
а од наших истакнутих балерина 
– Душанки Сифниос, Јованки Бје-
гојегојего вић, Весни Буторац, Вишњи 
Ђорђевић. 

Од 1966. године Мишковић го-
стује у Јустује у Јусту гославијивијиви , односно Срби-
ји. У Београду је играо у „Ромеу и 
Јулијилијили “, „Жизели“, а у „Хуану од 
Царисе“ у поставци Димитрија трија три
Парлића је гестом, покретом, сли-
веним играчким реченицама пру-
жио читаву лепезу различитих 
расположења балетског великог 
заводника – од надмених, хвали-
савих, гиздавих, преко истанчано 
лирских, до најинтимнијихнијихни , дубо-
ко трагичних и потресних.

У Атељеу 212 Мишковић је 
приредио глумачко-играчко-му-
зички реситал, који је накоји је нако звао „Ли-
цем у лице“, у којем у којем у ко је покушао 
да прикаже борбу са самим собом 
и својим остваи својим остваи сво рењима и да у томе 
испољи исконске импулсе Балкана 
и предака. Свој мото – „Скинућу 

-

ка 

принц игре
ФЕЉТОНФЕЉТОН

небо да 
се њиме 
огр нем“, 
оства рио 
је са вр-
сним позна-
вањем позо-
ришног извођа-
штва.

За балетску сцену 
Народног позоришта је 
кореографисао камерни 
балет „Сид“, на музику 
Маснеа (1971), а у За-
гребу велики сценски 
спектакл „Расправа 
о истини“, симфониј-
ско-кореографски трак-
тат за који је муза који је муза ко зику 
написао Стјепан Шулек
(1977). Београдске му-
зичке свечаности, двана-
есте по реду, ду, ду отпочеле су
1980. заиста монументал-
ном свечаношћу у Сава 
центру, тру, тру где је, поводом 
одржавања Генералне кон-
ференције ције ци UNE SCO-а у 
Београду, ду, ду изведено ам-

бициозно домаће дело „Корак“, 
композитора Зорана Христића, у 
режији и кожији и кожи реографији Мифији Мифи лора-

да Мишковића. Инспирисани 
стиховима Бранка Миљ-

ковића, ауто ри су 
покушали да тон-
ски и визуелно 
уобличе занимљи-
ву идеју о спаву идеју о спаву иде јају о спајају о спа -

њу националног 
и универзалног у 

сценско-музичким догађа-
њима, у којиу којиу ко ма „одзвања 
далека прошлост, шлост, шлост огледа 
се садашњост и открива 
будућност“. 

Милорад Мишковић је 
дуго био активни, а да нас 

је по ча сни председник Саве-
та за игру UNE SCO-а. Осно-

вао је свој Фонд за стручно 
усавршавање младих уметника 

из наше земље у области игре, 
кореографијефијефи и педагогијегијеги . 

(наставиће се)

НуНуН шић је у току свог 
кратког управљања 

НародНародНа ним позоризоризо штем 
покренуо значајну мечајну мечај ђуна-
родну позоризоризо шну сарадшну сарадшну са њу. њу. њу
Уз његоУз његоУз ње ву свесрдну помоћну помоћну по , 
Грол наставља том про-
крченом стазомном стазомном ста , развија вија ви
и обогаћује саћује саћу радје сарадје са њу но-
вим обливим обливим об цимацимаци , ма, ма продубљу-
је зближавање чешћим 
међусобним пособним пособ сетаматамата , ма, ма
размеразмераз ном појеном појеном по динаца и 
ансамбала избала изба мела измела из ђу теата-
ра истог језичра истог језичра истог је ког идиома ома о
(За(За( греб, греб, греб ОсијекОсијекОси , јек, јек Нови Сад, ви Сад, ви Сад
Цетиње, ње, ње Београд).град).град

Мишковић сматра да 
корекореко ографи морафи морафи мо ју рају ра

ићи до краја у изићи до краја у изићи до кра раја у израја у из жава-
њу свакодневних физич-
ких и духовдуховду них проблема блема бле
једин ке а када тај циљ
постигну или му се при-
бли же,бли же,бли же до би ће више од 
динамичнамична не апстракци је 
и игру ће вредновати по 
духовдуховду ној и инспираспираспи тивној 
суштини. 


