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ДАН ПОЗОРИШТА
22. новембар

12 часова
ОТВАРАЊЕ МУЗЕЈА

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

13 часова Велика сцена
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

20.30 часова
Сцена “Раша Плаовић”

премијера драме
Хауарда Баркера

ПРИЗОРИ ЕГЗЕКУЦИЈЕ

ПРЕМИЈЕРЕ, ГОС ТОВАЊА, ПРОМОЦИЈЕ, КОНЦЕРТИ, ФЕС ТИВА ЛИ.. .

Пет премијера у прва два месеца 

Серија усперија успери шних пре-
мијемијеми ра започета 6. 
октобра комедијом дијом ди
„Златно теле“, наста-
вила се оперским 

спектаклом „Фигарогарога ва женидба“ 

ју и ко

МариМариМа ја Мирија Мири тић и Павле Жарков. 
Већ 4. новембра на Сцени „Ра-

ша Плаовић“ очекује нас премијемијеми ра јера је
драме Родраме Родра налда Харвуда „Дрвуда „Дрву жавни 
службеслужбеслу ници“, која је уједкоја је уједко но и свет-
ска праиска праиска пра зведба овог комадамадама . Текст 

режира Ђуржира Ђуржи ђа Тешић, драмадрамадра тург је матург је ма
Жељко Хубач, сценографИгор Васи-
љев, костимограф Олга Мрђеновић, 
музимузиму ку компонује Вланује Влану дије Владије Вла мир Пеј-
ковић, сценски покрет уобличава чава ча
Милош ПаМилош ПаМи улош Паулош Па ноуноу вић а сценски говор

Љубивоје Тавоје Таво дићје Тадићје Та , Бојан КриБојан КриБо вокапићкапићка , 
Борис КомБорис КомБо ненић и, у алтернацији,  у алтернацији,  у
Тихомир Станићмир Станићмир Ста , Небојша Кундачидачида -
на и Миодраг Кривокапићкапићка . 

До краја ноДо краја ноДо кра вембра Народбра Народбра На но 
позоризоризо ште најанајана вљујављуја је и превљује и превљу мијемијеми ру јеру је„Фи ро нид

В.А. Моцарта, у режији Јажији Јажи гоша 
Марковића и под диригентском 
палицом Премила Петровића, одр-
жаним у оквиру БЕМУС-а, 21. 
октобра. АтракАтракА тивну сценографи-
ју и костиме начинили су Борис 
Максимовић и Бојавић и Бојавић и Бо на Никитовић, 
а улоге су тумачили Владимир 
Андрић, Снежана Савичић Се-
кулић, Катаритарита на Јовановић, 
Небојша Бабић, Ива Профа-
ца, Светлана Бојчевић Цицо-
вић, Драгољуб Бајићљуб Бајићљуб Ба , Дарко 
Ђорђевић, Игор Матвејевтвејевтве , 

ска пра звед да
је превео Ђорђе Кри во-
капићкапићка , пред- ста ву 

у ћ а сценски говор
ЉиљаЉиљаЉи на Мрљана Мрља кић Поповић. Играјуграјугра : 
В а њ а Ејдус, Лидија дија ди

Плетл, Вук 
Костић, 

ри јављујављуја је и превљује и превљу јеру јеру је
драме „Придраме „Придра зори егзори егзо зери егзери ег куцикуцику је“ Хације“ Хаци ује“ Хаује“ Ха -

арда Баркера у рекера у реке жији Маржији Маржи ка 
МанојМанојМа ловићавићави , премијермијерми ну 
обнову опере „Адриву опере „Адриву опе јаре „Адријаре „Адри на Лејана Леја -

куврер“ Франческа Чилееска Чилееска Чи ,
премијермијерми ни наступ Далиступ Далиступ Да је лије ли
Иманић и ЈоИманић и ЈоИма вице Бегојегојего ва 
у водећим ролама клалама клала сич-

ног баленог баленог ба та „Жизела“ 
Адолфа Адамафа Адамафа Ада , го-
стовања у зевања у зева мљи 
и иностранству, ству, ству
промоцијецијеци , фести-
валвалва е... 

Ј. Стеванованова вић



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР 2010.

ИНТЕРВЈУ | ЂУРЂА ТЕШИЋ

Човека чине његови избори
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ДРАМА НА ГОСТОВАЊИМА

Гостовања драмског ансамбла Народбла Народбла На ног позоришта 
настављена су током октобра. „Баханткиње“ су 13. и 

14. октобра доживеле овације  у Солуну, на 45. фестивалу 
„Димитриа“, у оквиру програма Bal kan The a tre Sta ge. „По-
којник“ је учествовао на Позоришном фестивалу у Млавалу у Млава де-

новцу и Данима Зорана 
Радмиловића у Зајећа у Зајећа у За ча-
ру, „Ковачи“ су госто-
вали на вали на ва ФЕДРАС-у
у Малом Цру Малом Цру Ма нићу, а 
„Дервиш и смрт“ на 
Бориним данима у Вра-
њу, док је „Женидба“ 
играна у Триграна у Триграна стенику и 
Кладову, „Кир Јања“ у 
Сјеници, а „Витамини“ 
у Ваљеу Ваљеу Ва ву. 

Р. П. Н.

ПРОБЕ У ДРАМИ

Драмски ансамбл почео је 1. октобра пробе комада 
Хауарда Баркера „Призори егзекуције“, који реције“, који реци жира

Марко Манојловић, а чија чија чи премијемијеми ра се најасе најасе на вљујевљујевљу  за 22. но-
вембар, Дан позоришта, на Сцени „Раша Плаовић“. Улоге 
тумаче: гошћа из Новог Сада Гордана Ђурђевић Димић, 
Михаило Лађевац, Ненад Стојменовић, Даниела Кузмано-
вић, Гојко Балетић, БојаБојаБо на Стефановић, Бранко Видаковић, 
Александар Ђурица, Стефан Бузуровић, Калина Ковачевић 
и Драган Николић.

М. Б.

КАНАДСКИ ГОГОЉ

Уметници „Talk is Free The a tre“ из Канаде, одиграли су 
у суботу, 16. октобра, на Сцени „Раша Плаовић“ коме-

дију „Ведију „Веди личанствена сага о борби Ивана против Ивана“, по 
новели Николаја Голаја Гола гоља, у адаптацији Алекцији Алекци сандра Лукача 
и ансамбла, који чине Колин Дојл, Парис ГрејвсПарис ГрејвсПа , Милош 
Родић, Дејвид Додсли, Алиша Тонер и Џенифер Стјуарт. Ре-
жију ове сажију ове сажи тиричне приче о пријаче о пријаче о при тељству, ству, ству похлепи, досади 
и глупости, потписује Алексује Алексу сандар Лукач. 

М. Б.

Својим спевојим спево цифич-
ним редитељским 
рукописом, на Сце-
ни „Раша Плаовић“ 
Народног позори-

шта у Београду, ду, ду Ђурђа Тешић је 
први пут режирала 2003. године, 
комад Василија Силија Сили гарјегарјегар ва „Цр-
но млеко“. Шест година каснијеснијесни , 
поставила је Рејвенхилов „Базен 
без воде“, а њен најновији ревији реви ди-
тељски изазов је драма Роналда 
Харвуда „Државни службеници“,
чија је светчија је светчи ска праизведба, на ис-
тој сцени, заказана за 4. новембар. 
У интервјуу за „Позоришне нови-
не“ наша саговорница каже да се 
комад, који у жанкоји у жанко ровском смислу 
доживљава као егзистенцијацијаци ли-
стички трилер, бави етичким про-
блемима појема појема по динца у сложеним и 
морално мутним временима. 

Време радње овог комада је
јесен 1936. године. У чему се нај-
упечатљивије огледа паралела 
између тог и нашег времена?

Паралелу нисам тражила у 
конкретним историјским догађа-
јима, осим у оним најопштијимштијимшти , 
а то су светска економска криза, 
борба за опстанак на власти, кри-
за преовлађујуђујуђу ћег политичког дис-
курса... У нашем, ратом и транзи-
цијом исцијом исци трошеном и измученом 
друштву, штву, штву механизми власти нису 
тако прецизно дефинисани као у 

озбиљном државном апарату ка-
кав је енглески, па је адекватна 
паралела изостала. Пре свега фе-
номен нестраначких личности, 
које закоје зако узимају вимају вима соко место у 
државном врху, ху, ху овде је такорећи 
немогућ. Али, оно што јесте заједсте заједсте за -
ничко јесу човек и његови избори, 
јер, како то каже један лик из ко-
мада: „Немојте никада кривити 
систем, већ своју невећ своју невећ сво могућност да 
разликујекујеку те добро и зло!“. 

Етика нам, очито, није јача 
страна?

Свесни смо да је у нашем дру-
штву апсолутно закржљала етика 
било какве врсте, и у томе и јесте 
његова највећа оболелост. Сартр 
је говорио да човека чине његови 
избори и да избор увек постојистојисто . 

Чак и када 
су у питању 
највеће жи-
вотне неми-
новности, 
као што 
је смрт на 
п р и м е р . 
Говорио је 
да постојастојасто -
ње самоубиства као једног од из-
бора, сваког човека чини егзистен-
цијацијаци листом. Или, како то Харвуд 
истиче, за време Хитлера систем 
је дозвољавао убијавао убијавао уби ње Јевреја по вреја по вре
концентрационим логорима, то се 

сматрало пожељним, па ипак није па ипак није па ипак ни
свако то чинио. Једина могућност 
напретка и развоја једвоја једво ног дру-
штва јесте у отпору појеру појеру по динца. 
Након Другог светског рата, када 
је претходни систем вредности 
био потпуно поражен, а људи без 
икаквог упоришта, осиромашени 
и измучени, Сартр је говорио да 
ситуацију моцију моци жемо схватити или 
крајње трагично или као изузетну 
прилику да се изгради потпуно 
нов систем вредности, ново дру-
штво. Снага појега појега по динца, човекова 
савест, вест, вест оно је што радикално по-
креће друштвене процесе и враћа 
изгубљени смисао. Нажалост, лост, лост та-
квих појеквих појеквих по динаца све је мање. 

У комаду, енглеска влада 
лаже народ да је британска 

авијација моћнија од немачке. 
То се правда вишим интереси-
ма, а иза тога се крију лични 
интереси. Сценарио који је и да-
нас веома препознатљив... 

Политика је одувек била игра 
за моћ и игра моћи. То је сурова, 
безосећајна игра у којој је јена игра у којој је јена игра у ко дино 
правило остати на власти. Људи 
који слукоји слуко же систему развијавијави ју одјају одја -
ређене особине пожељне за такву 
игру, игру, игру или, обрнуто, систем зах-
тева и развија она човија она чови векова свој-
ства која су неоства која су неоства ко пходна за његово 
одржавање. Данашњи систем не 
жели мислиоце, потребни су му 
бескичмењаци, прагматичари, 
послушне слуге, калкуланти. Си-
стем се служи свим облицима 
манипулације кације каци ко би спречио чо-
века да се запита о суштини своје ни своје ни сво
егзистенцијецијеци . 

„Државни службеници“гово-
ре о сукобу појединца са силама 
моћи. Да ли је та и таква особа 
унапред осуђена на пораз?

Апсолутно. Али, право пита-
ње јесте дефинисати пораз. Де-
змонд Мортон у комаду каже: „Са-
вест је једини човеков поуздан по-
сед“. Изгубити сопствену савест, вест, вест
односно моћ разликовања добра и 
зла, за мене је једини прави чове-
ков пораз. ПојеПојеПо динац који жрнац који жрнац ко тву-
је лични интегритет зарад позици-
је, моћи, политике, по мени је из-
губио све, а заузврат није доврат није доврат ни био 
ништа. Разум без савести постаје стаје ста
технички разум, разум прорачу-
на, калкулацијецијеци , а на њему засно-
вана цивилизација је исција је исци празна, 
нихилистичка цивилизацијацијаци .

Микојан Безкојан Безко брадица 

У  нашем дру
штву је

од појмоод појмоод пој
се злоузлоузло по
бљавају јевају јева
па три о
зам. То је  тер
мин којим се мин којим се мин ко
н а ј ч е ш ћ е 
манипули
ше у ци
политич
борбе за 
власт.

да 

шем дру-
штву један 

мова који који ко
потре-

ју јесте 
о ти-

То је  тер-
јим се 
ш ћ е 

ли-
ше у циљу ше у циљу ше у ци

тичке 
бе за 

Ретки људи
„Волим да миВолим да миВо слим да су ‘Др-
жавни службени службени слу ници’ драма са ци’ драма са ци’ дра
моралморалмо ном поруном поруном по ком. Већ више 
година се бавим деливим деливим де ма нелима нели ких 
храбрих људи који су имади који су имади ко ли ји су имали ји су има
снаге да се супротставе вла-
дајудајуда ћем полићем полићем по тичком устрој-ком устрој-ком устрој
ству. ству. ству На жалостНа жалостНа жа , такви су 

врло ретврло ретвр ки. Ралф Виграм је један од њих.дан од њих.дан од њих “  
Роналд Харвуд, вуд, вуд поводом светске праизведбе у Београду

РАША ПЛАОВИЋ

Народарода но позориште у Београду расписује консује консу курс за 
доделу Награде „Раша Плаовић“ за 2010. годину. ну. ну На-

града је установљена са циљем афирмације најције најци виших вред-
ности у уметности глуме, и ради подстицања студиозног 

и креативног напора на позоришној сцени. 
Додељује се за најљује се за најљу успелија глулија глули мачка оства-
рења у професионалним позориштима у 
Београду, ду, ду у периоду од 1. новембра 2009. 
до 1. новембра 2010. Право кандидовања 
имају сва правимају сва правима на лица и појеца и појеца и по динци, позо-
ришта, уметничка удружења, универзите-
ти, факултети и организацијецијеци . Предлози 
се достављају Дивљају Дивља рекцији Драцији Драци ме Народме Народме На ног 
позоришта уз напомену: за Награду „Раша 
Плаовић“. Рок за подношење образложене 
кандидатуре је 10. новембар 2010.

Р. П. Н.
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ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 

Управник Народник Народник На ног 
позоришта у Београ-

ду,ду,ду  Божидар Ђуровић, и 
директор Националне 
установе Македонска 
Опера и Балет,лет,лет  Оливер 
Арсовски, потписали 
су у петак, 8. октобра 
у Скопљу,пљу,пљу  Протокол о 
дугорочној културно-по-
словној сарадној сарадној са њи између 
ове две институцијецијеци . Пот пи сни ци Протокола су сагласни да
успоставе сарадсарадса њу у области оперске и балетске уметности, 
у циљу унапређења продукцијецијеци , ко је подразумева заједва заједва за нич-
ку израду или размену по сто је ћих сце но гра фи ја и ко сти ма, 
припрему и извођење пред ста ва, размену редитеља, сцено-
графа, костимографа, солиста, ансамба ла, као и пројеккао и пројеккао и про те за 
тренинг и обуку персонала.

М. Б.

ЗДРАВИЦА ПРИЈАТЕЉСТВА

Поводом устоличења патријартријартри ха српског господина Ири-
нејанејане , у уторак 5. октобра на Великој сцени је одржана

свечана академија „Здрамија „Здрами вица пријаца пријаца при тељства“. У програму
су учествовали АКУД „Обилић“, Београдски мушки хор, 
Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Би-
нички“, Предраг Цуне Гојковић, Радмила Бакочевић, Сања 
Керкез, Хон Ли, Оливер Њего, Мерима Његомир... Програм 
су водили глумица Биљана Ђуровић и ТВ новинар Влади-
мир Јелић. Хором и оркестром дириговали су Даринли су Даринли су Да ка Ма-
тић Маротић Маротић Ма вић и Војкан Борисављевић.

М. Б. 

ПОНОВО АДРИЈАНА

Опера за 27. новембар 
најанајана вљује превљује превљу мијермијерми -

ну обнову „АдријаАдријаАдри не Ле-
куврер“ Франческа Чилее, 
чија пречија пречи мијемијеми ра је, у режи-
ји Радослава Златана До-
рића, сценографији Алекфији Алекфи -
сандра Златовића, кости-
мима Весне Радовић, а уз 
кореографију Влафију Влафи димира 
Логунова, била 7. октобра 
1995. Представу режијски 
обнављајувљајувља Александар Ни-
колић и Стеван Марковић, 
дириговаће маестро Ђорђе Павловић, а асистент ће му 
бити Стефан Зекић. Насловну улогу припремају Јамају Јама сми-
на Трумбеташ Петровић и Сузана Шуваковић Савић, 
а остале: Душан Плазинић и Александар Дојковић
(Маурицио), Вук Матић и Драгољуб Бајићљуб Бајићљуб Ба  (Кнез де Бу-
јон), Игор Матвејев и Датвејев и Датве нило Стошић (Опат Шазеј), 
Миодраг Д. Јовановић и гост Марко Калајалајала новић (Ми-
шоне), Милош Ђуричић (Кино), Љубодраг Беговић
(Поасон), Наташа Јовић Тривић и Јелена Влаховић
(Кнегиња де Бујонња де Бујонња де Бу ), Светлана Несторов и Мариров и Мариров и Ма ја Мирија Мири -
тић (Госпођица Жувено), те Жељка Здјелар и Љубица 
Вранеш (Госпођица Данжевил). 

Ј. С.

После 32 годи-
не, поново је на 
репертоар уврште-
на комедија „Златдија „Златди -
но теле“, настала 

по роману руских сатиричара чара ча
Иљфа и Петрова. Међутим, ово 
извођење било је специфично по 
једном детаљу.љу.љу  Наиме, премијермијерми ни 
аплауз, упућен тог 6. октобра сјај-
ној глумачкој екипи (Милан Гуто-
вић, Игор Ђорђевић, Властимир 
Ђуза Стојиљза Стојиљза Сто ковић, Хаџи Ненад 
МариМариМа чић, Дарко Томовић, Радо-
ван Миљанић, Ивана Јовановић, 
Иван ЗарићИван ЗарићИван За ) и редитељу Горану 
Марковићу, ћу, ћу одјеодјеод кивао је и ван На-
ционалног театра, јер је захваљујуљујуљу -
ћи камерама Радио телевизије Срзије Срзи -
бијебијеби , путем директног преноса на 
Другом програму и Дигиталном ка-
налу културе, представу могао да 
види и много шири аудиторијумријумри . 
Пренос је реализован на основу 
Споразума о сарадма о сарадма о са њи који су њи који су њи ко 10. ју-
на потписали представници РТС-а 
и Народног позоришта, а рађен је 
са 12 камера у HD технологијигијиги , и 
према званичним подацима РТС-
а, видело  га је 634.000 гледалаца. 
Судећи по реакцијацијаци ма, које су у које су у ко
међувремену стигле на адресе На-
ционалне телевизије и Назије и Нази родје и Народје и На ног 
позоришта, идеја о једидеја о једиде ном оваквом 
подухвату била је пун погодак.   

„Искрен да будем, то смо и оче-
кивали“, не крије оду не крије оду не кри шевљење у 
изјаизјаиз ви за „Позоришне новине“ Ни-
кола Мирков, директор Телевизије зије зи
Београд, уз управника Народка Народка На ног 
позоришта Божидара Ђудара Ђуда ровића
један од главних иницијацијаци тора тог 
пројекпројекпро та чији је основта чији је основта чи ни циљ попу-
лариларила зација ција ци уметности, и додаје:

преноса трудићемо се да неке ства-
ри унапредимо. Настојастојасто ћемо да до-
бијебијеби мо више времена пре почетка 
представе како бисмо још боље 
дочарачарача ли ту премијермијерми ну атмосфе-
ру, ру, ру нестрпљење, тензијузијузи ,ју,ју  гламур... 
Такође, маштамо и о још компли-
кованијим занијим зани хватима, као што је 
пренос опере. Велики сам оптими-
ста“.

Дугогодишња уредница „ТВ 
театра“ и овог преноса, Драгана 

Бошковић, истиче да је у питању 
једна мисија косија коси ја би треја која би треја ко бало да 
има свој континуитет. Она сматра 
да је предност телевизије у тозије у този ме 
што се обраћа много ширем ауди-
торијуријури му, му, му а мана што не може у 
потпуности да дочара тај живи 
однос глумаца на сцени и публи-
ке у сали, те да директан пренос 
позоришних премијемијеми ра не угрожа-
ва театар који ће без обзира на 

буду  драматуршки, у складу са 
представом и њеним стилом“. 

После свега, укључујучујучу ћи и 
чињеницу да је распродата прва
реприза, у оправданост једног 
оваквог пројекквог пројекквог про та не сумња ни 
Божидар Ђуровић и истиче да 
он засигурно има будућност јер 
представља један од најбољих 
начина промоције поције поци зоришта, те
додаје: „Велика гледаност и мо-
гућност да се наша представа у 

том облику види, путем сателита, 
и у иностранству, ству, ству чини својени својени сво вр-
сну промоцију поцију поци зоришног чина, 
а да не говорим о културолошком 
учинку. ку. ку Јер, многи људи који ниди који ниди ко -
када нису били у Народном позо-
ришту могли су на овај начин да 
виде како изгледајудајуда  позоришна 
атмосфера и позоришни чин. До-
садашње искуство у емитовању 

представа наравно 
-

чи да то 
ну 

ДИРЕКТАН ТЕЛЕВИЗИЈСКИ ПРЕНОС ПРЕМИЈЕРЕ 

На премијери 634.000 гледалаца 

Радету Марковићу 
у част

ПреПреП миремире јемијеми рјерје а „Златно телено телено те “ би“ би“ -
ла је посвећена барду српског 
глумиглумиглу шта,шта,шта  Радету Марковићу, ћу, ћу
који је прекоји је преко мији је премији је пре нуо три недеље деље де
уочи представе. ве. ве Иначе, че, че он је 
требало да тубало да туба мало да тумало да ту чи лик Фун-
та, та, та а замеа замеа за нио га је Радован 

МиљаМиљаМи нић. Када му је син Горан проГоран проГо леран пролеран про тос понудио улогу, гу, гу
господин Марковић му је духовић му је духовић му је ду вито одговориовориово : „До„До„ бро, са-
мо да знаш, мораморамо ћу да се шминкам, јер Фунт има 90, а ја 
89 година“.   

лариларила зација ција ци уметности, и додаје:
„Добили смо 
заиста много 

позитивних 
коментара, 
са свих стра-
на. Већ код 

п р во г 
следе-

ћ е г 

ва театар, који ће, без обзира на 
све, увек имати своју пути своју пути сво блику.ку.ку
Редитељ Бранко Кичић каже да 
у тим живим преносима најви-
ше пажње поклања „очувању 
позоришног израза“ и дода-
је: „Пошто су телевизи-
ја и позориште два 
различита медијадијади , 
настојим да што стојим да што сто
више очувам игру 
глумца и њего-
вог тела. Такође, 
трудим се да не-
ки моји реки моји реки мо зови 

представа, наравно 
уколико је она до-
бра, сведочи да то 
само увећава њену 
гледаност“. 
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Моцарт XXI века

Једна од наших најпопулар-
нијих банијих бани летских представа, 
„Ко то тамо пева“, спрема 
се за одлазак у Египат, где 
ће у оквиру Дана српске 

културе у Каиру и у оквиру недавно 
потписаног Споразума о сарадњи са 
Опером ове метрополе, гостовати 
14. и 15. новембра, а следеће вечери 
биће одиграна у Александријидријидри . Ко-
реограф и редитељ ове представе,
Сташа Зуровац, био је у Београду
на стотом извођењу овог балета, 20. 
октобра, када смо забележили овај 
разговор.

Шест година је прошло од пре-
мијере, а ансамбл игра ову пред-
ставу несмањеном енергијом...

Стото извођење једне представе
је већ успех сам по себи. Више се не
говори о томе како је било на преми-
јери уколико је нека представа изве-
дена стотину пута. То је најлепши
комплимент за сваког аутора. Сви
ми којикојико смо у овом послу, знамо да
је представу лакше направити него
одржати. Мени, као аутору, ово је
велика сатисфакцијацијаци , такве ствари
се дешавајувајува једном у животу. 

Свима је добро познат истои-
мени култни филм. Да ли Вам је
то можда представљало оптереће-
ње?

Јесте, али само на почетку, док
је још све било на нивоу идејеидејеиде , чи-
нило ми се да је то непреводиво на
језик плеса. Међутим, то је био пр-
ви импулс и кад сам почео озбиљно
да радим на пројекпројекпро ту, схватио сам
да решење постојистојисто и да је веома јед-

ноставно. Филм је у драматуршком
смислу савршен. Та иста драматур-
гијагијаги је коришћена и у балету, али уз
извесне корекцијецијеци јер је динамика
балетске представе другачијачијачи , тем-
по је брз, свака сцена носи поруку. 
И поред свега овога, преда мном је 
био тежак задатак, али је рад на са-
мој представи био невероватно лак. 
Схватио сам да не мора све да иде
тешко да би крајњи резултат био
квалитетан. Наравно, имао сам и
одличне сараднике, проверен аутор-

Ко то тамо пева
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ – С ТА ША ЗУ РО ВАЦТРИ ПИ ТА ЊА ЗА ПРЕ МИ ЛА ПЕ ТРО ВИ ЋА

Већ два и по 
века Моцар-
това попу-
ларност не 
јењава. Свет 

се од онда много проме-
нио, а Моцарт?

Перцепција ција ци овог ком-
позитора се од краја  од краја  од кра XVI II 
века до данас драстично 
мењала, а с тим у вези и
извођачка пракса. Тако
Моцартови савременици
подвлаче да је екстраваган-
тан, претеран, романтичан, 
чак груб и агресиван. Рани 
романтичари га виде као
сентименталног и болно-
слатког мелодичара, да би
касније све више бивао из-
ражен субјективни приступ 
сваког појеког појеког по диног извођача. 
Густав Малер је заступао 
став да извођач треба да бу-
де веран нотама; проблем 
је био само то што Моцарт 
оно најбитнијенијени  – ни – ни – је за није за ни пи-
сао у нотама. Моцартове
партитуре су само скице 
музике, у њима није зама није зама ни пи-
сано оно што се подразуме-
вало да ће његови савреме-
ници-извођачи разумети. После 
ужаса Другог светског рата јавља 
се тзв. бечки стил, који његову
музику види као мелем за ране, 
па Моцарт постаје „испеглан“, 
„углађен“, мек и топао, гладак и 
– досадан. УпраУпраУ во овај нови, беч-
ки стил, најјаче утиче на наше из-
вођаче, све до данашњих дана. А 
средином XX века, Николаус Хар-
нонкур заступа „аутен„аутен„а тично“ или 
„оригинално“ извођење Моцарта,
и долази до закључка да Малеров 
позив бити „веран нотама“ (No ten-
tre ue), у Моцартовом случају тречају треча -
ба преформулисати у бити „веран 
делу“ (Wer ktre ue).

И зато, на питање да ли је 
уопште могуће извести Моцарта 
аутентично, одговор је, наравно 
– не! Моцарта би аутентично мо-
гао да изведе само Моцарт. Нама, 
певачима, оркестрима и дириген-
тима који изма који изма ко водимо Моцарта XXI 
века, стоје на рас стоје на рас сто полагању сва 
изражајна средства од његовог 
времена до данас. У музици крите-
ријуријури ми „тачно и нетачно“ су ире-
левантни, постоје састоје састо мо „убедљива 
и неубедљива“, а оно што се нама 
данас чини живим и узбудљивим, 
већ сутра ће бити замењено нечим 
новим. Зато, Моцарт не постојистојисто , 
постоје Мостоје Мосто царти.

Које су карактеристике Мо-
царта као оперског композито-
ра?

Моцартова музика је изграђе-
на као језик. Свака фраза је гра-
ђена по реторичким правилима и 

самим тим у извођењу Моцартове 
музике од енормне важности је да 
се протумачи смисао сваке речени-
це, њено кретање, агогика и арти-
кулацијацијаци . С тим у вези је и наука о 
афектима. За разлику од барока, у 

којемкојемко  се афекти представљају стављају ставља -
тично, код Моцарта се емотивна 
стања мењају од такњају од такња та до такта. 
Све је у сталној промени, тран-
сформацијицијици . Као што у ансамбли-
ма тек разрешени конфликт заме-
њујењујењу нови конфликт, фликт, фликт тако и свака
појепојепо диначна ситуацијацијаци нијенијени једно-
димензионална јер су истовреме-
но представљени појепојепо динци и њи-
хови супротстављени интереси. 
За разлику од претходне оперске
традицијецијеци у којојкојојко се појапојапо вљујувљујувљу иде-
ализовани јунаци, више оперске
идејеидејеиде него ликови, Моцарт изводи 
на сцену потпуно живе људе са
свим њиховим контрадикцијацијаци ма.

ка не интерпретира 
сформише. Он

је ликове из 
кве замишљене 

нује из синује из сину туа-
де сваког лика. 

мим тим што их ствара из-
мих, он их не 

 Као што рекох, Мо-
ве људе.

ла је забележена 
ва мисао: „Нај-

да се сретну
композитор, 

разуме позо-
ште, и који је у

њу да сам по-
што доприне-

и, као прави
никс, паме-

тан песник“... 
Као један

од ретких су-
срета одлич-
ног текста и
велике музи-

ке у оперској
ли те ра ту-

ри, из-
двајадвајадва се
са рад ња
Моцарта

са либретистом Да Понтеом. У
три опере којекојеко су створили заједзаједза -
но – „Фигаро“, „Дон Ђовани“ и
„Тако чине све“, приказан је читав
космос карактера, емоцијацијаци и људ-
ских односа. И, парадоксално, ма
колико сваки лик био комплексан
(комкомк плексност је друго име за
Моцарта), ипак сваки задржава и
својусвојусво јасну индивидуалност, ност, ност свој
свет – Фигаро никада не би могао 
певати арије ти арије ти ари ГроГроГ фа, као што се ни 
ГроГроГ фица не би могла изразити Су-
занином музиком. Резултат такве 
комплексности јесте да у његовим
операма не постојистојисто баш нико ко је
сасвим антипатичан. Ако читате
текст либрета, постојистојисто велика шан-
са да, на пример, Грофа видите као
човека којикојико злоупотребљава свој
положај да би добио задовољење
својихсвојихсво чулних потреба, Дон Ђова-
нијанијани као неморалног женскароша
којикојико је притом и убица, или Дон
Алфонса као циника којикојико ужива
да уништи свако поверење у људе
и живот. Али када слушате Моцар-
тову музику, ку, ку ви имате пуно разу-
мевање за сваку животну ситуаци-
ју и на крајукрајукра крајекрајекра ва, симпатијутијути за
сваки лик. Као исечци из живота, 
ове Моцартове опере остајуостајуоста потпу-
но отворене. Све се завршава хар-
монично, целина је заокружена а
да се проблеми заправо не разре-
шавајувајува . ју. ју Његове опере, „Фигарова 
женидба“ можда највише од свих,
приказујузујузу живот и пружајужајужа утеху. ху. ху
У томе је Моцартова актуелност.

Је ли ца Сте ва но вић

ПрПрП ву оперску премиску премиску пре јемијеми -
ру у овој сеПру у овој сеП зони, „Фи-

гарогарога ву женидбу“, бу“, бу“ диридириди го-
вао је Премил Певао је Премил Певао је Пре тровић, 
од прошле године главни 
диридириди гент португалске 
оперске компаније Фаније Фани бер, 
а од ове и уметнички ди-
ректор и шеф диритор и шеф диритор и шеф ди гент 
новооснованог Оркестра 
без граница. 

Његова музика не ин
текст, текст, текст већ га трансфор
не конструише своје лише своје лише сво
перспективе некакве за

целине, већ компону
ције сације саци да-и-овде сва

Самим тим што их ства
нутра, из њих самих
вреднујенујену . Као што ре
царт ствара живе љу

Остала је за
Моцартова ми

боље је ка
добар ком

који раз
риште
стању
нешто
се и
феникс
тан

од
сре
ног
ве

ке

НА ФЕСТИВАЛУ У ГРЧКОЈ

Ве ли ки успех    

Драма је средином ок-
тобра у Националном
театру Северне Грчке
у Солуну одиграла две 

пред
Д
пред
Д

ста
Д

ста
Д

ве 
Д

ве 
Д

„Баханткиња“ у режијижијижи
Стафана Валдемара Холма, у окви-
ру програма Bal kan The a tre Sta ge 45. 
фестивала „Димитриа“. Да модерно
виђење Еурипидове трагедиједиједи , напи-
сане 406. године п.н.е, добро кому-
ницира не само са београдским, већ
и са грчким гледаоцима, показала су
оба извођења наших „Баханткиња“,
на којина којина ко ма је публика дугим аплаузи-
ма и овацијацијаци ма поздравила госте из 
Београда. Смела режијажијажи и убедљива
глума нашег ансамбла, освојиосвојиосво ли су
све симпатије тије ти не само публике, већ
и грчких колега. После представе,
Ана Јоакеимидоу, члан Управног од-
бора театра-домаћина, рекла нам је 
да београдско извођење спада у нај-
боље представе којкојко е је икад видела. 

„Еурипидове ‘Баханткиње’ су једна
од најтежих представа за играње, а
ваш прилаз комаду је изванредан.
Хвала београдском Народном позо-
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ски тим. Одлично сам сарађивао и са
играчима. Енергијегијеги су нам се препо-
знале и спојиспојиспо ле, добро смо се разуме-
ли, а то је важно у оваквим пројекпројекпро ти-
ма. Мислим да је кључ и у томе што  
сам радио као да први пут стварам
нешто. Уметник мора да има тај при-
ступ. 

Представа је гостовала ши-
ром света и свуда имала велики
успех...

Људски карактери најбоље дола-
зе до изражајажајажа у екстремним ситуа-

 фараонима

П
О
Р
Т
А
Л

цијацијаци ма. Мислим да је овде реч о
правим људским архетиповима. 
Они постојестојесто у сваком времену и
друштву. Кроз мојумојумо представу про-
лази читава галеријаријари ликова, којикојико
стицајемцајемца околности постајустајуста оно
што јесу, и мислим да су је због
тога људи широм света разуме-
ли. Искрено, нисам се трудио да 
дочарам некакав српски, односно
балкански менталитет. Просто ре-
чено, узео сам ствари здраво за
готово. 

Публика има посебан однос
према овој представи. Веома је
занимљива та интеракција, пу-

блика „дише“ са ансамблом до
последњег тренутка, путник је у
тој „сулудој вожњи“.

Формула је једноставна. У пи-
тању је гротеска, духовита и забав-
на за све узрасте. Публика углав-
ном познајезнајезна и филм, којикојико је савр-
шено тачан, а и представа шаље
јасну поруку. Такође, она стално
расте. Играчи су веома заслужни
за успех, јер играјуиграјуигра са радошћу и
публика то осећа. И то од самог 
почетка, интуитивно. Мислим да
је у томе тајна. 

Бранкица Кнежевић

ЛУТКАРСКА ОПЕРА 

На 42. београдском музичком фестивалу, лу, лу у оквиру програ-
ма „БЕМУС деци“, 23. октобра је на Сцени „Раша Пла-

овић“ изведена опера Волф-
ганга Амадеуса Моцарта 
„Дон Ђовани“ као – луткар-
ска представа. Ово веома 
необично и занимљиво ви-
ђење класичног дела опер-
ске уметности, београдској 
публици је приредило На-
ционално луткарско позори-
ште из Прага. 

Р.  Р.  Р П. Н.

НОВИ ПАРТНЕРИ

Управник Народног позоришта у Београду Божидар 
Ђуровић и директор „Службеног гласника“ Слободан 

Гавриловић, потписали су у петак, 21. октобра, Уговор о 
пословној сарадњи. 
Потписници су се 
обавезали да регу-
лишу принципе и 
облике пословне са-
радње у области су-
издаваштва, графич-
ких услуга, промо-
тивних активности 
и продаједаједа .

М. Б.

Воки за мене није умро

„Сама поСама поСа мима помима по сао на Воки-
ја у мени буја у мени буја у ме ди само једди само једди са но, 
осмех“, за Позоза Позоза По ризоризо шне нови-
не о недавно премино премино пре нулом нулом ну
композитору Војикомпозитору Војикомпозитору Во славу 
Вокију Кокију Коки стићу каже ћу каже ћу ка Зу-Зу-Зу
ровац. „Када сам чуо да је 
умро, умро, умро нисам био тужансам био тужансам био ту . 
Постоје љустоје љусто ди који поди који поди ко седују дују ду
радост игре, дост игре, дост игре а Воки је био 
радост игре, дост игре, дост игре сам по себи. 

Он је поседовао тај прировао тај прировао тај при дан рецепт за успех. цепт за успех. цепт за успех Умео је да, Умео је да, Умео је да
тотално бескомпромипромипро сно, сно, сно израизраиз зи оно што га чирази оно што га чира ни срећ-
ним, без икаквих ограда. да. да Воки за мене ники за мене ники за ме је умроне није умроне ни . Дочекао је чекао је че
и стоту представу, ву, ву па ће и двестоту. ту. ту Не осећам ноНе осећам ноНе осе сталги-
ју, ју, ју он је ту“ .

Б. К.

БАЛЕТСКЕ НАГРАДЕ

Удружење балетских
уметника Србијебијеби доде-

лило је престижну Награ-
ду „Димитријетријетри Парлић“ за
2010. годину ансамблу бале-
та „Step Lightly“ Пола Лај-
тфута и СолЛеони„Six Dan-
ces“ Јиржија Кижија Кижи лијалијали на, за из-
узетну уметничко-техничку
интерпретацијуцијуци . ју. ју „Балетски
ансамбл НародНародНа ног позори-
шта оствариооствариооства је значајанчајанча
технички помак, сусрећући
се са веома сложеном и со-
фистицираном играчком
техником којакојако је освежила и
обогатила технички дијадијади па-
зон наших играча“, каже се, 
између осталог, лог, лог у образложењу Жиријаријари . Награду за животно 
дело добио је балетски уметник Жарко Пребил.

Б. К.

„Баханткиња“
ришту што је дошло у Солун“, рекла
је госпођа Јоакеимидоу за „Позори-
шне новине“. Са њом се сложила и
драматург Амалиа Кондоyани, нагла-
сивши да досадашња, веома успешна
сарадња два национална позоришта
треба да се настави (да подсетимо, 
пре две године у истом театру је го-
стовала наша представа „Цар Едип“, 
а грчки глумци су у Београду извели 
„Краља Лира“).  

Забележили смо и неке реакције ције ци
гостијустијусти . Стафан Валдемар Холм, ко-
ји је специјалцијалци но за ову прилику сти-
гао из Дизелдорфа, где ће од фебру-
ара следеће године бити уметнички
директор позоришта „Sca u spi el ha-
us“, нијенијени крио задовољство због из-
ванредних реакцијацијаци грчке публике. 
„Мислим да је било фантастично, 
свиђа ми се што представа нијенијени била
шок, већ нешто сасвим ново за публи-
ку у Грчкој. Поносим се глумцима, 

мислим да су били изванредни“.
Ненад Стојменовић, чијечијечи је ту-
мачење бога Диониса одушеви-
ло ГрГрГ ке, истиче да је глумцима 
играње пред публиком којакојако не
разуме наш језик, уз титл, био
додатни изазов на којикојико су, сма-
тра, у потпуности одговорили.
Танасије Узусије Узуси новић констатује тује ту
да су реакције пуције пуци блике биле из-
ванредне, свакако и захваљујуљујуљу ћи 
чињеници да „ова грчка кла сич на 
трагедија дија ди поставља универзална, 
ванвременска питања“, а Марку
Николићу је било најдраже што 
је публика у Грчкој, постојбини
античке драме, представу прихва-
тила исто као и београдска, и то 
не судећи само „по аплаузу којикојико
може на разне начине да комента-
рише представу, већ због начина
на којикојико је пратила цео комад, са
много пажње и концентрацијецијеци “. 

После другог извођења, Радмила 
Живковић, која тукоја туко мачи трагични 
лик Агаве, казала нам је: „Напра-
вили смо изванредну представу
којакојако комуницира са свима, све о
чему говори је применљиво сву-
да и у сваком тренутку, у прошло-
сти, будућности и садашњости, 
јер показујезујезу шта у свим времени-
ма људи могу да учине једни дру-
гима. Са овом представом ћемо
сигурно гостовати широм света“. 
Да је госпођа Живковић у праву,
потврђујеђујеђу и чињеница да је већ до-
говорено гостовање у позоришту 
„Sca u spi el ha us” у Ди зел дор фу, у
октобру наредне године.

Маријаријари Миљевић Рајшић

БАЛЕТСКИ СТУДИО

Народарода но позориште у Бео-
граду, у сараду сараду са њи са Мини-

старством културе Ретуре Рету публике 
Србијебијеби , објаобјаоб вљује да у Нављује да у Нављу цио-
налном театру од атру од а 11. новембра 
почиње са радом Балетдом Балетдом Ба ски сту-
дио за усавршавање балетње балетње ба ских 
педагога и уметника класичне 
игре, који ће вокоји ће воко дити мр Жарко 
Пребил, професор класичног 
балебалеба та Римске академије из мије из ми
ИталиИталиИта јелијели . Рад Студија отдија отди почиње семинаром менаром мена тодике предава-
ња класичног баленог баленог ба та, који ће тракоји ће трако јаји ће трајаји ће тра ти јати ја месец дана. Заинтересо-
вани солисти Балести Балести Ба та или чланови других професионалних ан-
самбала бала ба (уметници са сценским искуством) као и остала лии остала лии оста ца 
са завршеном балетном балетном ба ском школом, могу да се јаве до 8. новем-
бра 2010, на телефоне управе Народве Народве На ног позоришта 2626-950 шта 2626-950 шта
и 2632-044 или на e-mail: uprava@narodnopuprava@narodnopu ozoriste.rs. Са свим 
пријављенима биће обављени појединачни разговори.

Р.  Р.  Р П. Н.
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У СУСРЕТ МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Неколико деценија и ратова касније...

IN MEMORIAM

Простор у којемкојемко је
донедавнобиосме-
штен ресторан „Бо-
еми“ ужурбано се
адаптиразановуна-

мену, Музеј Народног позоришта, 
а уметници и њихови наследници, 
као и дру ги при ја те љи Театра, ода-
зивајувајува се позиву управе и донацијацијаци -
ма помажу прикупљање грађе.

Идејадејаде о оснивању институцијецијеци
којакојако би се бавила чувањем и изла-
гањем архивске грађе, фотографи-
ја и других предмета значајних
за историјуријури Националног театра, 
старастараста је више од једног века. Први
траг о овоме налазимо у „Позори-
шном листу“, гласилу којекојеко је покре-
нуо и уређивао Бранислав Нушић. 
У рубрици „Позоришне вести“, у
бројубројубро  28 из 1901, објаобјаоб вљена је крат-
ка белешка под насловом „Позори-
шни музеј“: „Приспеле су из Беча
две особито лепо израђене слике
наших великих глумаца, пок. Ба-
чванског и Т. Јовановића, и за са-
да се могу видети изложене код
М. Јовановића, фотографа. Оне ће
бити смештене у позоришном фо-
ајеуајеуа и чиниће почетак прибирању
за оснивање Позоришног музејазејазе . 
Овим ће се сликама убрзо придру-
жити и бисте Јоакима ВујиВујиВу ћа и Јо-

вана Стеријеријери Поповића, твораца
српскога позоришта и данашње
српске драме“. 

Неколико деценијанијани  и неколико 
ратова каснијеснијесни , у првој сезони под
немачком окупацијомцијомци , у „Српској
сцени“ (тадашњем Позоришном
гласилу), рубрика „Позоришне бе-
лешке“ доноси дужи текст Бори-
војавојаво Јевтића. Аутор најпре препри-

чава разговор са универзитетским
професором Пржићем, којикојико је, као
колекционар „старихнар „старихнар „ста српских гра-
мофонских плоча у којекојеко су убеле-
жени гласови наших глумачких и
оперских великана, или важнијижнијижни
одломци из српских опера под
дириговањем наших старихстарихста дири-
гената и композитора“, предочио
многоструки значај ових записа
за конзервирање и очување бар де-
лића најефемернијенијени од свих умет-
ности, а потом се окреће идејиидејииде о
оснивању Музејазејазе : „О потреби по-
зоришног музејазејазе сувишно је рас-
прављати. Он треба да садржи све
оно што чини историјуријури првог срп-
ског позоришта његово развиће

Ту
ред

-
-

с к и х

плоча, портрети и фотографијефијефи
редитеља, глумаца, певача и игра-
ча, оригинали и маске, репрезен-
тативне улоге у костиму, писана
документа (важнијажнијажни литература, 
глумачки рукописи, архив, часопи-
си и разне едицијецијеци , позоришне ли-
сте сређене по сезонама као грађа
за историјуријури прве наше сцене, ори-
гинални рукописи дела наших ва-
жнијихжнијихжни драматичарачарача ); затим, реди-
тељске и кореографске књиге и на-
црти, сценографске скице, макете
важнијихжнијихжни инсценацијацијаци , драгоцени
костими, намештај од историјске
вредности, типови оружјаоружјаоруж , типови
наших старихстарихста вароварова шких и сеоских
ентеријеријери ра, фотографијефијефи наших
сирових народнародна них игараигараига , итд; нај-
зад, трофејифејифе , венци, документа
о одликовањима и гостовањима, 
као и рукописни годишњаци са
извацима из дневне штампе (кри-
тика, важнијижнијижни догађајиђајиђа и датуми, 
полемике).“ Уз констатацијуцијуци да је
већи део ових материјаријари ла страдао
током времена, што услед бомбар-
довања и ратова, што услед наше
пословичне небриге, Јевтић у
име управе апелујелујелу на грађане да
својимсвојимсво прилозима помогну да се
збирке попуне и закључујечујечу : „Идеја„Идеја„Иде
нашег позоришног музејазејазе набаци-

вана је код нас и ранијенијени , али нијенијени
досад никад разматрана с планом. 
Наш типичан јавашлук остављао
је наше културне потребе увек за
доцнијенијени , као мање неопходне. Са-
дашња Управа настојистојисто да ову иде-
ју покрене с мртве тачке и да јој
у новом буџету обезбеди потребна
финансијска средства за прве по-
четке“.

Неколико деценијанијани и неколико
ратова каснијеснијесни ... 

Јелица Стевановић

Велиелие ки број појединаца 
и инстотуција подр-

жава оснивање МузеМузеМу јазејазе :
архиви Београда и Ју-
гословије, Фонд “Мила-  
на Ђоковића”, Слободанка 
Приба вић Гордана Ђор ског позоришта, његово развиће, 

њ е г о в у величину
и његову
славу. Ту
су, поред
по ме ну-

тихгра-
мофон-

с к и х

Прибаковић, вић, вић Гордана Ђор-
ђевић Денићвић Денићвић Де , нић, нић ДимиДимиДи трије трије три
МарићМарићМа , рић, рић ДрагаДрагаДра на Ђукићна Ђукићна Ђу , кић, кић
Душан Ђоковић,вић,вић  Мила 
и Душан Шевић...

Предраг
Тасовац
(1922–2010)

Господин глумац, доајен ајен а
српског театра Предраг 

Тасовац, отишао је од нас 22. 
септембра. Родом из Босанског 
Шамца, у Београд долази као 
младић и убрзо почиње да се 
бави глумом. Први пут на сце-

ну Народног позоришта стаје шта стаје шта ста
1943, у комаду „Сто милиона 
долара“. Био је потом у Култур-
ној екипи Прве пролетерске 
дивизијезијези , а после ослобођења 
један од оснивача Београдског 
драмског позоришта и његов 
члан о 1947. године. У Народ-
но позориште се враћа 1953. и 
ту остаје до поту остаје до поту оста следњег дана. 

Играо је у телевизијским драма-
ма, серијаријари ма и филмовима, а на 
многим сценама ондашње држа-
ве остварио је преко 250 позори-
шних ликова. Речи његове дуго-
годишње сценске партнерке и 
пријапријапри тељице Ксеније Јоније Јони вановић 
најбоље сликају овог изкају овог изка узетног 
човека: „Незамењив у карактер-
ним улогама, поуздан, шарман-
тан, духовит, уносио је на сцену 
и у пробну салу позитивну енер-
гију и вегију и веги дрину. ну. ну Никад га нисам 
видела намрштеног и мрзовољ-
ног, ног, ног увек елегантан, одмерен, је-
динствен човек и глумац... Носио 
је ненаметљиво своје гово своје гово сво сподство, 
своје грасвоје грасво ђанско васпитање, обра-
зовање и отменост... Са предра-
гом Тасовцем отишао је, вероват-
но, последњи господин глумац 
моје гемоје гемо нерације“ције“ци .

Ј. Стевановић

Борислав
Григоровић
(1928–2010)

Дугогодишњи редитељ и у 
два наврата директор Драме, 

напустио нас је 22. септембра. Ро-
ђен је 26. априла 1928. у Треби-
њу. њу. њу У Београд се са породицом 
доселио још као дете, и ту завр-
шио основну школу и гимназијузијузи , ју, ју

те дипломирао позоришну режи-
ју код професора Јосипа Кулунџи-
ћа. Прву представу на нашој сце-
ни поставио је 1953, као испит на 
трећој години студијадијади . Каријеријери ру 
започиње у сарајеврајевра ском Народ-
ном позоришту (1954–1964), ода-
кле прелази у београдски Нацио-
нални театар, којемкојемко остајеостајеоста веран
до пензијезијези . Као „кућни редитељ“ 
и позориштник старог кова, наш 
Бора је целог свог радног века од-
говарао на захтеве управе – увек 
са беспрекорном професионал-
ношћу, шћу, шћу занатском прецизношћу 
и великом оданошћу уметности 
театра, колегама и сарадницима. 
Ван матичне сцене режирао је и
у Мостару, ру, ру Зрењанину, ну, ну Ужицу, цу, цу
Пироту, ту, ту Бања Луци... те у Немач-
кој и Румунијинијини . За њим је остало

више од 100 поставки. „Кошта-
на“ Боре Станковића у његовој
режијижијижи била је култна представа
на нашој сцени, играна је пуних
14 година, скоро 300 пута. 

Ј. Стевановић

Предраг Пеђа
Милановић
(1979–2010)

Предраг Милановић је у на-
шим животима, као и у опер-

ским, позоришним и стручним
круговима, био изузетна појапојапо ва. 
Одличан солиста, диван уметник, 
сугестиван глумац, а поред свега
тога и  изузетан концертни певач. 
(...) Познавала сам га док је сазре-
вао у класи примадоне Радмиле
Смиљанић, као њен омиљени сту-
дент којикојико је брзо учио, показивао
изузетну музикалност, ност, ност био вре-
дан, студиозан и талентован. Био
је јединствен. Не бих могла да
издвојимдвојимдво неку улогу. гу. гу У први мах, 
најснажнијжнијжни е утиске граде у мом
сећању улоге у „Љубавном напит-
ку“, „Дон Пасквалеу“, „Италијанлијанли -
ки у Алжиру“, „Вертеру“. У исти
мах, још су вреднијенијени креацијецијеци у
не много успешним поставкама, 
каква је била она „Дон Ђовани-

ја“, у којојкојојко је сам креирао и ура-
дио цео редитељски посао на
својојсвојојсво улози, и то на маестралан
начин. (...) Имао је јединствене
особине великог вокалног умет-
ника и изузетно обдареног глум-

ца, једном речјуречјуреч ,ју,ју био је сценски
интерпретатор највишег ранга. 
Његове младе године и прерани
одлазак из овог несавршеног
света нису му омогућили да ис-
корачи из земље. Уместо ка дру-
гим континентима, искорачио
је ка звездама, као једна од нај-
сјајнијихнијихни звезда оперске сцене
нашег доба.

Одломак из текста „Неверица и 
бол – нема нашег Пеђе“

др Бранке Радовић


