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У ЈЕДНОМ ДАНУ ДРАМСКА ПРЕМИЈЕРА, СВЕЧАНА АКА ДЕМИЈА И ОТВАРАЊЕ МУЗЕЈА

Дан Народног позоришта

Отварањем Музеја Народног позоришта 
и све ча ном ака де ми јом на Ве ли кој сце-
ни, ко ја је ове го ди не одр жа на под на-
зи вом „Чу ва ју ћи исто ри ју стре ми мо 
бу дућ но сти“ и премијером у Драми, 

„При зо ри ег зе ку ци је“ Ха у ар да Бар ке ра, ко ју је ре жи-
рао Мар ко Ма ној ло вић, На род но по зо ри ште је у по-
не де љак, 22. но вем бра, про сла ви ло 142 го ди не по сто-
ја ња. Музеј је отворила Мира Ступица, а про сла ва на 
Великој сцени је по че ла про јек ци јом до ку мен тар ног 
фил ма Бал ше Ђо га и Пе тра Ан то но ви ћа „Исто ри јат 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“ ко ји је, по сце на-
ри ју Је ли це Сте ва но вић, ура ђен по во дом све-
ча ног отва ра ња Му зе ја. 

Као и сва ке го ди не, у окви-
ру про гра ма прославе ко ји 
су овог пу та во ди ли На та ша 
Нин ко вић и Не бој ша Кун да-
чи на, пре зен то ва ни су нај-
бит ни ји до га ђа ји прет ход не се зо не, у ко јој је, по ред 
пред ста ва са ре дов ног ре пер то а ра и број них го сто-
ва ња, из ве де но осам пре ми је ра и јед на пре ми јер-
на об но ва, пред ско ро 180.000 гле да ла ца. 
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НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТИ

НОВОГОДИШЊЕ
РАДОСТИ МЛАДИХ 
12. децембар у 12.00

I SOLISTI VENETI – БОЖИЋНИ 
КОНЦЕРТ „МЕЛОДИЈА 

И ВИРТУОЗНОСТ 
У ИТАЛИЈАНСКОЈ МУЗИЦИ“

16. децембар у 20.00

ПОНОВО ИГРАМО ЗАЈЕДНО 
НОВОГОДИШЊИ БАЛЕТСКИ

 ГАЛА КОНЦЕРТ
27. децембар у 19.30

ГАЛА КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
И ХОРА ОПЕРЕ

29. децембар у 20.00

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ 
„СВЕТЛУЦАЈ И БУДИ СРЕЋАН“

13. јануар у 20.00

МИРА СТУПИЦА
ОТВОРИЛА МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ФИГАРОВА ЖЕНИДБА 
НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА

ЛАУРЕАТ
БОРИС КОМНЕНИЋ



Кру ну го ди шње све-
ча но сти На род ног 
по зо ри шта сва ка ко 
је пред ста вља ла до-Кје пред ста вља ла до-Кде ла На гра де „Ра-

ша Пла о вић“ за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње на бе о град ским сце на-
ма из ме ђу два Да на по зо ри шта, ко-
ју је ове го ди не до био Бо рис Ком не-
нић за уло гу Де змон да Мор то на у 
пред ста ви „Др жав ни слу жбе ни ци“ 
Ро нал да Хар ву да, у ре жи ји Ђур ђе 
Те шић. Обра зло же ње је про чи та ла 
ди рек тор ка Дра ме, Ива на Ди мић: 
„Он је спо со бан да при ка же ла ко-
ћу и жо ви јал ност исто вре ме но кад 
и ду бо ку људ ску по тре се ност. Оно 
што га из два ја и чи ни уисти ну ве-

ли ким глум-
цем је рет ка 
спо соб ност 
да при ка же 
осе ћа ња са-
кри ва ју ћи 
их, да бу де 
та чан и брз, 
а не на ме-
тљив, да се 
ко ри сти иро ни јом, а да она не пре-
ђе у ци ни зам, не го да успе да за др-
жи људ ску то пли ну, и на по кон ве-
шти на да се ми ни му мом сцен ских 
сред ста ва пре ци зно до не се лик у 
свој ње го вој ком плек сно сти. Жи ри 
је имао у ви ду це ло куп ни до са да-
шњи умет нич ки рад Бо ри са Ком не-
ни ћа“, на во ди се, између осталог, 
у обра зло же њу жи ри ја.

Прваку Националног театра, 
за исту ролу, лу, лу уручена је и Награда
НародНародНа ног позоришта у Београду
за најбоље индивидуално преми-
јерно уметничкокок  остваре остваре оства ње у окви-

ру репертоара ара а Куће у периоду од 
22. новембра прошле, до 10. новем-
бра ове године. Поменуто призна-
ње понели су и Ненад Стојменовић 
(за улогу Диониса у представи „Ба-
ханткиње“, Еурипида, у режији Стажији Стажи -
фана Валдемара Холмара Холма ма), Сања Кер-
кез (за улогу Лучије од Лачије од Лачи мермура 
у истоименој представи Гаетана До-
ницетија и ретија и рети жији Џожији Џожи на Рамстера), 
Оркестар Народстар Народстар На ног позоришта у Бе-
ограду (за извођење представа „Лу-
чија од Лачија од Лачи мермура“ Гаетана Дони-
цетија и „Фитија и „Фити гарогарога ва женидба“ В. А. 
Моцарта), БојаБојаБо на Жегарац гарац га (за улогу 
Одете / Одилије у предлије у предли стави „Лабу-
дово језеро“ П. И. Чајковског, ског, ског у ко-
реографији Дифији Дифи митрија Партрија Партри лића) и 

Јовица Бего-
јев (за улогу 
Принца Зиг-
фрида у истој 
пред ста ви).
Награде На-
родног позо-
ришта у Бео-
граду добили 
су и Жељко 

Хубач (драматург и главни уред-
ник Издавачке делатности), Борика 
Ивић (пословни секретар Управе) и 
Југослав Пурић (главни гардеробер, 
шеф мушке гардеробе).

На гра да за нај бо љу пред ста-
ву у окви ру ре пер то а ра На род ног 
по зо ри шта из ме ђу два Да на по зо-
ри шта при па ла је опе ри „Фи га ро-
ва же нид ба“ Вол фган га Ама де у са 
Мо цар та, у ре жи ји Ја го ша Мар ко-
ви ћа, под му зич ким вођ ством ма е-
стра Пре ми ла Пе тро ви ћа.

М. Безбрадица
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Раша Борису Комненићу,  
Фигаро најбољи
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Начин на који Бочин на који Бочин на ко рис Комји Борис Комји Бо не-
нић свом лику одмеку одмеку од ремереме но до-

даје битдаје битда не каракне каракне ка теритерите стике то-  
ком развоја драмвоја драмво ске радње говори вори во
нам о његонам о његонам о ње вом супериорном глу-
мачком искуству и вештини, ни, ни
као и његокао и његокао и ње вом изувом изувом из зетузету ном даруном даруном да . ру. ру

ПЛАКЕТЕ И ПЕЧАТИ 

Пла ке та Ку ће, по во дом зна чај них ак тив но сти у ра ду На-
род ног по зо ри шта, уру че на је ма е стру Мла де ну Ја гу-

шту, Са о бра ћај ном ин сти ту ту ЦИП и Скуп шти ни оп шти не 
Ста ри град. По од лу ци управ ни ка, Пе чат На род ног по зо ри-
шта уру чен је ар хи тек ти Ми ла ну Па ли ша шком, ње го вом ко-
ле ги Сло бо да ну Дри ња ко ви ћу и пр ва ки њи Опе ре Ја дран ки 
Јо ва но вић, ко ја је по сла ла те ле грам у ко јем је на ве ла да због 
ра ни је при хва ће ног го сто ва ња у Ита ли ји није могла лич но 
да при ми ово из у зет но зна ме ње, али је апострофирала да је 
све сна ње го вог зна ча ја и по но сна што је њен рад у Ку ћи на 
„нај бо љи мо гу ћи на чин до био сво је при зна ње”.

ЈАВНЕ ПОХВАЛЕ

Јав не По хва ле за ре зул та те у ра ду од из у зет ног и по себ ног 
зна ча ја за успе шну ак тив ност у прет ход ној се зо ни до би-

ли су Слав ко Ми ла но вић, Гор да на Пе ров ски, Алек сан дар Ђу-
ри ца, Вук Ко стић, Бо рис Пин го вић, Све тла на Бој че вић Ци-
цо вић, Рад ми ла Ба ко че вић, Џон Рам стер, Пре мил Пе тро вић, 
Иван Јо ва но вић, Ми ли ца Је вић, Са ња Нин ко вић, Ми лош 
Мар јан, То маш Чи жма дија, Ми лош Кец ман, Дра ган Ко ја ди-
но вић, Са во Ћу зо вић, Да ни је ла По по вић, Дра ган Ђук нић, 
Де јан Осто јић, Ми лу тин Фи ли по вић и Бо јан Бе лић. 

ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

Чла но ви ма Ку ће ко ји су два де сет го ди на у по зо ри шту, 
тра ди ци о нал но се до де љу ју Злат не знач ке и ове го-

ди не су уру че не Ми лен ку Па вло ву, Бо жи ну Па влов ском, 
Алек сан дру Дој ко ви ћу, Едит Ма ке дон ској, Вла ди сла ву Ан-
то но ви ћу, Ми ла ну Мар ко ви ћу, Гор да ни Дра ги ће вић, Ср ђа-
ну Са ви ћу, Љу бо ми ру Јо ва но ви ћу, Го ра ну Ми шко ви ћу, Фи-
ли ма ну Осто ји ћу, Пре дра гу Цр но бр њи, Ан ки ци Јо ва но вић, 
Не го ва ну Си ми ћу, Зо ри Дој чи но вић и Та њи То мић.

ПРИЗНАЊА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ 

Све ча но смо ис пра ти ли и по же ле ли дуг и здрав пен зи-
о нер ски жи вот чла но ви ма Ку ће Ве ри Жу нић, Та тја ни 

Је ре мић, Дра га ни Ста но је вић Илић, Ста ни ми ру Па вло ви-
ћу, Ми о дра гу Ан то ни је ви ћу, Ср би Ма рин ко ви ћу, Дра го љу-
бу Де ни ћу, Ми ло ран ки Мар ко вић, Са ви Ћу зо ви ћу, Дра га ну 
Ко ја ди но ви ћу, Дан ку Ди нићу и Во ји сла ву Бу зо ли ћу.  

Р. П. Н.

РЕЧ
УПРАВНИКА 
ПОВОДОМ 
ДАНА 
ПОЗОРИШТА
НародНародНа но позориште је 
театар који има тар који има тар ко
будућност

Пре уручења го-
дишњих при-
знања, при-
сутнима се 
обратио управ-

ник Божидар Ђуровић, који  који  ко
је казао да је Национални те-
атар данас кућа са „моћним 
уметничко-техничким потен-
цијацијаци лима и театар који има тар који има тар ко
будућност“.

„Дан позоришта је време 
за сумирање резултата у про-
теклој години. Осим умет-
ничких достигнућа, о којио којио ко ма 
смо до сада говорили и на ко-
је смо најпоноснијиснијисни , желели 
бисмо да истакнемо и оно 
што смо остваришто смо остваришто смо оства ли ван сцен-
ске продукцијецијеци , а што ће у бу-
дућности значајно утицати 
на квалитет продукцијецијеци . На-
име, НародНародНа но позориште је 
последњих годину дана еко-
номски консолидована кућа 
без дуговања и са значајним 
сопственим приходима. У на-
шем театру отпочето је фа-
зно реновирање које ће трање које ће трање ко јаје ће трајаје ће тра -
ти четири године и које ће се и које ће се и ко
одвијавијави ти на начин који нечин који нечин ко ће 
утицати на продукцијуцијуци “, на-
јавио је Ђуровић и подсетио 
да су, да су, да су у међувремену, ну, ну санира-
ни кровни прозори на згра-
ди, урађена хидроизолација ција ци
крова, а планирано је и да до 
краја гокраја гокра дине буде решен про-
блем климатизацијецијеци . 

Он је казао да се у слеОн је казао да се у слеОн је ка дезао да се у следезао да се у сле ћој дећој де
годигодиго ни очедини очеди куни очекуни оче је „уркује „урку гентје „ургентје „ур на регентна регент конна реконна ре -
струкциструкциструк ја“ Сцеција“ Сцеци не „Раја“ Сцене „Раја“ Сце ша Плане „Раша Плане „Ра оша Плаоша Пла -
вић“, уређеуређеуре ње ђење ђе 17 тоалеалеа та за пулета за пуле -
бликубликубли , ку, ку као и други радокао и други радокао и други ра ви за дови за до
којкојко е буе буе ду обез буду обез бу беђебеђебе на средђена средђе стана средстана сред ваставаста
од Миниод Миниод Ми старнистарни ства култуства култуства кул ретурету , из 
сопствесопствесоп них приствених пристве хоних прихоних при да и дохода и дохо нада и донада и до цинацина -
ја. 

„НеопНеопНео ходпходп на улаходна улаход гана улагана ула ња у ингања у инга -
фраструкфраструкфра туструктуструк рутуруту , ру, ру враћавраћавра ње заћање заћа тење затење за -
чених дучених дуче гоних дугоних ду ваговаго ња и ековања и екова номња и економња и еко ска номска ном
кризакризакри , нису се однису се одни расу се одрасу се од зиразира ли на иззили на иззи воли на изволи на из -
ђење ређење ређе перње реперње ре топертопер ара и број преара и број преа мира и број премира и број пре јемијеми -
ра, напронапрона тивпротивпро . КомплеКомплеКом тан плетан пле плани-



Речима „Имам част да 
као најстаристариста ји члан рији члан ри
ове славне и старе поне и старе поне и ста -
зоришне куће у Срби-
ји објаји објаји об вим: Дана 22. 

новембра, Музеј Народзеј Народзеј На ног позори-
шта у Београду је отворен!“, најбо-
ља српска глумица прошлог века,
Мира Ступица, отворила је ову ин-
ституцијуцијуци .ју.ју

У при су ству ве ли ког бро ја зва-
ни ца, пре це ре мо ни је све ча ног 
отва ра ња, увод не бе се де одр жа ли 
су управ ник На род ног по зо ри шта 
Бо жи дар Ђу ро вић и ми ни стар кул-
ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је Не-
бој ша Бра дић. Иго р Ђор ђе ви ћ, који 
се на све ча ности отва ра ња нашао 
у улози Бра ни слава Ну шића, кроз 
раз не анег до те је под се тио на слав-
ног ко ме ди о гра фа: „Ни сам мо гао 
да од би јем по зив на све ча ност 
отва ра ња Му зе ја и мо рао сам по но-
во уста ти из 
мр твих, ка-
ко бих при-
су ство вао 
овом отва-
ра њу на кон 
сто го ди на. 
Јер, ни ка-
да ни је ка-
сно“, рекао 
је, између 
осталог.  У 
про гра му, 
пре ма  Ну ши-
ће вом „сце-
на ри ју“ уче-
ство ва ле су 
и прима ба-
ле ри на Ана 
Па вло вић и 
при ма до на 
Ка та ри на Јо-
ва но вић. 

„Ин сти-
ту ци је од на-
ци о нал ног 
зна ча ја, по-
пут На род ног по зо ри шта, ку ће са 
ду гом и плод ном тра ди ци јом, тре-
ба ло би да има ју озби љан и по-
све ћен од нос пре ма про шло сти“, 
ка зао је на отварању Божидар Ђу-
ро вић и до дао да је при род но да у 
тре нут ку извођења представе не-
ма мо свест о ефе мер но сти по зо ри-
шног чи на, која не ми нов но во ди у 
за бо рав. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
још од Ну ши ћа ко ји је дав не 1901. 
го ди не ука зао на по тре бу отва ра-
ња Му зе ја у згра ди На ци о нал ног 
те а тра, пре ко упра ва из три де се-
тих и че тр де се тих, ко је су пре у зи-
ма ле кон крет не, али на жа лост не у-
спе ле по ку ша је, чуо се глас оних 
ко ји су раз у ме ли ко ли ко је та ин-
сти ту ци ја по треб на На род ном по-
зо ри шту.

Подсећајућајућа ћи да „отргнути 
од заборава позоришни чин ли-
чи помало на Сизифов посао“, 
министар културе Небојша Бра-
дић је указао да је природа позо-
ришне уметности „да траје красти „да траје красти „да тра -
ће од живота инсекта, да нестаје стаје ста
готово оног тренутка када се од-
играла, да се претвара у блетвара у блетва де 
сенке у нашем памћењу и прела-
зи у нашу интиму не остављајувљајувља ћи 
никакав видљиви траг“, те да је 
гледалац „после позоришног чи-
на богатијитијити , промењен и просве-
тљен, али то је све. Они који стваОни који стваОни ко -
рају порају пора зоришну уметност могу се 
само надати да су њихов таленат 
и напор оставили у нама трага, 
али никада неће знати да ли се то 
стварно и одиграло“, рекао је Бра-
дић и напоменуо да стварануо да стварануо да ства ње Му-
зеја Назеја Назе родја Народја На ног позоришта јесте 
племенити напор да се заборав, 

ипак, одло-
жи, а будући 
да је мисија сија си
НародНародНа ног по-
зоришта про-
ширена, оба-
везе свих 
нас постају 
много веће 
него што су 
биле до да-
нашњег да-
на

П о
шног му
Вој
ди
Зо
с и
је
управ
Ђу
за
цу те ин
сти
ци

„којом се под„којом се под„ко влачи доса
шња, а истовремено от
чиње и нова сарадва сарадва са ња, 
само са Народмо са Народмо са На ном по
риштем, него и са Музе
јем којем жејем којем жејем ко лим мно-
го, много векова“. 

Прву сталну 
поставку Музејазејазе , 
која обкоја обко ухвата се-
лектовани, привиле-
говани  материјалријалри , концентрисан 
на одабране теме, које у никоје у нико зу чи-
не историјски преглед развоја воја во
свих сегмената позоришне умет-
ности оствариоствариоства ване у Народ у Народ у На ном 
позоришту, шту, шту урадила је Зорица 
Јанковић, док је тематску изло-
жбу „Савремена костимографија фија фи
и сценографија на сцефија на сцефи ни Народни Народни На -

ног позоришта“ приредила Ол-
га Мрђеновић. Иначе, захваљујуљујуљу -
ћи Архиву Југославијевијеви , од 22. до 
29. новембра, посетиоци ће бити 
у прилици да виде и два веома 
значајна документа – Одлуку та-
дашњег Управног одбора, доне-

ту 12. јуна 1929. године, да се реа-
лизује идезује идезу ја из је идеја из је иде 1901. за отвараза отвараза отва ње 
Музеја Назеја Назе родја Народја На ног позоришта, и 
диплому Бранислава Нушића. 

Музеј се налази у реконструи-
саном простору, ру, ру у сутерену згра-
де, у којем је гоу којем је гоу ко динама био ресто-
ран „Боеми”. Идеја о отваИдеја о отваИде раја о отвараја о отва њу 
једне тако зна-

а адаптација ција ци 370 квадратних ме-
тара обатара обата вљена је за непуних ме-
сец дана, по пројекпо пројекпо про ту који је бесту који је бесту ко -
платно урадио архитекта Милан 
Палишашки. Ваља још једном 
подсетити да је управа Народва Народва На ног 
позоришта, заиста, велику подр-
шку и разумевање, имала у Мини-
старству културе које је безре које је безре ко резер-

вно подржало њена настојастојасто ња да 
удахне нови дух овом простору 
који ће се на пракоји ће се на прако ви начин бавити 
културним наслеђем, али и пред-
стављати све оно што је савреме-
но у области позоришног стварашног стварашног ства -
лаштва.

Према речима ауторке постав-
ке, кустоса Зорице Јанковић, њен 
циљ је да се путем поставки успо-
стави комуникација са пуција са пуци бликом 
„и да имамо ’живи’ музеј“. Она 
подсећа да се ка том циљу, љу, љу изгле-
да, кренуло правим путем, јер су 
МуМуМ зејузејузе , ју, ју док још није био ни отводок још није био ни отводок још ни -
рен, многе личности даристи даристи да вале 
предмете из својих и поте из својих и поте из сво родичних 
збирки који сада, када су постали 
музејски експонати, добијабијаби ју свој јају свој ја
пуни смисао и значење – и за свет 
и за наше генерације коције коци је доје које доје ко лазе. 

Решење којим се утврње којим се утврње ко ђује да ђује да ђу
Музеј Народзеј Народзеј На ног позоришта у Бе-
ограду испуњава посебне услове 
за почетак рада и обављање делат-
ности заштите уметничко-исто-
ријских дела, Ђуровићу је на све-
чаности, одржаној 18. новембра у 
Министарству културе, уручила 
помоћница министра за заштиту 
културног наслеђа, Душица Жив-
ковић. 

Музеј ће бити отворен сваког 
дана, осим понедељка, од 11 до 

23 сата. До 19 часова, уз улазни-
цу Музејазејазе , улаз ће бити из Доси-
тејетејете ве улице, а после тог времена, 
уз улазницу репертоарске продук-
цијецијеци , кроз фоаје Веаје Веа лике сцене. 
Иначе, до 1. децембра, за све по-
сетиоце улаз ће бити бесплатан. 

Микојан Безкојан Безко брадица
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Нушић се радовао са нама
рани репертоар је изведен, а 
број гостовања нашег театра 
никада није био веда није био веда ни ћи, захва-
љујуљујуљу ћи акцији ‘Срцији ‘Срци бија у Србија у Срби -
бијибијиби ’, али и нашој жељи да 
учествујествујеству мо у истинској де-
централизацији кулцији кулци туре“, ис-
такао је управник Народник Народник На ног 
позоришта.

Према његовим речима, 
у Опери је начињен видан на-
предак, а то је било уочљиво, 
поготову у последње две про-
дукције, коције, коци је су укаје, које су укаје, ко зале на 
велике потенцијацијаци ле солиста, 
Оркестра и Хора.

„Унапређење рада Опер-
ског студијадијади , на чијем је чена чијем је чена чи лу 
примадона Радмила Бакоче-
вић, уверени смо, отшкрину-
ће врата Европе београдској 
Опери којој жекојој жеко лимо неки но-
ви златни период. ОтвараОтвараОтва ње 
Балетског студијадијади , на чијем на чијем на чи
челу је Жарко Пребил, још 
један је наш корак у правцу 
едукације млације млаци дих и спрем-
них да одговоре на уметнич-
ке изазове новог времена у 
којекојеко м ће, и у Драми и у Опе-
ри и у Балету, ту, ту Националном 
театру у првом плану бити 
осавремењавање уметнич-
ког израза и брижљиво успо-
стављање озбиљних вредно-
сних критеријуријури ма“, нагласио
је управник.

Ђуровић је указао да је 
напредак видљив и на марке-
тиншком плану, ну, ну а као круну 
настојастојасто ња да се успостави 
квалитетан однос са медијидијиди -
ма навео је директан пренос 
премијемијеми ре представе „Златно 
теле“ на Радио телевизији Срзији Срзи -
бијебијеби .

„Чи„Чи„ њеница да смо једино 
позориште у региону које има ну које има ну ко
објаобјаоб вљен годишњи  реперто-
ар Опере и Балета, те да је 
тај репертоар путем сарадтем сарадтем са ње 
са туристичким организацијацијаци -
ма промовисан у Европи, го-
вори у прилог ономе што сма-
трамо јасним напретком. Но, 
ни свим овим, као ни пома-
цима на плану организацијецијеци , 
иако су знатни, не можемо би-
ти задовољни. Зато у следе-
ћој години очекујекујеку мо нову си-
стематизацију радцију радци них места, 
која ће бикоја ће бико ти усклађена са За-
коном о култури, а која ће за а која ће за а ко
циљ имати максимално упо-
шљавање свих који жење свих који жење свих ко ле да 
раде и којиде и којиде и ко ма је до ове куће 
стало“, рекао је управник На-
ционалног театра.

М. Б.

МИРА СТУПИЦА ОТВОРИЛА МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

на.
У име 

П о з о р и -
шног музеја зеја зе
Војводине, 
ди рек тор 
Зоран Мак-
с и м о в и ћ
је уручио 
управ ни ку 
Ђу ро ви ћу  
за хвал ни-
цу те ин-
ституститусти -
ци је 
сада-

но отпо-
, не 
зо-

зе-
-

чајне институ-
ције акције акци тивира-
на је у марту 
ове године, 

МуМуМ зеј је узеј је у 25. новембра, бра, бра у 11.45, 
обМобМ ишао хиљашао хиљашао хи дити посе-

тилац – дитилац – дити пломипломипло рамирами на правница 
Нинослава Станић из Београда,да,да
која је,која је,ко одушевљена поставком, 
истакла да је посебан утисак на 
њу оставио одливак руодливак руодливак ке Бојаке Бојаке Бо на 
Ступице. це. це Управник Божидар 
ЂуроЂуроЂу вић јој је уручио награду, 
две карте за премите за премите за пре јермијерми ну обнону обнону об ву 
„Адрија„Адрија„Адри на Лекуврер“.врер“.врер“
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Го шћа из 
Но вог Са-
да, вр сна 
глу ми ца 
Гор да на 

Ђур ђе вић Ди мић, не-
по сред но по сле пре-
ми је ре пред ста ве 
„При зо ри ег зе ку ци-
је“, одр жа не 22. но-
вем бра на Сце ни „Ра-
ша Пла о вић“, ре кла 
је у ин тер вјуу за По-
зо ри шне но ви не: „Ве-
о ма сам за до вољ на 
ре ак ци јом пу бли ке. 
Исти ни за во љу, оче-
ки ва ли смо, мо жда, 
ви ше ре ак ци ја на још 
не ким ме сти ма, али 
ми слим да ће оне до-
ћи у ка сни јим из во ђе-
њи ма, пред ‘обич ном’ пу бли ком, јер 
је ова пре ми јер на, за ни јан су, увек 
не ка ко стег ну ти ја. Ина че, ово нам је 
био пр ви на ступ пред гле да о ци ма, по-
што ни смо има ли прет пре ми је ру, та-
ко да оче ку јем да и ми, у ме ђу вре ме-
ну, до би је мо све оне же ље не ни вое 
и ва ле ре ко је смо ‘хва та ли’ на про-
ба ма“. У овој гор ко-ху мо ри стич кој 
дра ми Ха у ар да Бар ке ра, ко ју је ре жи-
рао Мар ко Ма ној ло вић, глу ми ца Срп-
ског на род ног по зо ри шта бри љант но 
ту ма чи лик Га лак ти је, умет ни це сло-
бод ног ду ха, ко ја је ан га жо ва на да 
ура ди сли ку на те му по бе де Ве не ци-
је над ото ман ском фло том у би ци код 
Ле пан та...

до ђе као је дан ор нат, украс, али 
проблем је свевремен. Са мо Га лак ти-
ја зна кроз ка кве лич не му ке и стра-
да ња је про ла зи ла док је ра ди ла ту 
сли ку. Тај спе ци фи чан, уну тра шњи, 
лич ни до жи вљај, осим ње, ни ко дру-
ги не мо же да схва ти. Ни они ко ји гле-
да ју, ни они ко ји јој су де“, до да је про-
та го нист ки ња. 

ност има моћ да про
ност
ње

да ука же на про бле ме, али да 
их ме ња, те шко. И, за и ста, ве-
о ма је те шко би ти, ка ко бих 
ре кла, ре во лу ци о нар, по бу-
ње ник, од но сно не ко ко 
ће по ку ша ти да кроз 
умет ност ме ња др-

жа ву, дру штво. Ма ле су мо гућ но сти 
да се ту не што ура ди, по го то ву кад 
има те спрег нут и стег нут си стем. Ми-
слим да ће ова пред ста ва тек до би ти 
на сво јој ак ту ел но сти. Но ви свет ски 
по ре дак до не ће још је дан, да та ко ка-
жем, лич ни ји за гр љај вла сти у од но-
су на на род, а то ће про из ве сти но ва 
сте ња ња и шкр гу та ња зу би ма. Да кле, 
чи ни ми се да ова вр ста про го на и ре-
пре си је тек до ла зи.

Иако се радња представе све 

Те суморне, тешке и си-
ромашне 1993. годи-
не, новине су повре-
мено ипак бележиле 
и неке радосне тре-

нутке. Међу њима је била светска 
праизведба балета „Дама с каме-
лијалијали ма“, насталог према истои-
меном роману Александра 
Диме Сина и Вердиједиједи вој 
опери „Травијавијави та“, који који ко
је у својству аутора ли-
брета, кореографа и 
редитеља, потписа-
ла Лидија Пидија Пиди ли-
пенко. Први до 
ње у ауторском 
тиму ове постав-
ке је маестро 
Ангел Шурев, 
који је мукоји је муко зич-
ки адаптирао 
и оркестрирао  
музику из Вер-
диједиједи ве „Травијавијави -
те“, уз одломак 
из „Реквијеквијекви ма“ 
истог композито-
ра, и који је муи који је муи ко зич-
ки водио Оркестар 
Опере и солисте и ан-
самбл Балета. 

После премијемијеми ре, ко-
ја је била 29. марта, објаобјаоб -
вљени су прави хвалови хвалови хва спеви: 
„Аутори београдске представе (...) 
понудили су атрактивно балетно балетно ба ско 
дело које ће се свило које ће се свило ко дети публици, 
колико због препознатљизнатљизна вог садр-
жаја и мужаја и мужа зике, толико и због зре-
лих играчких домета протагони-
ста. Читајутајута ћи на свој начин ‘Даму 
са камелијалијали ма’, Лидија Пидија Пиди липенко 
је сасвим јасно, савременим балетним балетним ба -
ским језиком, складних неокласич-
них плесних линија опленија оплени мењених 
пластичном изражајношћу, шћу, шћу у испо-
вести злосрећне Маргаригарига те Готје 
користила све кључне сцене из ро-
мана и Вердиједиједи ве ‘Травијавијави тејатеја ’. При 
томе је испољила кореографску зре-
лост и препознатљив ауторзнатљив ауторзна ски ру-
копис, који је свокоји је своко је врји је своје врји је сво хунце имао 
у солистичким деоницама и дуети-
ма главних личности. Пилипенко-
ва је зналачва је зналачва је зна ки користила технички 
потенцијал и плецијал и плеци сну изражајност 
балетбалетба ских уметника са којика са којика са ко ма је 
ствараствараства ла ову предрала ову предра ставу“. Уз конста-
тацију да је мацију да је маци естро Шурев наш стро Шурев наш стро Шу
најбољи балетљи балетљи ба ски  диригент, гент, гент кри-
тика бележи да је у овој представи 
„одлично је комуницирао са извођа-
чима“, те да су „сликарски оквир 
представе чинили сугестиван и ма-
штовит декор Бориса Максимови-
ћа и префињено стилизовани балетни балетни ба -
ски костими Божане Јовановић“.

Међу играчима је, наравнаравна но, нај-
више пажње привукла Душка Дра-
гичевић у насловној улози, „по чи-
јој ће се блиставој интерпретацији цији ци
памтити овај балет. Неизмерне ле -

поте, ова балерина је лик Мар-
гаригарига те Готје осликала у разновр-
сној скали уметничких исказа, од 
страсне женствености и дубоке 
сензуалности до потресне емотив-
ности у подношењу свирепих уда-
раца судбине“. Одушевљен овом 
креацијомцијомци , критичар сведочи: „Чи-

ни се да је примабалерина Душка 
Драгичевић, управо преко овог ли-
ка остварика остварика оства ла  своју жила  своју жила  сво вотну ролу, лу, лу
оплемењујуњујуњу ћи га изузетном жен-
ственошћу, шћу, шћу зрачећи љубављу, вљу, вљу про-
лазећи кроз огромну скалу емотив-
ности до потпуне сломљености 
физичког бића. Пренела је неза-

боравно у кораке бол одрица-
ња, самоћу растанка и по-

тресно умирање више од 
љубавне жудње него од 

болести саме“. У уло-
зи Армана Дивала, 
партнер јој је био 
Константин Костју-
ков „који је упраков „који је упраков „ко во 
ту позну спознају знају зна
изгубљености во-
љеног бића излио 
у само њему свој-
ствене енормно 
високе скокове, 
у вихорне полете 
страсти којисти којисти ко ма је 

прелетао готово 
читаву позорницу, цу, цу

нарунаруна шавајувајува ћи зако-
нитости теже и све 

физичке везаности за 
тле“. (...) За поклонике 

савременог балетског из-
раза завршни дует Армана 

и Маргаригарига те је био по својој те је био по својој те је био по сво
емоционалној топлини и плесној 

усковитланости и у кореографском 
и у извођачком смислу изузетан 
уметнички домет“. 

И остали тумачи главних улога 
су освојису освојису осво ли похвале рецензената: 
Душан Симић као Арман Дивал, 
Јеремић као Господин „Ка“, Свето-
зар Адамовић у улози Фаустина, 
Светлана Марковић у малој уло-
зи Нанине... „У целини имали смо 
прилике да видимо балет у коме не-
ма ни једне слабе, олако или ухода-
ним средствима  урађене улоге“. 

И као што су критичари прогчари прогча -
нозирали после премијемијеми ре, пред-
става је имала дуг век: играна у 
континуитету све до сезоне 2004/
05. и за то време је одиграна 62 пу-
та, пред скоро 22000 гледалаца. Ан-
гел Шурев је дириговао све, осим 
последње три представе које је вове које је вове ко -
дила Весна Шоуц. Током тих два-
наест година, Маргарегарега ту Готје су 
играле и Милица Бијеца Бијеца Би лић и Ашхен 
Атаљанц, Армана Дивала је тума-
чио и Денис Касаткин, а његовог 
оца, ГоГоГ сподина Дивала – Ранко То-
мановић и Константин Тешеа, уло-
гу Господина „Ка“ је тумачио и 
Милан Рус, док су у улози Фаусти-
на наступали и Маја Коли и Маја Коли и Ма вачевић и 
Александар Илић. 

Јелица Стевановић

Маргарита Готје 
поново у балету

Прекорачена доза
дозвољеног

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ – ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ ДИМИЋЈОШ ЈЕДНА ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА

БаБаБ лет на сцеалет на сцеа ну враћа 
„ДаБ„ДаБ му с ка„Даму с ка„Да мему с камему с ка лимелиме јалијали ма“ јама“ ја

Лидије Пидије Пиди лије Пилије Пи пенко и Ангела гела ге
ШуреШуреШу ва, ва, ва на музина музина му ку Ђузеку Ђузеку Ђу пеа 
Вердијадијади . ПремиПремиПре јермијерми на обнона обнона об ва 
је заказаказака на за 24. децембар, бар, бар
дириговаће Весна Шоуц, а 
улоге припремапремапре јумајума : Ана Па-
вловић и Мила Дра Мила Дра Ми гичевић
(Мар(Мар( гаригарига та Готје), тје), тје Јован 
Веселиселисе новић и Јовица Бегоца Бегоца Бе -
јев (Ар (Ар ( ман ДиАрман ДиАр вал), вал), вал Милан Милан Ми
Рус и Милош Ма Милош Ма Ми рилош Марилош Ма јанријанри  (Го (Го ( -
сподин Дивал), вал), вал Александар 
Илић и Милош МаМилош МаМи рилош Марилош Ма јанријанри
(Го(Го( сподин „Ка“),дин „Ка“),дин „Ка“ Дејан КоДејан КоДе -
ларовларовла  и Игор Пастор (Фа (Фа ( уФауФа -
стин), стин), стин Олга Олћан и Мили Мили Ми -
ца Јевић (При(При( данс)...данс)...данс

ског на род ног по зо ри шта бри љант но 
ту ма чи лик Га лак ти је, умет ни це сло-
бод ног ду ха, ко ја је ан га жо ва на да 
ура ди сли ку на те му по бе де Ве не ци-
је над ото ман ском фло том у би ци код 
Ле пан та...

„Тај пе ри од, о ко јем при ча мо, 
до ђе као је дан ор нат, украс, али 
проблем је свевремен. Са мо Га лак ти-
ја зна кроз ка кве лич не му ке и стра-
да ња је про ла зи ла док је ра ди ла ту 
сли ку. Тај спе ци фи чан, уну тра шњи, 
лич ни до жи вљај, осим ње, ни ко дру-
ги не мо же да схва ти. Ни они ко ји гле-
да ју, ни они ко ји јој су де“, до да је про-
та го нист ки ња. 

Ваша јунакиња сматра да умет-
ност има моћ да промени ствар-
ност. ност. ност Слажете ли се, приватно, са 
њеним ставом?

Чи ни ми се да умет ност мо же 
да ука же на про бле ме, али да 
их ме ња, те шко. И, за и ста, ве-
о ма је те шко би ти, ка ко бих 
ре кла, ре во лу ци о нар, по бу-
ње ник, од но сно не ко ко 
ће по ку ша ти да кроз 
умет ност ме ња др-

Иако се радња представе све 
време „врти“ око слике, публика 
на крају не вина крају не вина кра ди ништа осим белог 
платна. Како је оно „попуњено“ у 
вашој машти?

Људске судбине и људ-
ски проблемиблемибле , ми, ми без об-без об-без об

зира у козира у кози јем вера у којем вера у ко ку се дешава-
ли су универзалне прироне прироне при де. де. де
У том смислу, слу, слу оно што је 
био проблем уметника у
XVI веXVI веXVI ку, ку, ку изгледа да је и 
данас.нас.нас
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Ми то ли ко при ча мо о сег мен ти ма 
сли ке да је она, за хва љу ју ћи то ме, по-
при лич но ја сна и „ви дљи ва“. Ја сам, 
ина че, у сво јој гла ви има ла за ми шље ну 
из ван ред ну сли ку Бит ке код Ле пан та. 
Хте ла сам да је ура ди је дан вр хун ски 
хи пер ре а ли ста,  изузетни умет ник Дра-
ган Мар ти но вић. Он би, по оно ме ка ко 
Бар кер во ди чи та ву при чу, ура дио то де-
ло, али Мар ко ни је при стао. Са дру ге 
стра не, све и да је сте, то би зах те ва ло 
озбиљ на фи нан сиј ска сред ства. 

Галактија је одлучна у намери да 
служи истини, а не онима који је пла-
ћајућајућа . ју. ју То је прилично храбар потез?

Је сте, ве о ма хра бар и, за и ста, ма ло 
је оних ко ји би одо ле ли та ко ле пој по ну-
ди, од но сно ко ји не би же ле ли да се про-
да ју. Ма да, она је све то ура ди ла на пре-
ва ру. Она је стра шно жу де ла да вла сти 
уда ри ша мар. За то је пр во под но си ла 
ла жне ски це, а он да је ура ди ла то што 
је ура ди ла. И то је, за пра во, њен грех. 
Њен хи брис, од но сно пре ко ра че на до-
за до зво ље ног по на ша ња. Али, упр-
кос све му, она је спрем на на све, за то 
што је зна ти жељ на же на. Га лак ти ја је 
спрем на да упо зна жи вот од дна до вр-
ха. Успе ва у то ме, али за то гу би спо соб-
ност да се да ље ба ви умет но шћу. Зна-
чи, њен рад и та ње на хра брост, по је ли 
су је на кра ју. Она ви ше не ће на сли ка ти 
ни јед ну сли ку.

М. Без бра ди ца

Прекорачена доза

П
О
Р
Т
А
Л

Онај разиграни аутобус 
НародНародНа ног позоришта, 
који је некоји је неко давно дожи-
вео стоту – представу, ву, ву
поново је путовао и 

на други континент. Код куће су игра-
чи(це) одиграли поменути свечани, по-
часни круг,сни круг,сни круг  а свој плесни марасни марасни ма тон „Ко 
то тамо пева“ наставили су у гостима, 
на „Данима српске културе у Египту“. 
Најлапидарнији изнији изни вештај са тог пута 
могао би да гласи: 
101. и 102. пред-
става изведене у 
Каирској, 103. у 
Александријској 
опери. А у мало 
ширем рапорту од 
овог, овог, овог лако војнич-
ки интонираном, 
рецимо да су мани-
фестацију отвоцију отвоци ри-
ла два министра 
културе – египат-
ски Фарук Хоски Фарук Хоски Фа сни 
и наш Небојша 
Брадић, чему су 
присуствовали и 
српски премијер мијер ми
Мирко Цветковић 
и други званични-
ци две земље, те
да програм Дана 
наше културе чи-
не и изложба фо-
тографија „Та-фија „Та-фи
нјуг – понјуг – пон глед у зеницу историјеријери “, мала 
филмска ревијавијави и за крај – књижевни 
сусрети.

Подсећамо да представа „Ко то та-
мо пева“ свуда где се појада где се појада где се по ви лако осва-
ја публику. ку. ку Њена магија нигија ниги је лоја није лоја ни калне 
природе премда на први поглед тема 
литерарног (филмског) предлошка Ду-
шана Ковачевића ставља у први план 
„нашег човека“ у зору великог свет-
ског рата, јер свако у овој причи про-
налази неко „парче“ себе, веће или 
мање. Тим пре што је оно што се до-
гађа на позорници исписано комуни-
кативном музиком Војиком Војиком Во слава-Воки-
ја Костића (који ове јекоји ове јеко сени не дочека 
јубиларну представу) и њом надахну-
тим кореографским рукописом Сташе 
Зуровца, и обележено нескривеном ра-
дошћу оних који плешћу оних који плешћу оних ко шу и такво своје кво своје кво сво
расположење успешно, чак заводљи-
во, шире гледалиштем.

Али, Бајрам, велики празник већи-
не Египћана, на неки начин показао 
се као мали хендикеп ове несумњиво 

допадљиве београдске представе. Про-
сто, она се нашла у лакој сенци тог,ци тог,ци тог  за 
домаћине великог догађаја и чиђаја и чиђа ни се 
да од њих није баш најда од њих није баш најда од њих ни адекватније меније мени -
дијски пропраћена. Податак да у Ка-
ирској опери све столице нису биле 
пуне (има их 1100), међутим, потпуно 
потамни пред неким другим, за умет-
ност, ност, ност објективно, далеко релевантни-
јим чињеницама: гледаоци су нашим 
играчима, понеки стојеки стојеки сто ћи, дуго пље-

скали, у ритму Ко-
стићеве музике за 
плес и оног рефре-
на  којена  којена  ко м длано-
ви публике тешко 
одолевајувајува . ју. ју А пље-
скали су сви, и ста-
ри и млади, и даме 
у европском и оне 
у традиционал-
ном исламском 
оделу, лу, лу политича-
ри, дипломате, и 
играчи и неиграчи 
у публици... Такво 
задовољство виде-
ли смо и у Алек-
сандријидријидри , у њихо-
вој оперској кући 
Театар „Саид Дер-
виш“. А кад угле-
дате листом озарестом озарестом оза -
на лица оних који ца оних који ца оних ко
излазе из дворана,
онда сте сасвим 

сигурни да је ваша уметност на веома 
прецизној ваги измерена.

Предвођени управником Народком Народком На -
ног позоришта Божидарем Ђударем Ђуда рови-
ћем, балет-мајстором Пашом Мусић и 
вођом пута, продуцентом Милорадом 
Јовановићем, ова београдска играчка 
„експедицијацијаци “ вратила се кући са још 
једном потврдом да њихову представу 
свака публика (за)воли. У Каиру их је, 
чујечујечу мо, гледало двадесетак амбасадо-
ра, неки чак и два пута, као наш Де-
јан Васиљевић, иначе љубазни дома-
ћин овим плесним „амбасадорима“
српске културе. Из њиховог подужег 
списка наведимо барем оне комо барем оне комо ба ји су најрем оне који су најрем оне ко -
присутнији на сценији на сцени ни, путнике из ауто-
буса, тог колективног главног јунака 
ове представе: Милан Рус, Алексан-
дар Илић, Милош Марилош Марилош Ма јанријанри , Јовица 
Бегојевгојевго , Горан Станић, Михајло Сте-
фановић, Милош Исаиловић, Милош 
Кецман и Далија Ималија Имали нић (Каиро) / Са-
ња Нинковић (Александријадријадри ).

М. Шеховић

Амбасадори
НАШ БА ЛЕТ НА ДАНИМА СРПСКЕ КУЛТ УРЕ У ЕГИПТ У

БИСЕРНА БИСЕРКА

Књи га Ри чар да Свиф та о при ма до ни Би сер ки Цве-
јић, под на сло вом „Би сер на Би сер ка“, пред ста вље-Кјић, под на сло вом „Би сер на Би сер ка“, пред ста вље-К

на је на Ве ли кој сце ни у су бо ту, 13. но вем бра. О књи зи 
су го во ри ли му зи ко лог и му зич ки кри ти чар др Бран ка 
Ра до вић, при ма до на Рад ми ла Ба ко че вић и ди рек тор ка 
Опе ре Ка та ри на Јо ва но вић, а у умет нич ком про гра му 
су уче ство ва ли опер ски умет ни ци Бо рис Тра ја нов, Ни ко-
ла Ки та нов ски, Ире на За рић, Со фи ја Пи жу ри ца и Ане та 
Илић, уз кла вир ску прат њу Ива на Јо ва но ви ћа и Ми ли во-
ја Ве љи ћа. 

Ј. С.

НА СВИМ СТРАНАМА

Док се у Ку ћи сла-
вио Дан по зо ри-

шта, отва рао Му зеј и 
игра ла пре ми је ра „При-
зо ра ег зе ку ци је“, мно-
ги чла но ви Дра ме и 
Тех ни ке су би ли – у 
ауто бу си ма. Ан самбл 
пред ста ве „По кон ди ре-
на ти ква“ се вра ћао из 
БиХ, где је 21. но вем-
бра уче ство вао на Ту-
злан ским по зо ри шним 
да ни ма, а ан самбл пред-
ста ве „Мо жда смо ми 
Ми ки Ма ус“ је био на 
пу ту ка Сло ве ни ји, где 
је 23. но вем бра играо 
на сце ни Ста ре елек тра не у Љу бља ни, а сле де ћег да на 
на сту пао на Омла дин ском фе сти ва лу „До га ђа ње“ у Ма-
ри бо ру.

Ј. С. 

НОВА ЖИЗЕЛА

У јед ној од нај о ми ље ни-У јед ној од нај о ми ље ни-У јих пред ста ва кла сич-У јих пред ста ва кла сич-У 
ног „бе лог“ ба ле та, „Жи-
зе ли“ Адол фа Ада ма, у 
глав ним уло га ма је 5. но-
вем бра за бли стао нов ба лет-
ски пар. То пло до че ка ни и 
бур ним апла у зи ма и ова ци-
ја ма ис пра ће ни од стра не 
пу бли ке, уз Ор ке стар Опе-
ре под вођ ством ма е стра 
Ане Зоране Брајовић, со ли-
сте и ан самбл Ба ле та, пр ви 
пут су те ве че ри на сту пи ли 
Да ли ја Има нић, у тех нич ки 
и глу мач ки из у зет но зах тев-
ној на слов ној уло зи, и њен 
парт нер Јо ви ца Бе го јев у 
уло зи Ал бер та. 
                                       Ј. С.

М. Без бра ди ца

Амбасадори
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ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА „А ДРИЈАНЕ ЛЕКУВРЕР”

Адријана поново у својој Кући

Јед на од две опе ре по ко ји-
ма је ита ли јан ски ком по-
зи тор Фран че ско Чи леа 
по стао и остао по знат, 
„Адри ја на Ле ку врер“, пр-

ви пут се на сце ни На род ног по-
зо ри шта на шла 7. ок то бра 1995. 
ка да је, на слов ном ро лом, ве ли-
ка умет ни ца Рад ми ла Ба ко че вић 
про сла ви ла че тр де сет го ди на 
стваралаштва. 

Ли бре то ко ји је на пи сао Ар ту-
ро Ко ла у ти, по по зна том исто и ме-
ном ко ма ду Скри ба и Ле гу веа ин-
спи ри са ном бур ним жи во том и 
тра гич ном смр ћу по зна те фран цу-
ске глу ми це Адри ја не Ле ку врер, 
пе ван је у ори ги на лу. Бе о град ску 
пра и звед бу „Адри ја не Ле ку врер“ 
ре жи рао је Ра до слав Зла тан До-
рић, ди ри го вао Бо јан Су ђић, сце-
но граф је био Алек сан дар Зла то-
вић, ко сти мо граф Ве сна Ра до вић, 
а ко ре о граф Вла ди мир Ло гу нов. 
По ред сла вље ни це, Рад ми ле Ба ко-
че вић, пре ми јер ну по де лу су чи-
ни ли Ни ко ла Ки та нов ски (Ма у-
ри цио), Јо ван Ра да ко вић (Кнез де 
Бу јон), Пре драг Про тић (Опат Ша-
зеј), Ми о драг Д. Јо ва но вић (Ми-
шо не), Не над Ја ко вље вић (Ки но), 
Игор Ма тве јев (По а сон), Ја дран-
ка Јо ва но вић (Кне ги ња де Бу јон), 
Све тла на Бој че вић Ци цо вић (Го-
спо ђи ца Жу ве но), Ду брав ка Ми-
ха ље вић Фи ли по вић (Го спо ђи ца 

Дан же вил), док је лик До мо у пра-
ви те ља ту ма чио драм ски умет ник 
Ми да Сте ва но вић. 

Пре пре ми је ре је До рић, ина че 
драм ски ре ди тељ, оправ да вао овај 
свој, та да дру ги „из лет“ у опер ску 
умет ност ре чи ма: „Као пред ло жак 
за Хри сти ће ву опе ру ‘Су тон’ имао 
сам сјај ни исто и ме ни ко мад Ива 
Вој но ви ћа. Са да по но во имам као 
осно ву за ли бре то из ван ред ну ме-
ло дра му Еже на Скри ба. Ваљ да ми 
то да је си гур ност да се у по слу осе-
ћам до бро, као код ‘сво је ку ће’“.

По сле пре ми је ре, кри ти ка је 
би ла оду ше вље на. О свим сег мен-
ти ма пред ста ве пи са но је у су пер-
ла ти ви ма – од ре зул та та ко је је мла-
ди ма е стро по сти гао са ор ке стром, 
пре ко рас ко шне сце но гра фи је и ко-
сти ма свих па стел них ни јан си, те 
мај стор ске ре жи је, до пе вач ких и 
глу мач ких оства ре ња. 

Раз у ме се, нај ви ше па жње је 
по све ће но сла вље ни ци: „Рад ми ли 
Ба ко че вић (...) мо же мо са мо да се 
ди ви мо. То ди вље ње, по што ва ње 
и љу бав из ра зи ла јој је пу бли ка ду-
го трај ним апла у зи ма и цве ћем са 
га ле ри је. Но си ти се са сло же ном и 
те шком уло гом и са зах тев ном во-
кал ном де о ни цом на та ко су ве ре-

ни на чин, глу ми ти пред смрт не тре-
нут ке са та квим до жи вља јем, мо гу 
са мо нај ве ћи пе ва чи и умет ни ци“. 

Ова по став ка је до са да има ла 
две об но ве, а по ред Рад ми ле Ба ко-
че вић зах тев ну со пран ску на слов-
ну ро лу су ту ма чи ле и Гор да на 
Јев то вић, Ду ња Си мић, Ви шња 
Па вло вић Дра ку лић, Ја сми на 
Трум бе таш Пе тро вић и Све тла-
на Не сто ров. По ред со ли ста из 
пре ми јер не по де ле, у оста лим 
уло га ма су на сту пи ли и: Ми ле на 
Ки тић, Је ле на Вла хо вић, Алек сан-
дра Ан ге лов, Ол га Са во вић, На та-
ша Јо вић Три вић као Кне ги ња де 
Бу јон, Ду шан Пла зи нић као Ма у-
ри цио, Ми ли вој Пе тро вић, На над 
Ја ко вље вић и Све то Ка стра то вић 
у уло зи Кне за, Зо ран Рај ко вић 
и Алек сан дар Дој ко вић су ту ма-
чи ли лик Опа та, Жељ ко Лу чић 
је био Ми шо не, Вла ди мир Ан-
дрић и Алек сан дар Ста ма то вић 
су игра ли Ки ноа, Де јан Мак си мо-
вић и Бо рис Ба бик По а со на, док 
су две го спо ђи це игра ле Дра га на 
Ра ди во је вић, Иван ка Ра ко вић и 
Та ња Ан дри јић (Жу ве но), те На-
та ша Јо вић и Аман да Сто јо вић 
(Дан же вил). Ди ри гент ску па ли-
цу је 2003. пре у зе ла За ри ца Ми-
тев Вој но вић, а јед ном је го сто-
вао Фран че ско Ро за. 

Је ли ца Сте ва но вић

ју Радослава Зла-
на Дорина Дорина До ћа који нас ћа који нас ћа ко

но напустио, стио, стио об-об-об
АлексанАлексанАлек дар Ни-

лић и Стеван Мар-
вић, вић, вић а премиа премиа пре јермијерми ну 
нову која је на Веву која је на Веву ко -ја је на Ве-ја је на Ве
кој сцени векој сцени векој сце че-че-че

рас, 27. рас, 27. рас новембра, бра, бра
ригуригури је Ђоргује Ђоргу ђе Па-

вловић. Улоге туУлоге туУло маге тумаге ту -
: Јасмина Трум-
таш Петроташ Петроташ Пе вић / 
зана Шуваковић 
вић (Адри(Адри( јаАдријаАдри на Ле-на Ле-на Ле
врер), врер), врер Наташа 

вић Тривић / ЈелеЈелеЈе -ле-ле
ховић (Кне(Кне( гиКнегиКне ња 
), Душан Плазишан Плазишан Пла -

АлексанАлексанАлек дар Дојкодар Дојкодар Дој -
 (Ма (Ма ( уМауМа риуриу цио), цио), цио Вук 
тић / Дра/ Дра/ гоДрагоДра љуб Багољуб Баго -

Кнез де БујонКнез де БујонКнез де Бу ), јон), јон Игор 
јев / Да/ Да/ нило Стонило Стони шић 

(Опат Ша(Опат Ша( зејОпат ШазејОпат Ша ), зеј), зеј Миодраг Д. драг Д. драг Д
Јовановић / Марко Калако Калако Ка јалајала но-
вић к.вић к.вић к г. (г. (г Ми. (Ми. ( шоне),не),не  Милош  Милош  Ми
ЂуриЂуриЂу чић (Ки(Ки( но), но), но Љубодраг 
БегоБегоБе вић (По(По( асон), сон), сон СветлаСветлаСве на 
Несторов сторов сто / МариМариМа ја Мирија Мири тић 
(Го(Го( спођица Жувеновенове ), но), но Жељ-
ка Здјелар ка Здјелар ка Здје / Љубица Вранеш 
(Го(Го( спођица Данжевил).вил).вил

Ду шан Тр ни нић 
(1928–2004), ду го-
го ди шњи пр вак бе-
о град ског Ба ле та, 
умет ник при вр жен 

сво јој му зи Терп си хо ри и њен ми-

Д
сво јој му зи Терп си хо ри и њен ми-

Д
ље ник, оста вио је не за бо ра ван траг 
на на шој ба лет ској сце ни. Ро ђен је 
у Бо сан ској Ду би ци, ма лом ме сту 
у ко јем ни ка да ни је би ло по зо ри-
шта, као што ни у ње го вој по ро ди-
ци ни је би ло умет ни ка. Па ипак, 
он је још као де ча чић скре тао на 
се бе па жњу око ли не из вр сним ими-
ти ра њем сва ког го ста ко ји би на-
вра тио у ку ћу ње го вих ро ди те ља. 
Ка да је рат пре ки нуо без бри жно де-
тињ ство, са по ро ди цом се об рео 
у Бе о гра ду, ко ји је сво јим по зо ри-
шним и би о скоп ским пред ста ва ма 
раз бук та вао де ча ко ву ма шту. Та ко 
је, нај пре кри шом од сво јих, за по-
чео играч ко шко ло ва ње код Рад ми-
ле Ца јић и Ол ге Гр бић-То рес, а на-
ста вио у Сред њој ба лет ској шко ли 
код Ми ло ра да-Ми ле та Јо ва но ви ћа 
и Ни не Кир са но ве. Као ба лет ска 
на да до био је сти пен ди ју фран цу-

ске вла де и био на спе ци ја ли зацији 
у Па ризу.

Члан Ба ле та На род ног по зо ри-
шта  је до 1945, ка да је на јед ном 
кон цер ту за ра ње ни ке са Срем ског 
фрон та, сво јом игром Ро со ве „Фа-
ру хе“ оду ше вио Ми ру Са њи ну, 
Ани Ра до ше вић и Жор жа Скри ги-
на. Нај пре игра ма ње со ли стич ке 
уло ге у ба ле ти ма „На ле пом пла-
вом Ду на ву“ и „Ба ле ри на и бан ди-
ти“, па по сте пе но пре у зи ма глав не 
уло ге у кла сич ном ре пер то а ру – 
„Жи зе ла“, „Ла бу до во је зе ро“, „За-
ча ра на ле по ти ца“, „Пе пе љу га“... 
Играо је са истим успе хом и са вре-
мен ре пер то ар: „Ор феј“, „Ба ла да 
о јед ној сред њо ве ков ној љу ба ви“, 
„Чу де сни ман да рин“, „Апа си о на-
то“, „Сим фо ни ја у Ц-ду ру“, „Чо век 
пред огле да лом“. У на ци о нал ним 
ба ле ти ма по пут „Охрид ске ле ген-
де“ и „Ли ци тар ског ср ца“ упе ча-
тљи во при хва та сти ли за ци ју фол-
кло ра. По себ но је не го вао шпан ску 
игру – у опе ра ма „Кар мен“ и „Кра-
так жи вот“, ба ле ти ма „Шпан ски ка-
при чо“, „Љу бав ча роб ни ца“, као и 

у соп стве ном по ет ском ре си-
та лу шпан ске игре, по е зи је и 
му зи ке „У ба шта ма Гра на де“. Са 
стра шћу ко ја се рет ко сре ће, он је 
сво је при род не фи зич ке пре ди спо-
зи ци је и искон-
ски играч ки та-
ле нат, уз мно го 
при ље жног ра-
да, увек ста-
вљао у слу-
жбу искре ног, 
го то во де чач-
ког за но са у 
оства ри ва њу 
ин тер пре та ци-
ја. Ни је му био 
циљ да за ди ви број но шћу окре та 
на тлу и у ва зду ху, ни ти ис пра зним 
пре ле та њем по зор ни це у ве ли ким 
ско ко ви ма (иако је све то тех нич ки 
ве о ма до бро са вла дао) већ да сва-
ку уло гу опле ме ни сен зи бил ном из-
ра жај но шћу и пре фи ње ним осе ћа-
њем за стил и дис крет ну глу му. 

Као ко ре о граф, по ста вио је ве-
о ма атрак тив не ба ле те: „У ба шта-
ма Гра на де“, ду ет за ни мљи вих пле-

сних ли ни ја 
„Игра“ на му-

зи ку „По под-
не јед ног фа у на“ 

Кло да Де би си ја и 

„Les pa si o nes“, по став ку пу ну ди на-
ми ке и раз бук та лих стра сти у ко јој 
је по сти гао узор ни склад еле ме на-
та шпан ске на ци о нал не игре и нео-
кла сич них ба лет ских пре ми са. 

О ње го вим умет нич ким ква ли-
те ти ма све до че и пр ва на гра да на 
Омла дин ском фе сти ва лу 1948, Сед-
мо јул ска на гра да, На гра да за жи-
вот но де ло Удру же ња ба лет ских 
умет ни ка Ср би је, Пла ке те гра да Бе-

о гра да и Те ле ви зи је Бе о град за 25 
го ди на умет нич ког ра да, те Ор ден 
за слу га за на род са сре бр ним вен-
цем. 

Го сто вао је, са мо стал но или 
са ан сам блом Ба ле та, на свим ве-
ли ким европ ским фе сти ва ли ма, 
као и на сце на ма Бе ча, Осла, Фи-
рен це, Мин хе на, Ати не, Па ри за... 
Чу ве на књи га успо ме на у ко јој је 
Ду шко бри жљи во чу вао кри ти ке 
о сво јим на сту пи ма, би ла је пре-
пу на ус хи ће них ре чи и пу бли ке и 
кри ти ча ра. 

Упр кос број ним по ну да ма из 
ино стран ства, до кра ја ка ри је ре је 
остао ве ран бе о град ској пу бли ци, 
што је об ја шња вао ре чи ма: „Мо-
гао сам да играм у це лом све ту, 
јер сам се ба вио про фе си јом ко ја 
го во ри све је зи ке. Али ме ни је би-
ло до бро о мо јој ма тич ној ку ћи и 
мо јој зе мљи, јер ту сам играо пр ве 
уло ге и имао из ван ред не усло ве за 
умет нич ки раз вој, имао свој стан, 
а го сто вао сам у це лом све ту“. 

(на ста ви ће се)
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