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СРЕЋНИ

ПРАЗНИЦИ

У ОВОЈ СЕЗОНИ ВЕЋ ШЕС Т ПРЕМИЈЕРА, ЈОШ ТРИ У ПРИПРЕМИ

Од поклона до поклона

После три драмске и 
једне оперске преми-
јере које је Наре које је Наре ко родје је Народје је На но 
позориште приказа-
ло од почетка сезо-

не, Опера је крајем нора је крајем нора је кра вембра својој бра својој бра сво
публици подаридарида ла премијермијерми ну обно-
ву Чилеине „Адријане „Адријане „Адри не Лекуврер“. У 
сценографији Афији Афи лександра Златовића 
и костимима Весне Радовић, режији жији жи
Радослава Дорића коју су обћа коју су обћа ко новили 
Александар Николић и Стеван Мар-
ковић, а под диригентском палицом 
Ђорђа Павловића, наступили су со-
листи, Хор и Оркестар Опере. Све 
три досадашње представе испраће-

не су бурним овацијацијаци ма, а у главним 
улогама су били Јасмина Трумбеташ 
Петровић, Наташа Јовић Тривић, Ду-
шан Плазинић, Миодраг Д. Јовано-
вић...

На велику радост љубитеља ба-
лета, синоћ је одиграна премијермијерми на 
обнова „Даме с камелијалијали ма“ коју јема“ коју јема“ ко ,
на музику Вердиједиједи ве „Травијавијави те“ у 
обради Ангела Шурева, на сцену 
вратила кореограф и аутор либре-
та, Лидија Пидија Пиди липенко. У костими-
ма Божане Јовановић и сценографи-
ји Бориса Максимовића, наступила 
је сасвим нова поставка играча: 
Ана Павловић – која је овом пред-

ставом прославила 20 година умет-
ничког рада, те Јован Веселиновић, 
Милан Рус, Милош Марилош Марилош Ма јанријанри , Ми-
лица Јевић, Милош Исаиловић и 
други, а дириговала је Весна Шоуц. 
На вечерашњој представи први пут 
наступају Мила Драгичевић, Јови-
ца Бегојевгојевго , Олга Олћан...

У току јануара очеара очеа кују нас прекују нас преку -
мијемијеми ра једночиног балета „Songs“ 
у кореографији Мафији Мафи ура Бигонзети-
ја, те премијермијерми на обнова Вердиједиједи -
ве опере „Бал под маскама“ у ре-
жији Божији Божи жидара Ђудара Ђуда ровића са Аном 
Зораном Брајовић као диригентом 
(више на странама 4 и 5). 

У Драми су у току пробе чувеног
комада „Хеда Габлер“, Хенрика Ибзе-
на. Представу режира Снежана Три-
шић, која је шић, која је шић, ко насловну улогу поверила 
Наташи Нинковић. Остале улоге ту-
маче Александар Ђурица, Олга Ода-
новић, Анастасиа Мандић, Љубомир 
Бандовић и Небојша Дугалић, а у 
ауторском тиму су и драматург Слав-
ко Милановић, сценограф Алексан-
дар Денић, костимограф Катаритарита на Гр-
чић, комкомк позитор Ања Ђорђевић и др 
Љиљана Мркић Поповић која уобвић која уобвић ко ли-
чава сценски говор. Премијемијеми ра се на-
јављује за повљује за повљу четак фебруара,ара,а  на Сце-
ни „Раша Плаовић“. 

ДОЧЕКАЈТЕ НОВУ ГОДИНУ

13. ЈАНУАРА УЗ
ГАЛА КОНЦЕРТ
У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ДЕЦЕМБАР 2010.

ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Стота „Женидба”

П
О
Р
Т
А
Л

I SO LI STI VE NE TI

Бо ж и ћ н и 
к о н ц е р т 

„Мелодија и дија и ди
виртуозност у 
италијанској 
музици“ попу-
ларног Камер-
ног оркестра
„I So li sti Ve ne-
ti“ из Италије, 
одржан је на  
Великој сцени 

16. децембра, под вођством маестра Клаудија Шидија Шиди монеа. На 
програму су била дела Албинонија, Бонија, Бони тезинија, Чинија, Чини маромарома зе, 
Паганинија, Ронија, Рони синија и Винија и Вини валдија. дија. ди

Р. П. Н. 

ДОБРОТВОРНИ ГАЛА КОНЦЕРТ 

Хуманитарни концерт Оркестра и Хора Опере Народре Народре На ног 
позоришта у Београду, на којем ће, под паду, на којем ће, под паду, на ко лијем ће, под палијем ће, под па цом позна-

тог румунског диригента Кристијастијасти на Мандеала бити изала бити иза вође-
не популарпуларпу не нумере из опера, биће одржан 29. децембра 
на Великој сцени. Приход је намењен Асоцијацијаци цији цији ци „Жена 
плус“, која прукоја пруко жа помоћ женама и деци угроженима AIDS-ма AIDS-ма
ом, то јест кујест кујест повини лекова, основних животних намирни-
ца, огрева, одеће, обуће, школће, обуће, школће, обу ског прибора за децу...цу...цу

Р. П. Н.

РЕПОРТА ЖА |  ПРЕ ДС ТАВА ДЕРВИШ И СМРТ НА УСПЕШНОМ ГОС ТОВАЊУ             У  СКОП

Душе памте

У КОПЕНХАГЕНУ

Концертом наше оперске првакиње  Сање Кер-
кез, уз клавирску пратњу Невене Живковић, 

недавно је отворена Сцена „Мало позориштe“
у оквиру Српског културног центра при Амба-

сади наше земље у Копенхагену.  Публика је 
била у прилици да у извођењу нашег познатог 

сопрана чује популарне арије Рахне арије Рахне ари мањинова, 
Чајковског, Вердија, Пудија, Пуди чинија, Калнија, Кални мана и Бе-
линија...нија...ни                                                      М. Б. 

У КО

К

О НАШОЈ ОПЕРИ У СВЕТУ

Промоција књиција књици ге „Опера Народра Народра На ног позоришта у Београ-
ду – инострана гостовања у 20. веку“ аутора Владими-

ра Јовановића, одржана је 11. децембра на Великој сцени 
НародНародНа ног позоришта. Ово капитално дело представља из-

ванредну музиколошко-театролошку студију о издију о изди вођачким 
дометима Опере Народре Народре На ног позоришта у прошлом веку, те ку, те ку
њиховој рецепцији на европцији на европци ском музичко-сценском просто-
ру и у Египту. ту. ту

М. Б. 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

Управ ник На род ног по зо ри шта Бо жи дар Ђу ро вић и де-
кан Фа кул те та при ме ње них умет но сти Вла ди мир Ко-

стић пот пи са ли су 21. де цем бра Спо ра зум о са рад њи ко јим 
се, из ме ђу оста лог, сту ден ти ма са де вет од се ка, у окви ру на-
ста ве, омо гу ћа ва уче шће у обла сти ма ства ра ла штва ко ји ма 
се ба ви На ци о нал ни те а тар. Ко ор ди на то ри са рад ње би ће 
сце но граф, проф. Ге ро слав За рић и управ ник Ђу ро вић.

М. Б. 

Гогољева „Женидба“ 14. 
јануараараа слави стото из-
вођење. Представу је
режирао Славенко Са-
летовић, а премијемијеми ра је 

била 4. новембра 2005. Превод Кири-
ла Тарала Тарала Та новског језички је адаптира-
ла и сценски говор уобличила др Љи-
љана Мркић Поповић, драматург је 
био Славко Милановић, композитор 
Мирољуб Аранђеловић Расински, а 
о сценском покрету је бринуо Пјер 
Рајковић. Премијемијеми ру су играли: На-
да Шаргин (Агафја), Љиљана Благо-
јевић (Арина), Нада Блам (Фјокла), 
Михаило Лађевац (Поткољосин), 
Владан Гајодан Гајодан Га вић (Кочкарјовкарјовкар ), Љубо-
мир Бандовић (Кајгана), Зоран Ћо-
сић (Анучкин), Борис Пинговић (Же-
вакин), Лепомир Ивковић (Степан), 
ДејаДејаДе на Миладиновић (Дуњашка). 

Михајло Лађе
кољосина до
родног позо
ва је са запа
играна и на фе
на Данима Зо
вића 2005. 
блике била је нај
а Лађевац је осво
јио „Златни брк“
на Данима Ми
воја Живоја Живо вано
2006, Лађевац је 
освојио Наосвојио Наосво
стручног жи
а Нада Шаргин На
граду публи
је на Данима ко
је 2007. Нада Шар
освојиосвојиосво ла „Ћу
Михаило Ла

Полазимо, на време, 
комбијембијемби , пут Ско-
пља. Без обзира 
што смо стешње-
ни, а пут је дуг, а пут је дуг, а пут је дуг рас-

положење је добро. Колеге из Тех-
нике и већи део ансамбла стигли 
су предходног дана аутобусом. Ус-
пут се спомињу ранија гонија гони стовања 
у Скопљу. пљу. пљу Са Наташом Нинковић 
разговарам о Хеварам о Хева ди Габлер коју блер коју блер ко
управо спрема. Слажемо се да је 
адап
ин
исто
ви
са Це
зи
на Хри
јој је то би
по
ко
ла
ма
не
ва нас и да
по
Пу

јемо... Духовити Марко Николић 
и Миодраг Кривокапић чине да 
време путовања брже прође. Гра-
нице прелазимо без проблема и 
пре четири поподне смо испред 
хотела у Скопљу. пљу. пљу Дочекује нас оркује нас орку -
ганизаторка Ивана Ненадовић. Хо-
тел је удобан, у пешачкој зони гра-
да и десетак минута хода удаљен 

од позоришта. Љубазни и симпа-
тични рецепционер нас дочеку-
је неочекиваним питањем да ли 
желимо собе за пушаче или непу-
шаче. Само Слободан Бештић узи-
ма ону за непушаче.

Представа почиње у осам са-
ти и игра се на сцени Македонске 
опере и балета. Знатно раније смо није смо ни
сви у позоришту. шту. шту Срећемо се са 
Николом Ристановским. Тихо уз-

буђење је међу свим глумцима. 
Скопска публика ће коначно виде-
ти свог Николу у представи „Дер-
виш и смрт“(!). Сазнајезнајезна мо и да је 
интересовање за представу било 
велико, могла се играти неколико 
дана. У публици је и премијер Мамијер Мами -
кедонијенијени . Срећем се, накратко, са 
госпођом Јеленом Лужином, онда-

шњим врсним театрологом и Ни-
колином професорком на факулте-
ту. ту. ту Јелена је већ два пута гледала 
представу у Београду и врло јој је 
драго што смо дошли у Скопље. 
Тихо узбуђење трепери и међу пу-
бликом. Сцена је одлично наме-
штена, а  сала од готово 800 места 
– препуна. Директор Технике, Ма-
лиша Ђурашиновић ми преприча-
ва свој „блиски сусрет“ са делом 

декора тог преподнева. Срећом, 
прошао је неповређен. Предста-
ва почиње. Првих десетак минута 
публика се још мало мешкољи, по-
неко закашље и... добро је! „Ухва-
тили“ су их до последњег реда. 
Уживајувајува ћи, по ко зна који путпо ко зна који путпо ко зна ко , ји пут, ји пут гле-
дам представу… Фантастичним 
аплаузом публика поздравља пред-

управо спрема. Слажемо се да је 
адаптација Снеција Снеци жане Тришић врло 
интелигентно урађена. Причам о 
истоименој представи коју давви коју давви ко но 
видех на Сцени „Бојан Стуни „Бојан Стуни „Бо пица“ 
са Цецом Бојковић у главној уло-
зи. Наташа је читала критику Јова-
на Христића и говори ми колико 
јој је то било драгоцено, јер јој је 
потврдило где су „замке“ овог 
комада које је и сада које је и сада ко ма слути-
ла. Драги мој професор дра-
матургије Вагије Ваги ва, иако већ 
неко време није туме није туме ни , је ту, је ту поуча-
ва нас и даље тајнама 
позоришта.
Путу-

ђевац је за улогу Пот-
на добио Награду На-

ришта, а предста-
паженим успехом 

на и на фестивалима: 
ма Зорана Радмило-

по мишљењу пу-
ла је најбоља, 
 је осво-
ни брк“; 

ма Мили-
новића
вац је 

јио Награду 
ног жиријаријари , 

гин На-
блике, док 
ма комеди-
да Шаргин 

ла „Ћурана“, 
ло Лађевац 

ХУМАНИ ПАШЋАНОВЦИ

Пред пре пу ном са лом Ве ли ке сце-
не, 12. де цем бра је одр жан још 

је дан у ни зу кон це ра та Фил хар моније 
мла дих „Бо ри слав Па шћан“. Мла ди му-
зи ча ри су изводили дела Рах ма њи но ва,  
Ха ча ту ри ја на, Чај ков ског и Бо жи ћа, а 
при ход од ула зни ца по кло њен је бе о-
град ској де ци са по себ ним по тре ба ма.

Р. П. Н.



ставу и све глумце, од младог Мар-
ка Јанкетића до Наташе Нинковић 
и Љубе Бандовића. А онда излази 
Никола Ристановски. Гледам та-
лас одушевљења који поња који поња ко лази од 
првог реда и диже се, готово пра-
вилно, до последњег. њег. њег Читава сала 
је на ногама. Дуг, Дуг, Дуг дуг аплауз.

Госпођа Лидија Недија Неди делковска 
и градоначелник Општине „Цен-
тар“ Владимир Тодоровиќ, на-
ши домаћини, одушевљени су. су. су
Госпођа Лужина такође. Прича-
мо о Николи Ристановком. Чуде-
сан глумац. Слажемо се и да ова 
представа нема слабог глумачког 
места. Не слабог, бог, бог ни 
осредњег! 

Иза сцене дивно 
расположење! Тек са-
да сви признајузнајузна да је 
ово гостовање друкчи-
је од претходних. Били 
су узбуђени због Нико-
ле, помало бринули да 
ли постоји јестоји јесто зичка ба-
ријеријери ра и да ли ће пред-
става допрети до ово-
ликог броја глеког броја глеког бро далаца 
у сали. Све је прошло 
одлично. Одлазимо на 
вечеру. ру. ру Ту је Николи-
на породица, колеге из 
позоришта и редитељ 
Слободан Унковски  
са супругом. Погле-
дах, у једном тренутку, ку, ку
глумца Ристановског и 
редитеља Унковског у 
разговору и помислих: два истин-
ска чаробска чаробска ча њака театра, а тако не-
претенциозни и скромни!

Сутрашњи дан почиње радно,
конференцијом за ноцијом за ноци винаренарена која која ко
убрзо постаје опустаје опуста штен и пријаштен и пријаштен и при тељ-
ски разговор зачињен духовитим 
опаскама Бориса Пинговића, Зора-
на Ћосића, Дарка Томовића и Не-
нада Стојменовића. Говорим о по-

себном месту представе „Дервиш 
и смрт“ у репертору Народру Народру На ног по-
зоришта. Поред великог талента и 
рада који су у ову предда који су у ову предда ко ставу уло-
жили сви њени стварани стварани ства оци са Его-
ном Савином на челу, лу, лу догодило 
јој се и оно нешто, оно кад Тали-
ја пролети и проспе свој златни 
прах, а онда представу публика 
гледа „на карту више“ и чак је и 
недобронамерни критичари хвачари хвача -
ле. Талија свалија свали ких неколико годи-
на пролети нашом Великом сце-
ном и такве драгоцене представе 
с пажњом чувамо. Најстаристариста ја је рија је ри
Савинов „Кир Јања“ и такву дуго-

вечност желим и представи „Дер-
виш и смрт“.

Новинари наснари насна , заједзаједза но са љу-
базним домаћинима, дочекују и кују и ку
на пријена пријена при му у Амбасади Републике 
Србије у Скобије у Скоби пљу. пљу. пљу Амбасадор нас 
поздравља бираним речима. Госто-
вање Народње Народње На ног позоришта са пред-
ставом „Дервиш и смрт“ је заиста 
значајан кулчајан кулча турни догађај у Маке-

донијинијини . Разговараварава мо о могућности-
ма будућих гостовања. 

Друга представа је већ у шест 
поподне тога дана. Стижемо, на 
брзину, брзину, брзину да попијепијепи мо кафу и разме-
нимо утиске са Лидијом у кадијом у кади феу 
хотела пре, јер одмах након пред-
ставе путујетујету мо за Београд. Ната-
ша Нинковић и Александар Ђури-
ца имају суца имају суца има традан пробу представе 
„Хеда Габлер“, Никола Ристанов-
ски и Танасије Узусије Узуси новић пробају бају ба
„Господу Глембајебајеба ве“ са Јагошем 
Марковићем, а Небојша Кундачи-
на и Миодраг Кривокапић наве-
че играју „Дрче играју „Дрче игра жавне службенике“ 

на Сцени „Раша Плао-
вић“. Љуба Бандовић 
игра представу у Вра-
њу, њу, њу а чини ми се и Сло-
бодан Бештић у Југо-
словенском драмском.

Улазим у дупке пу-
ну салу. лу. лу Јуче сам успе-
ла да седнем на крајњу
столицу,цу,цу  јер оне нису 
биле продаване због ло-
ше визуре. Сада седим 
на степеницама. Вече-
рашња, непротоколар-
на публика, врло брзо 
почиње да дише заједше заједше за -
но са глумцима као је-
дан организам. Готово 
је опипљив простор из-
међу сцене и сале у ко-
јој је осамстотина љу-
ди. Густина мудрих 
мисли и силних а ти-

хих емоција Меција Меци ше Селимовића 
је то. Глумци сигурни и тачни. Пу-
блика без даха... Ефемерност позо-
ришног чина о којојна о којојна о ко  се толико го-
вори? Постоји на постоји на посто јавји на појавји на по ној равни, 
али сигурна сам да душе оних ко-
ји седе у сали и оних који их ли и оних који их ли и оних ко у ова-
квој представи дарударуда ју са сцерују са сцеру не ду-
го, дуго памте.

Молина Удовички-Фотез
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ПЕЧАТ БРЕДИ КАЛЕФ

Управ ник 
Бо жи дар 

Ђуровић уру-
чио је Бреди 
Калеф Симо-
новић Печат 
НародНародНа ног по-
зоришта, који  који  ко
се додељује пољује пољу -
водом  посеб-
ног доприноса 
животу и раду 
наше куће. На 
свечаности одржаној 8. децембра, уочи оперске представе 
„Адрија„Адрија„Адри на Лекуврер“, Ђуровић је рекао да ово признање по-
клања „дами које думи које думи ко го није биго није биго ни ло на сцени, али која је остани, али која је остани, али ко ви-
ла неизбрисив траг не само у Опери Народри Народри На ног позоришта, 
већ у оперској уметности уопште“.                           Р. П. Н.

РЕПОРТА ЖА |  ПРЕ ДС ТАВА ДЕРВИШ И СМРТ НА УСПЕШНОМ ГОС ТОВАЊУ             У  СКОПЉУ

ОТВОРЕНА ВРАТА

Акција „Отвоција „Отвоци рена врата Нана врата Нана вра родта Народта На ног позоришта“, у оквиру шта“, у оквиру шта“, у окви
које је по пркоје је по прко ви пут могао да се обиђе и новоосновани 

Музеј НаМузеј НаМу родзеј Народзеј На ног по-
зоришта, који је од шта, који је од шта, ко
отвараотвараотва ња 22. новембра 
посетило већ неколи-
ко  хиљада љуљада љуља ди, одрда људи, одрда љу -
жана је у суботу 18. 
децембра у терминима 
од 11 и 13 часова. Це-
на улазнина улазнина ула це износила 
је 50 динара. нара. на

Р. П. Н. 

ПриПриП лирилири ком гостовања ба-
летПлетП ског ансамбла у Егип-

ту, са представом „Ко то та-
мо пева“, ва“, ва“ о чему смо о чему смо о че писали сали са
у прошлом бројушлом бројушлом бро , ју, ју присутнима нима ни
се са сцене каирске Опереске Опереске Опе обра-
тио и др-
жавни под-
се к р е т а р 
египатског 
министар-
ства култу-
ре Хосам 
Насар,сар,сар  ко-
ји је измеизмеиз ђу  
осталог каосталог каоста -
зао: „Да„Да„ нас 
живимо у свевимо у свеви ту у којем свако 
тражи мирну луку, ку, ку културно 
залезалеза ђе и идентитет – било било би
прави, ви, ви било вебило веби штачки. У томе У томе У то
нема нинема нине чег лошег, шег, шег док год не за-

бораборабо вимо наш иденвимо наш иденви титет над 
идентитетима – људтима – људти скост; а 
да није њеда није њеда ни гаје његаје ње , га, га остали иденостали иденоста ти-
тети се не би могли одржати. 
Управо тај идентитет нам 
омогућава да гледамо бадамо бада летмо балетмо ба по-

пут овог и 
да му се ди-
вимовимови , апла-
удирадиради мо и рамо и ра
поздравља-
мо  лепоту 
свуда и за 
сва времесва времесва вре -
на, на, на упркос 
нашим раз-
ликама и кама и ка

разлиразлираз читим културним насле-
ђимађимађи . И да заИ да заИ памтимо да је летимо да је лети -
пота у намата у намата у на , ма, ма и да нас чини бо-
љим и лепшим људима“дима“ди .  ма“.  ма“

Награду Вечерњих новости за нај-
бољег младог глумца, а Борис Мак-
симовић и Миланка Берберовић 
су добили Награде за сценографи-
ју и костимографијуфијуфи . ју. ју Представа је 
учествовала и на Првом фестива-
лу „Балканско позоришно простран-
ство“ у Санкт Петербургу 2007, а
Славенко Салетовић је овом режи-
јом освојио јом освојио јом осво Награду „Бојан Студу „Бојан Студу „Бо пи-
ца“ (2007).

ТоТоТ ком пет година сценског трајаског трајаског тра -
ња, било је и измена у подели. УлоУлоУ -
гу Арине Пантелејмонове преузела 
је Соња Кнежевић, улогу Поткољо-
сина једно време је играо и Иван Зе-
кић, улогу Степана играју играју игра Гојко Ба-
летић и Лепомир Ивковић, а  улогу  
Кајгане Љубомир Бандовић и Лепо-
мир Ивковић, док Кочкарјокарјокар ва сада 
тумачи Милош Ђорђевић. Предста-
ву је на матичној сцени и на госто-
вањима видело преко 23000 гледа-
лаца.

Јелица Стевановић

Крај предКрај предК ставе не умем баш најбоље да опибоље да опибо -
шемКшемК . Комплетна сала је у сена сала је у сена са кунди била на ноди била на ноди би -

гама аплагама аплага ума аплаума апла дирадиради јурајура ћи. Ухватих један поглед неве-
рице Николе Риколе Рико становског и видех његов дудех његов дудех ње боки 
наклон публици.

АКТИВНОСТИ У МУЗЕЈУ 

У оквиру нових активности Музеја Назеја Назе -
родУ родУ ног позоришта, током децембра 

су уведени циклуси „Сусрети“, „Сећања“, 
„Промоције“ и ције“ и ци „Концерти“. Први Сусрет
био је са признатим балетским уметником и педа-
гогом Жарком Пребилом, а неколико дана касније, сније, сни
са бројном публиком се дружила и некадашња оперска 
првакиња, Бреда Калеф. Славна руска балерина Мај Мај Ма а Пли-
сецкајаја а и њено гостовање у Београду су били тема Сећа-
ња, док је у оквиру Промоцијцијци а представљено издаваштво 
Позоришног музејзејзе а Војводине и потписан Протокол о са-
радњи ове институције и Нације и Наци ционалног театра. Концерт је 
одржао наш познати флаутиста, Љубиша Јовановић.                                                        

М. Б.

РЕПЕРТОАР | ЈАНУАР

СУСРЕТИ
18. 1. | 18.00 РАДМИЛА БАКОЧЕВИЋ
26. 1. | 18.00 ПАВЛЕ МИНЧИЋ

СЕЋАЊА
11. 1. | 18.00 MИРА САЊИНА

ПРОМОЦИЈЕ
25. 1. | 12.00 СТЕНЛИ ВЕЛС „ШЕКСПИР И
ДРУЖИНА” 
29. 1. | 12.00 РАШКО В. ЈОВАНОВИЋ 
„ОД ИСТОГ СЛУШАОЦА I-II” 

КОНЦЕРТИ
27. 1. | 18.00 МИЛЕНА СТАНИШИЋ,
ХАРФА

ОТВОРЕНА ВРАТА
22. 1. | 11.00, 13.00 

ИЗЛОЖБЕ
● ПРВА ПОСТАВКА

Аутор Зорица Јанковић

● САВРЕМЕНА КОСТИМОГРАФИЈА И 
СЦЕНОГРАФИЈА НА СЦЕНИ

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Приредила Олга Мрђеновић

Музеј Народног позоришта у Београду: Tел: 328 44 73
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Двадесет година Ва-
ше уметничке ка-
ријере, са нашег
гледалишта, про-
шло је као трен. 

Ипак

Д
Ипак

Д
, зна се колико је то учења, 

вежбања, проба, представа… 
Свакодневни физички и психич-
ки рад. После тог богатог сцен-
ског искуства сигурно имате
изграђен сопствени поглед на
уметничку игру…

Кад на пра вим осврт на до са-
да шњу ка ри је ру и са ма се из не на-
дим и за пи там да ли је мо гу ће да 
је већ то ли ко го ди на про шло?! Не 
ка жем то са се том, већ го ди на ма 
„за ро бље на“ у том ча роб ном све ту 
игре, жи вим од пред ста ве до пред-
ста ве, од пре ми је ре до пре ми је ре 
и та ко од ми чу се зо не… Ба лет је за 
ме не увек пред ста вљао по тре бу, 
на не ки на чин искон ску, и за то сам 
оп ста ла и оп ста јем све ове го ди-
не, пе њу ћи се по ла ко ка вр ху. Ни-
је увек би ло ла ко и за и ста је сте тр-
но вит пут до успе ха. По зо ри ште је 
храм умет но сти и има не чег ри ту-
ал ног и уз ви ше ног у ње му. Ба лет-
ску умет ност је те шко опи са ти и 
де фи ни са ти јер са став ни део игре 
је ча ро ли ја, а она на ста је у ин тер-
ак ци ји ба лет ских игра ча са пу бли-
ком. Игра је на не ки на чин оте ло-
тво ре ње му зи ке, истин ски је зик 
те ла ко ји до пи ре из не све сних ду-
би на би ћа. На рав но да иза то га сто-
ји ве ли ки рад, сва ко днев ни, те жња 
за иде ал ним у по тра зи за де ли ћем 
са вр шен ства ко ји нам стал но из ми-
че и те ра нас да иде мо да ље…

Од

јем, са ко ји ма имам леп про фе си о-
нал ни од нос. Они ме усме ра ва ју 
и та да по чи ње фи ли грант ски 
рад. Што је леп ши и ин спи ра-
тив ни ји про цес ра да, уто ли-
ко сам и ја про дук тив ни ја. 
Много ра дим на усавршавању 
играчке тех ни ке, јер ако ни сте 
тех нич ки си гур ни не ће те се 
до бро осе ћа ти ни у уло зи. Тех-
ни ка и емо ци је су уско по ве за-
не и оба ве зне за до бро из во ђе-
ње, та ко да јед но без дру гог не 
иде. Уло га се ствара по сте пе но и 
бру си као ди ја мант, она се гра ди 
и го ди на ма по сле пр вог из во ђе ња, 
и кроз пред ста ве она до би-
ја свој но ви жи вот.

Када
раста и
позоришту
да је вео
шко да му
п р ед с т а в а
измами
зе. То ми
се деси
ло само
два пута,
када сам  
слушала непоновљиву певач-
ку и глумачку интерпретацију
Мирослава Чангаловића, у сце-
ни са ветрењачом из Маснеовог 
„Дон Кихота“, и недавно – кад 
ме је исто тако до суза потресла
Ваша игра у дуету са Јованом Ве-
селиновићем у „Франчески да
Римини“. Јесте ли, можда, у не-
кој другој улози осетили колико
Ваша игра снажно прелази позо-

?

за бо ра ви ти ка да ми је је дан го спо-
дин при шао по сле пред ста ве „Жи-
зе ла“ и ре као: „Ви сте ме на те ра ли 
да пла чем као ма ло де те, а ве ру те 
да ни су зу ни сам пу стио де сет го-
ди на“. То је за ме не био ве ли ки 
ком пли мент. Увек сам се би го во-
ри ла, не ка и је дан гле да лац по сле 
пред ста ве оде ку ћи ис пу њен и сре-
ћан, ја ћу би ти за до вољ на. Пред-
ста ву „Да ма са ка ме ли ја ма“ у ко ре-
о гра фи ји Ли ди је Пи ли пен ко сам у 
про це су ра да иза бра ла за свој ју би-
леј упра во због ја ког драм ског на-
бо ја ове уло ге, ко ја ме је дан за да-

ном об у зи ма ла, и 
искре но се на-

дам да ће 
би ти су за, 

лим Вас, 
сле 20-годи-

као прва-
ског Балета, 
војчици ко-

у балетску
уметничкој

У да на шњем бр зом вре ме ну, ка-
да на не ки на чин во ди мо ин стант 
жи во те, же ле ла бих да им по ру-
чим да бу ду стр пљи ве, да пу но 
ра де на се би, да се ни шта не мо-
же на пра ви ти пре ко но ћи. Имај-
те сво је сно ве и сле ди те их ко-
рак по ко рак. На ђи те ме ру у 
све му, во ли те и не гуј те ову те-
шку, али див ну про фе си ју.

(Од ло мак из  књи ге у при пре-
ми „Игра што жи вот зна чи 3“)

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ – АНА ПАВЛОВИЋ

Делић савршенства

Одиграли сте низ солистич-
ких и првих улога у класичном, 
неокласичном и савременом
играчком репертоару. ру. ру Сваком
лику давали сте несебично део
своје уметничке личности. Ка-
ко стварате своје улоге,  да ли их
најпре обликујекујеку те са техничке
стране, па затим емоционално, 
или то чините упоредо?

Рад на но вој уло зи увек је ин-
спи ра ти ван. Са сва ком уло гом 
сам до би ја ла не ку но-
ву ди мен зи ју сво-
је лич но сти 

и са мим тим уса-
вр ша ва ла се бе као 
умет ни ка. На рав но, 
ве ли ка је раз ли ка ка ко 
сам гра ди ла уло гу, на при-
мер пре де сет го ди на и ка ко то 
ра дим са да. Са зре ло шћу умет ник 
по ста је све сни ји свог по сто ја ња на 
сце ни и у од но су на то ра ди уло гу 
по не кад и до нај сит ни јих де та ља. 
У про це су ра да ме ни је веома бит-
но да су са мном љу ди ко ји ма ве ру-

ришну рампу?
П о  с т о  ј е 

уло ге ко је ма-
ме су зе, и 
оне ко је пре-
ла зе рам пу са 
ве дри је стра не. 
Пре ћи рам пу, 
зна чи до пре ти 
до гле да о ца, 

из ве сти га из сва ко-
дне ви це, из ма ми ти не-
ко осе ћа- ње – смех, 
уз дах, су зе. Ни ка да не ћу 

про це су ра да иза бра ла за свој ју би-
леј упра во због ја ког драм ског на-
бо ја ове уло ге, ко ја ме је дан за да-

ном об у зи ма ла, и 
искре но се на-

дам да ће 
би ти су за, 

али у гле да ли шту.
Реците ми, молим

шта бисте после
шњег искуства, као
киња београдског
саветовали девој

ја жели да се  упише у
школу и посвети се умет
игри?

У да на шњем бр зом вре ме ну, ка-
да на не ки на чин во ди мо ин стант 
жи во те, же ле ла бих да им по ру-
чим да бу ду стр пљи ве, да пу но 
ра де на се би, да се ни шта не мо-
же на пра ви ти пре ко но ћи. Имај-
те сво је сно ве и сле ди те их ко-
рак по ко рак. На ђи те ме ру у 
све му, во ли те и не гуј те ову те-
шку, али див ну про фе си ју.

Ми ли ца Зај цев 

(Од ло мак из  књи ге у при пре-
ми „Игра што жи вот зна чи 3“)

На бе о град ској сце-
ни Вер ди јев „Бал 
под ма ска ма“ је пр-
ви пут игран 22. 
фе бру а ра 1927. го-

ди не, у пре во ду Ста ни сла ва Би нич-
ког, под ди ри гент ском па ли цом 
Ива на Бре зов ше ка, у ре жи ји Те о-
фа на Па влов ског, 
де ко ру и ко сти-
ми ма Вла ди ми ра 
За го род њу ка, са 
ко ре о гра фи јом 
Фјо дора Ва си-
љева. Кри ти ка је 
ре а го ва ла са свим 
нео че ки ва но – 
упра ви је за ме-
ра но што је на 
ре пер то ар по ста-
вље но још јед но 
Вер ди је во де ло, 
и то „тре ће ра-
зред но“. Струч на 
јав ност је же ле-
ла до ма ћи и сло-
вен ски ре пер то-
ар, истовремено 
сматрајући да на ш млад опе рски 
ан самбл ни је мо гао да од го во ри 
зах те ви ма „бел кан та“. Представа 

се за др жа ла на ре пер то а ру до оку-
па ци је, од и гра на је пре ко 50 пу та, 
a Ра дио Бе о град ју je ди рект но пре-
но сио чак че ти ри пу та.

По сле осло бо ђе ња, „Бал под 
ма ска ма“ је по ста вљен 6. ја ну а ра 
1951. у ре жи ји Јо си па Ку лун џи ћа. 
Диригент је био Кре ши мир Ба ра-
но вић, сце но граф Ста ни слав Бе-
ло жан ски, ко ре о граф Је ле на Вајс, 
а хо ро ве је спре мио Ми лан Бај-
шан ски. Подела – врхунска: Алек-
сан дар Ма рин ко вић, Ста но је Јан-
ко вић, Зден ка Зи ко ва, Ме ла ни ја 
Бу га ри но вић, Со фи ја Стан ко вић, 
Бра ни слав Пив нич ки и Ми ро слав 
Чан га ло вић. И по но во је по ста вље-
но пи та ње за што „Бал под ма ска-
ма“, али кри ти ка овог пута ни шта 
не за ме ра Вер ди је вом де лу, већ 
сма тра да у ан сам блу не ма од го-
ва ра ју ћих ту ма ча. Ова по став ка је 
игра на 15 се зо на, укуп но 50 пу та. 

ПараПараПа доксално, режијажијажи Јована 
Путника је, упркос добрим кри-
тикама, играна свега три године, 

од 18. октобра 1972. до 17. децем-
бра 1975, и за то време је прика-
зана 22 пута. Премијемијеми ру је дириго-
вао гост из Милана, Нино Верки. 
Певали су Звонимир Крнетић, Ни-
кола Митић, Радмила Бакочевић, 
Ђурђевка Чакарекарека вић, Гордана Јев-
товић, Душан Јанковић, Живан Са-

рамандић и дру-
ги. Сценограф 
је био Владимир 
МареМареМа нић, кости-
мограф Љиљана 
Драговић, а коре-
ограф Јован Де-
спотовић.

Дејан МиДејан МиДе ла-
диновић је ову 
оперу режирао
1979, а игране су 
две премијемијеми ре, 
22. и 24.  децем-
бра. Дириговао 
је гост Корнел 
Траилеску, сску, сску це-
нографијуфијуфи  је
потписао Петар 
Пашић, кости-

мографију Божана Јовановић, а
певали су Предраг Протић и Зво-
нимир Крнетић, Никола Митић 

и Владета Димитријетријетри вић, Милка 
СтојаСтојаСто новић и Бреда Калеф, Горда-
на Јевтовић и Миска Шћепановић, 
Душан Јанковић и Александар Ве-
селиновић... Представа је играна 
све до 1991, укупно 36 пута.

Премијемијеми ра у режији Божији Божи жида-
ра Ђуровића је била 22. јануара ара а
2005, дириговао је Бојан Сувао је Бојан Сувао је Бо ђић, 
сценограф је био Александар 
Златовић, костимограф Љиљана 
Орлић, а сценски покрет је по-
ставио Фрид Каравио Фрид Каравио Фрид Ка јирајира ца. Улоге су 
спремане у дуплој подели: Ду-
шан Плазинић и Јанко Синадино-
вић, гост Нико Исаков и Никола 
Митић, Катаритарита на Јовановић и Ви-
шња Павловић Дракулић, Софија фија фи
Пижурица и Гордана Томић, Јеле-
на Влаховић и Наташа Јовић Три-
вић, Вук Матић и Горан Крнета, 
Драгољуб Бајић и Свељуб Бајић и Свељуб Ба то Кастрато-
вић и други. До сада, представа је 
одиграна 19 пута, пред скоро 8000 
гледалаца.

Јелица Стевановић

ЈОШ ЈЕДНА ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА У ОПЕРИ

Повратак „Бала”

Љубитељи опетељи опете ре ће пољи опере ће пољи опе но-
во имати прилити прилити при ке да 

уживају у Вервају у Верва диједиједи вој опери вој опери вој опе
„Бал под маскамаскамаска “, у режији жији жи
Божидара Ђудара Ђуда рора Ђурора Ђу вића, ћа, ћа чије се чије се чи
извођење најање најање на вљује за вљује за вљу 29. јану-
ар. У главним улогама нагама нага сту-
пајупајупа : Катаритарита на Јовановић, 
Хон Ли, Хон Ли, Хон Ли Марко Калако Калако Ка јалајала новић, 
Софија Пифија Пифи журижурижу ца и ЈелеЈелеЈе на 
ВлахоВлахоВла вић. Оркестром ће диристром ће диристром ће ди -
говати Ана Зорати Ана Зорати Ана Зо на Брајона Брајона Бра вић. 

јем, са ко ји ма имам леп про фе си о-
нал ни од нос. Они ме усме ра ва ју 
и та да по чи ње фи ли грант ски 
рад. Што је леп ши и ин спи ра-
тив ни ји про цес ра да, уто ли-
ко сам и ја про дук тив ни ја. 
Много ра дим на усавршавању 
играчке тех ни ке, јер ако ни сте 
тех нич ки си гур ни не ће те се 
до бро осе ћа ти ни у уло зи. Тех-
ни ка и емо ци је су уско по ве за-
не и оба ве зне за до бро из во ђе-
ње, та ко да јед но без дру гог не 
иде. Уло га се ствара по сте пе но и 
бру си као ди ја мант, она се гра ди 
и го ди на ма по сле пр вог из во ђе ња, 
и кроз пред ста ве она до би-
ја свој но ви жи вот.

да човек од-
и остари у
шту, шту, шту он-
ома те-

да му
п р ед с т а в а

су-
ми

си-
мо
та
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МИ СМО ЦЕО СВЕТ

Београдска премијемијеми ра 
представе „Ми смо 

цео свет“, у организаци-
ји Координационог тела 
Владе Републике Србије бије би
за општине Прешево, 
БујаБујаБу новац и Медвеђа, у 
сарадсарадса њи са Владом АП 
Војводина, одржана је 

17. децембра на Сцени „Раша Плаовић“. Овај тинејџ поп 
спектакл, по мотивима Шекспирове драме „Ромео и Јулија“лија“ли
и у режији Алекжији Алекжи сандра Лазића, изводи 28 средњошколаца 
различитих националности из Прешева, Бујава, Бујава, Бу новца и Кикин-
де – на осам матерњих језика.

Р. П. Н.

ПРИЗНАЊЕ ИЗ БЕЧА

Председник Заједник Заједник За нице српских 
клубова у Бечу, Борисав Ка-

петановић, уручио је 8. децембра 
управнику Народку Народку На ног позоришта у 
Београду Божидару Ђудару Ђуда ровићу „Злат-
ну плакету“ тог удружења. Признање је додељено поводом 40 
година постојастојасто ња Заједаједа нице, а уручено је са малим закашње-
њем, с обзиром да Ђуровић због обавеза у Позоришту није шту није шту ни
могао да присуствује свествује свеству чаној академији комији коми ја је неји која је неји ко давно одр-
жана у Бечу.

М. Б. 

САРАДЊА СА ДАНЦИМА

Божидар Ђуровић се у Копенхагену сусрео са уметнич-
ким директором Драме Данског краљевског позоришта 

(The Royal Da nish The a tre) Еметом Фрајгенбергом, и том 
приликом, у отвореном и срдачном разговору, разматране 
су могућности о будућој сарадћој сарадћој са њи ове две културне институ-
ције.ције.ци Током сусрета који је орта који је орта ко ганизовала њена екселенција, ција, ци

амбасадорка Србије у Данбије у Данби ској госпођа Вида Огњеновић, би-
ло је говора о разменама драмских представа која би се рекоја би се реко а-
лизовала по сличном принципу који Напу који Напу ко родји Народји На но позориште од
2004. негује са „Драгује са „Драгу матеном“ из Стокхолма. Детаљи сарадљи сарадљи са -
ње ће бити прецизирани у априлу или мају лу или мају лу или ма следеће године,
када ће директор и драматург овог угледног данског позори-
шта бити наши гости.                                                       М. Б. 

ДОНАЦИЈА СТАРОГ ГРАДА

Градска општина Стари град у Бена Стари град у Бена Ста ограду, поклонила је На-
ционалном театру најсавременији синији сини стем за видео над-

зор, чија уградчија уградчи ња је завршена 9. децембра. Ова скупоцена 
опрема омогућава континуирано праћење и снимање свих ви-
талних простора у згради, чиме је знатно појапојапо чан степен без-
бедности не само уметника и запослених, него и публике.

Р. П. Н.

ПОМОЋ КРАЉЕВЧАНИМА

У претходних месец дана, 
више српских театара 

из Београда и унутрашњо-
сти уплатило је на рачун 
Краљевачког позоришта око 
милион и по динара, док је 
из дијаиз дијаиз ди споре стигла помоћ 
у износу од десетак хиљада 
евра, речено је недавно на 
конференцији за ноцији за ноци винаре 
одржаној у Народном позоришту. На рачун Краљевчана
(840-705668-52, сврха уплате: Помоћ за санацију поцију поци зори-
шта) наше позориште је уплатило приход од представа
„Рибарске свађе“ и „Загонетне варијаријари ције“ције“ци . 

Р. П. Н. 

Пр ве ба лет ске ко ра-
ке на пра ви ла је у 
осмој го ди ни жи во-
та. Од та да, па до 
да нас, у ско ро две 

и по де це ни је ви ше не го успе шне 
ка ри је ре, на ни за ла је си ја сет ве ли-
ких со ли стич ких уло га ко ји ма је 
оду ше вља ла пу бли ку не са мо на 
на шој, већ и на број ним ме ђу на-
род ним сце на ма. Ових да на по но-
во је у На род ном по зо ри шту, не ка-
да шњој ма тич ној ку ћи, где спре ма 
јед но чи ни ба лет „Songs“, чи ја је 
пре ми је ра пла ни ра на за 25. ја ну ар 
на Ве ли кој сце ни.

„По сле па у зе од 15 го ди на, по-
но во жи вим у Бе о гра ду и ве о ма ми 
је дра го што сам ту“, ка же у ин тер-
вјуу за По зо ри шне но ви не и до да-
је: „Ина че, од у век сам же ле ла 
да играм ‘Songs’, за то што је 
то по се бан ба лет, а ве о ма сам 
срећ на и због чи ње ни це што 
је ко ре о гра фи ју ура дио Ма у-
ро Би гонзе ти, са ко јим сам 
го ди на ма са ра ђи ва ла“. 

Због чега је „Songs“ по-
себан?

Не знам ка ко бих вам ре кла. 
Чо век ре а гу је, она ко, у три ди мен-
зи је... Те шко ми је да вер бал но об-
ја сним због че га ми се до па да. У 
сва ком слу ча ју, тај ба лет је, бар за 
ме не, ве о ма иза зо ван.   

По одласку из Народног по-
зоришта, 1993, прво прелазите у 
Државну баварску оперу у Мин-
хену, ну, ну а неколико година касније
постајестајеста те солиста ансамбла Бер-
линске државне опере. Како да-
нас гледате на тај период? 

Из Београда сам први пут оти-
шла из приватних разлога, али 
сам се врло брзо вратила. Долазак 
у Берлин није ми долин није ми долин ни нео ништа по-
себно, ново. И тамо сам затекла 
једну врло конзервативну среди-
ну. ну. ну Иако сам радила са врхунским 
стручњацима, поново сам се сре-
ла са класичним театром и класич-
ним репертоаромарома . С обзиром да се 
веома мало тога сводило на нео-
класику, ку, ку решила сам да пресечем. 
Можда се не бих одлучила на тај 
корак да сам имала могућности да 
радим нешто друго. Али, после 13 
сезона, стварно ми је било доста 
класике.

Чланица једне од десет најбо-
љих светских трупа савременог 
плеса, италијанског „Атербале-
та“, постали сте 2000. године. Ве-
ћина критичара једногласна је 
у оцени да ту настаје ваш играчстаје ваш играчста -
ки и животни препород. 

То су најлепше године моје кане моје кане мо -
ријеријери ре. Жао ми је што и раније ниније нини -
сам отишла у неку компанију понију пони -
пут „Атербалета“. Италија ме је лија ме је ли

То је нешто што не може ни 
да се раздвојидвојидво . Проводећи толико 
времена у сали, на сцени, путова-
њима... хтели то или не, ви поста-
јете део тога, а оно део вас. Наша 
трупа је девет месеци годишње би-
ла на путу. ту. ту ЗаједЗаједЗа но смо радили, пу-
товали, играли, излазили у ресто-
ране... Били смо као породица.   

Радили сте са најбољим коре-
ографима и играчима. Ко је од 
њих оставио најјачи утисак? 

Мауро Бигонзети. Можда и 
Ицик Галили, али са њим сам ра-
дила само једну представу. ву. ву Дефи-
нитивно, Мауро.   

Из угла вашег искуства, ка-
кав је у овом тренутку потенци-
јал нашег балетског ансамбла? 

Он има заиста велике потенци-
јале, али, можда, недовољно иско-
ришћене. 

Да ли сте задовољни досада-
шњом каријером?

Веома сам задовољна оним 
што сам постигла. Морам да при-
знам да ми се остварузнам да ми се остварузнам да ми се оства ју снорују снору ви. Си-
гурна сам да ће и даље тако бити. 

Прве балетске кораке напра-
вили сте у осмој години живота, 
са 16 година постајестајеста те професио-
налац, а у 17 најмлађи солиста 
балета у историји Народног по-
зоришта. До када планирате да 
останете „на врховима прсти-
ју“? 

Сазнаћете. Опростићу се од ба-
лета, али (смех) нећу да вам кажем 
када. Тренутно имам много посла, 
а у следећих годину дана бићу ја-
ко, јако заузета.

Микојан Безкојан Безко брадица

р ве ба лет ске ко ра-
ке на пра ви ла је у 
осмој го ди ни жи во-
та. Од та да, па до 
да нас, у ско ро две 

и по де це ни је ви ше не го успе шне 
ка ри је ре, на ни за ла је си ја сет ве ли-
ких со ли стич ких уло га ко ји ма је 
оду ше вља ла пу бли ку не са мо на 
на шој, већ и на број ним ме ђу на-
род ним сце на ма. Ових да на по но-
во је у На род ном по зо ри шту, не ка-
да шњој ма тич ној ку ћи, где спре ма 
јед но чи ни ба лет „Songs“, чи ја је 
пре ми је ра пла ни ра на за 25. ја ну ар 

„По сле па у зе од 15 го ди на, по-
но во жи вим у Бе о гра ду и ве о ма ми 
је дра го што сам ту“, ка же у ин тер-
вјуу за По зо ри шне но ви не и до да-
је: „Ина че, од у век сам же ле ла 
да играм ‘Songs’, за то што је 
то по се бан ба лет, а ве о ма сам 
срећ на и због чи ње ни це што 

много проме-
нила. Та зе-
мља ми и са-
да много 
недоста-
је, начин 
жи во та, 
х р а н а , 
к л и м а , 
људи... 

Реч је 
о значај-
ним про-
менама и 
у приват-
ном и професи-
оналном сми-
слу?

ЦеЦеЦ на успехана успехана успе ?Овај посао 
уопЦуопЦ ште није лакште није лакште ни , је лак, је лак али 

оно чиме вам узоно чиме вам узоно чи враћа чини да 
забораборабо вите све потешкоће ко-
је собом носи. Понекад вам се 
чини да немани да немани да не те снаге да иде-
те даљете даљете да , ље, ље али кад тај периали кад тај периали кад тај пе од 
прође, схватите да је баш то 
искуство учинило да бунило да буни дете 
особа која сте даба која сте даба ко нас. нас. нас То је не-
процењиво искуство.
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Театарска душа Жарка Пребила 
ФЕЉТОН

Балетски првак, педа-
гог и кореограф Жар-
ко Пребил, рођен је у 
Сплиту,ту,ту  школовао се у 
Загребу у класи Мило-

рада Милета Јовановића, а усавр-
шавао се у балетском студију при дију при ди
ХНК Загреб код Ане Ројегреб код Ане Ројегреб код Ане Ро . Стални 
ангажман је добио у ХНК Загреб у 
17. години, а дебитовао је као Мир-
ко у „Ђаволу на селу“ и Циганин
у „Лицитарском срцу“, 1951. Че-
тири године доцније поније пони стаје состаје соста ли-
ста Балета Народта Народта На ног позоришта 
у Београду где остваруаруа је низ верује низ веру о-
ма запажених солистичких и глав-
них улога. Висок, веома лепо гра-
ђен, плавокос, плавих изражајних 
очијуочијуочи ,ју,ју  складне класичне играчке 
технике, он је у београдском ансам-
блу оставио упечатљив уметнички 
траг.траг.траг  Био је глумачки веома убед-
љив, а играчки беспрекоран као Бе-
смртни Кашчеј у „Жар птици“, от-
мен и романтичан принц Алберт у 
„Жизели“, лаконог у скоковима и 
окретима у ваздуху као Бен у „Ла-
будовом језеру“ (1960). Следећих 
година, истакао се у ставовима бр-
зог темпа ефектним скоковима у
Бизеовој „Симфонији“нији“ни , у „Двобоју боју бо
Танкреда и Клоринде“ је потврдио 
своје расвоје расво зноврсне интерпретатор-
ске могућности, у „Копелији“ је лији“ је ли
био полетни Франц, а у балету „Пе-
пељуга“ је испољио завидну еле-
ганцију поцију поци крета и спретност при 

извођењу технички тежих играч-
ких фигура…У Београду је најви-
ше радио у поставкама Димитрија трија три
Парлића и Вере Костић. 

Био је драгоцен партнер при-
мабалеринама Душки Сифниос,
Јованки Бјегојегојего вић, Катаритарита ни Об-
радовић, Мири Сањиној, Вишњи 
Ђорђевић… Он и Душка Сифниос 
били су први југословенски играч-
ки пар који је гоки пар који је гоки пар ко стовао на сцени 
Бољшојшојшо  театара у Мотара у Мота скви (1966), а 
релативно кратку али богату играч-
ку карику карику ка јеријери ру је завршио 1968, го-
стујустујусту ћи са Јованком Бјегојегојего вић у 
Киров театру у тадашњем Лењин-
граду,ду,ду  те у Кије Кије Ки ву и Ташкенту.ту.ту Са 
београдским Балетом је наступао у 
многим светским културим центри-
ма и на фестивалима, својим кресвојим кресво а-
цијацијаци ма доприносећи успеху овог 
ансамбла у раздобљу којбљу којбљу ко е данас на-
зивамо „златним“. Самостално је 
гостовао и у Бакуу,куу,куу Тбилисијусијуси ,ју,ју Хар-
кову,ву,ву  Одеси и Ослу,си и Ослу,си и Ослу  а са ансамблом 
сарасараса јеврајевра ског Балета у Италији и Булији и Були -
гарској. Краће време је био члан 
трупе „Bal let de Pa ris“ Милорада 
Мишковића.

Његову даљу кариљу кариљу ка јеријери ру је опре-
делила стипендија Седија Седи кретаритарита јаријари та 
за културу Београда, захваљујуљујуљу ћи 
којој се којој се ко 1965/66. усавршавао у Бољ-
шојшојшо  театарутарута , ру, ру после чега престаје акстаје акста -
тивно да игра и наставља студијдијди е
на Државном позоришном институ-
ту у Москви, познатом Гитису,су,су  где 

је дипломирао на одсеку за педаго-
гију и когију и коги реографијуфијуфи  и стекао науч-
но звање магистра уметности.

КоКоК реографијом фијом фи је почео да 
се бави 1968, а његове цењене по-
ставке су: „Жизела“ у Риму и На-
пуљу, љу, љу „Силфиде“ у Напуљу „Пепе
љуга“ и „Крцко Орашчић“ у Ри
„Лабудово језеро“ у Ам
„Дон Кихот“ у Напуљу и Ри
Буенос Аиресу је „Дон Ки
„Крцка Орашчића“ об
17 пута. У Београду је
ставио „Крцка Орашчи
фиде“ (1977). Био је ди
лета и Балетске школе у На
и Сан Карлу (1986–1988
1978. до данас је стал
дагог Италијанлијанли ске ака
је за игру у Риму.му.му

Од домаћих при
издвајадвајадва мо Награду за
љег солистустуст  у класич
летима на Фестивалу
ни 1960, те Награду за жи
дело (УБУС, 2010). У Ита
носилац звања Каваље
блике Италије за пелије за пели
и кореографски рад (
Златне медаље за за
ге у култури и школству
Pre mio del le mu ze за за
слуге у неговању кла
сичног балета, као и
ГоГоГ дишње награде за 
педагошки рад у кла-
сичном балетском 

репертоаруаруа .ру.ру Недавно је у новоотво-
реном Студију при бедију при беди оградском Ба-
лету почео да држи предавања на 
курсу методике класичног балета,
намењеном будућим педагозима.

(наставиће се)

По зо ри шне но ви не 
су објавиле при чу  
о из во ђе њу сред њо-
ве ков них драм ских 
при ка за, па си ја, у 

Не мач кој, у Обе ра мер га уу, што је 
поставило пи та ња да ли је у то до-
ба и код нас би ло ка квих те а тар-
ских ига ра, на која овим текстом 
покушавамо да одговоримо. Из 
тог вре ме на нам је оста ло гра ди-
тељ ство од ко јег по ти чу нај ре пре-
зен та тив ни ји, до ка зи ви со ког до-
ме та ар хи тек тон ско-гра ђе вин ског 
уме ћа. Из ли ков не ба шти не оста ле 
су осли ка не пред ста ве за ми шље-
них ду хов них лич но сти, пор тре ти 
на ших вла да ра и при ка зи жи во та. 
Са чу ва не су цр кве не књи ге, пре во-
ди, за ко ни, по ве ље, као и до ку ме-
на та за упо зна ва ње му зи ке. 

О по зо ри шту се, ме ђу тим, ма-
ло зна. Има ли тра го ва о би ло ка-
квим те а тар ским до га ђа ји ма и њи-
хо вим ре а ли за то ри ма, глум ци ма? 
При об ра ди ове те ме нај пре мо ра-
мо по ћи од чи ње ни це да та мо где 
је би ло глу ма ца, би ло је и пу бли ке 
– де си ло се по зо ри ште. За тим, тре-
ба ре ћи да је је ди ни циљ та да шње 

по зо ри шне игре био да ра зо но ди 
гле да ли ште, као и да су сви оста ли, 
до пун ски елементи (пре све га ли-
те рар ни) у сред њем ве ку би ли ско-
ро не по зна ти и не по треб ни. Оме ђе-
ни та квим ме ри ли ма са гле да ва мо, 
схва та мо 
и при хва-
та мо пи са-
не и ли ков-
не доказе 
о по сто ја-
њу те а тра 
сред њове-
ко вља међу 
Србима. 

У две ма 
књи га ма, 
пре во ди ма 
са грч ког 
је зи ка, из 
Ви зан ти је: 
„Крм чи ји“ и „Син таг ма ту“, тзв. 
„Но мо ка но ни ма,“ збир ка ма цр кве-
них про пи са из до ба ца ра Ду ша-
на (XII–XI II ве ка) на ла зи се бо га-
та збир ка тер ми на ко ји се од но се 
на по зо ри ште: шпил ман рек ше глу-
мец, ашче јест плесц, го у дец, сви-
рал ник... Не сме се по зо ри ште гле-

да ти, тво ри ти по зо ри шча, вхо ди ти 
в по зо ри шта, на по зо ри ште игри 
ство рит. Мир ским че ло ве ком игра-
ти не по доб но, ни штил ма ном би-
ти, ни по зо ри шче гле да ти, на по-
зо ри шче взи дет... Не мо гу ће је да 

је та ква 
мно жи на 
из ра за из-
м и  ш љ е -
на са мо 
ра ди пре-
во да, а да 
ни су већ 
прет ход-
но озна ча-
ва ли по ме-
ну то, јер 
би би ли 
не ја  сни. 
„Шпил ма-
ни“ су до-

ла зи ли и игра ли по нај пре ра ди Са-
са – ру да ра у на шим руд ни ци ма. 
По зо ри шну игру и глум це по ми њу 
и дру ги из во ри. У по пи су ду жни ка 
ду бро вач ком ли хва ру са се ди штем 
у Но вом Бр ду, на ла зе се име на тро-
ји це Ср ба, упи са них као „глум ци“. 
Тај на зив се по ми ње и у књи га ма 

из ар хи ва Дубровника, где су на-
ши за ба вља чи го сто ва ли.

Пра во слав на цр ква, ве ли ки про-
тив ник тих на сту па, оста ви ла нам 
је фре ску о пред ста ви че ти ри ко ми-
ча ра ис пред Хри ста, на зва ну „Ру-
га ње Хри сту“, на сли ка ну у цр кви–
за ду жби ни срп ског кра ља Уро ша 
II, у Ст. На го ри чи ну, у данашњој 
Ма ке до ни ји. И на дру гим фре ска-
ма, на при мер у Де ча ни ма, на ла-
зе се при ка зи гру па за ба вља ча са 
му зич ким ин стру мен ти ма. У књи-
зи „Срп ска Алек сан дри да“, из XV 
ве ка, на ла зи се цр теж ко ји пред ста-
вља глум це. У „По хва ли Си ме о-
ну и Са ви“, Те о до си је по ми ње ско-
мра хо во мр ско по зо ри ште ко је на 
ули ци скр на ви ум и упро па шћа ва 
ду ше пра зно вер ног све та ко ји по 
же зи, ве тру и пра ши ни гле да и слу-
ша ђа во ље пе сме и ру жне ре чи.

Не ма сум ње да су игра, плес, 
глу ма, да кле по зо ри ште – по сто-
ја ли  у Ср ба још у сред њем ве ку. 
Оста је пи та ње за што се исто ри ча-
ри те а тра овом те мом, као зна чај-
ним сег мен том на ше ба шти не, рет-
ко ба ве.

Др Жорж По по вић

ТЕАТАРСКА ПИТАЊА

Позориште у средњовековној Србији

На пу сти ла нас је пр ва ки ња 
ба ле та и ко ре о граф, Ми ра 

Са њи на. По за вр ше ном шко ло-
ва њу у За гре бу и Бе чу, до ла зи 
у Београд. По себ но се из два ја-
ју ње не ин тер пре та ци је уло га 
у ба ле ти ма „Ше хе ре за да“, „Ба-
ла да о јед ној сред њо ве ков ној 
љу ба ви“, „Тро ро ги ше шир“, 
„Ђа во на се лу“, „Љу бав ча роб-
ни ца“, „Шпан ски ка при чо“...
Би ла је вр сна ин тер пре та тор ка 
шпан ског и до ма ћег фол кло ра, 
а ње на Би ља на у Хри сти ће вој 
„Охрид ској ле ген ди“, ко ју је у 
Бе о гра ду и на број ним го сто ва-
њи ма игра ла ви ше од три сто ти-
не пу та – ушла је у ле ген ду. Се-
ти мо се и ње них ко ре о гра фи ја: 
пра и звед ба „Ба ла де о ме се цу 
лу та ли ци“, „Вал пур ги на ноћ“, 
„Са ло ма“... По по вла че њу са 
сце не успе шно је во ди ла сту-
дио за мо дер ну игру. Ко ле ге су 
јој 2008. до де лиле На гра ду за 
жи вот но де ло. 

Ј. С.

При ма до на у пен зи ји, Зла-
та Се сар дић, би ла је чла-

ни ца бе о град ске и новосадске 
Опе ре. Као умет ни ца ле пог гла-
сов ног ма те ри ја ла ве ли ког оби-
ма, из ван ред не сцен ске по ја ве 
и знат них глу мач ких спо соб но-
сти, оства ри ла је низ глав них 
ли ко ва у опе ра ма стра ног и до-
ма ћег ре пер то а ра, ме ђу ко ји-
ма се ис ти чу на слов не уло ге 
у Пу чи ни је вој „То ски“ и Ма-
сне о вој „Ма нон“, у Вер ди је-
вим де ли ма „Тру ба дур“, „Бал 
под ма ска ма“, „Оте ло“ и „Дон 
Кар лос“... За па же на је и као со-
лист ки ња у из во ђе њи ма ве ли-
ких ора то ри ја, ре кви је ма и кан-
та та. До бит ник је ве ћег бро ја 
зна чај них на гра да, а од про-
шле го ди не и вред ног при зна-
ња – Пе ча та На род ног по зо ри-
шта.                                   Ж.Х.

де“ у Напуљу, љу, љу „Пепе-
шчић“ у Риму, му, му
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ио је директор Ба-
ле у Напуљу 
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нас је стални пе-
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