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ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ЈАНУАРУ, ЈЕДНА У ФЕБРУАРУ

Јануар је ипак позоришни месец

За јануар кажу да „није по да „није по да „ни -
зоришни месец“. Ипак, 
у Народу Народу На ном позоришту 
је ситуација другачија. 
Наиме, Балет је 25. јануа-

ра са великим успехом имао премијемијеми -
ру једночине кореографије чуфије чуфи веног 
Маура Бигонцетија „Songs“, на мутија „Songs“, на мути зи-
ку Хенрија Паррија Парри села. Представу, чијаву, чијаву, чи
светска премијемијеми ра је била 1997. у 
Are na dei Te a tri у Ређо Емилијалијали , пре-

нела је његова асистенткиња Маша 
Додел, а и остали чланови ауторског 
тима – Карло Чери дизајнер светла 
са асистенткињом Ђулијом Палијом Пали сторе 
– гости су из Италије. лије. ли Премијеру су 
играли Ашхен Атаљанц, Милан Рус 
и Дејаи Дејаи Де н Колароларола в, а на репризама ће 
наступати и Сања Нинковић, Ми-
лош Марилош Марилош Ма јан и Таријан и Тари маш Чижмадијадијади . 

Вечерас је на Великој сцени  пре-
мијермијерми на обнова Вердиједиједи вог „Бала 

под маскама“, у режији Божији Божи жидара дара да
Ђуровића, сценографији Алекфији Алекфи сан-
дра Златовића и костимима Љиља-
не Орлић. Оркестром диригује Ана 
Зорана Брајона Брајона Бра вић. Већина улога је
спремана у дуплој подели, а певају 
Катаритарита на Јовановић, Јасмина Трум-
беташ Петровић, Софија Пифија Пифи жури-
ца, Јелена Влаховић, Наташа Јовић 
Тривић, Хон Ли, Јанко Синадино-
вић, гост Марко Калајалајала новић, Мио-

драг Матић, Александар Пантелић, 
Драгољуб Бајић,љуб Бајић,љуб Ба Павле Жарков, Све-
то Кастратовић, Вук Матић, Милош 
Ђуричић, Дарко Ђорђевић, Игор Ма-
твејевтвејевтве , Данило Стошић, Александар 
Пауновић, Ивана Видмар и Гаврило 
Рабреновић.

Двадесетог фебруара нас, на 
Сцени „Раша Плаовић“, очекује пре-
мијемијеми ра Ибзенове „Хеде Габлер“. У 
насловној улози је Наташа Нинко-

вић, а остале улоге тумаче Алексан-
дар Ђурица, Олга Одановић, Ана-
стасиа Мандић, Љубомир Бандовић
и Небојша Дугалић. Представу ре-
жира Снежана Тришић, драматург 
је Славко Милановић, сценограф 
Александар Денић, костимограф Ка-
таритарита на Грчић, комкомк позитор Ања Ђор-
ђевић, а др Љиљана Мркић Попо-
вић се бавила сценским говором.                  

Р.П.Н.     

Народарода но позориште је 20. јану-
ара ара а прославило крсну славу – 

Светог Јована, у присуству члано-
ва Куће и бројних гостију.стију.сти Обред 
освећења и сечења славског кола-
ча обавили су протојетојето реј ставро-
фор Петар Лукић и јереј Влади-
мир Вранић, уз саслужење Хора 
Опере и маестра Ђорђа Станкови-
ћа, а домаћин славе је била Ружи-
ца Петровић Дедијер, директордијер, директорди ка 
IN хотела. Управник Божидар Ђу-
ровић је казао да га посебно раду-

је што су са запосленима „на нашој 
Слави“ и многобројни пријани пријани при тељи без 
којих Накојих Нако ционални театар не би био 
оно што јесте – „стабилна Кућа у ко-
јој ради пуно успешних људи који ди који ди ко
природно и сарано и сарано и са ђују са успеђују са успеђу шнима“ 
и додао: „И овом приликом им се за-
хваљујем што су са наљујем што су са наљу ма у свим тре-
нуцима када су нам пријада су нам пријада су нам при тељи неоп-
ходни. Без пријани. Без пријани. Без при теља живот би био 
бесмислен. А живот проведен у бе-
смислу не отвара рајслу не отвара рајслу не отва ска врата“.

М. Б.
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Емотивни набоји
Студентски радови

и три професионал-
не режијежијежи Снежани
Тришић су донели
награде и призна-

ња којакојако су је издвојидвојидво ла као једно
од нових редитељских имена на-
шег позоришта. Као најбољи сту-
дент режијежијежи у генерацијицијици добила
је Награду „Хуго Клајн“, а на Ин-
тернационалном фестивалу позо-
ришних академијамијами „Set ka ni / En-
co un ter 2008“ у Брну,ну,ну награђена
је за режијужијужи „Породичних при-
ча“ Биљана Србљановић. Награ-
да „Љубомир Муци Драшкић“ за
2009. припала јој је за режијужијужи „Са-
моудице“ Александра Радивојевојево  -
вића. Њене представе су учество-
вале на фестивалима у Новом
Саду, ду, ду Смедереву, ву, ву Загребу, бу, бу Манче-
стеру, ру, ру Лиону, ну, ну Брну, ну, ну Прагу. гу. гу Снежа-
на Тришић бира актуелне „вруће“ 
теме и савремене писце (Олби, Бу-
ковски, Вуди Ален, Зупанчич, Ср-
бљановићева), а Ибзенова „Хеда
Габлер“ је први класични комад
којкојко и поставља на сцену. ну. ну Ова пред-
става отвараотвараотва репертоарски ци-
клус Драме НародНародНа ног позоришта
у којекојеко м ће младим редитељима би-
ти поверена режијажијажи класичних де-
ла.

Шта је за вас привлачно у
драмској класици?

Дешифроватипроблемесавре-
меног човека кроз класику увек
ме приближава суштини постојастојасто -

ња од којекојеко се данас све више уда-
љавамо. У свакодневној борби за
добар и угодан живот, вот, вот статусну и
економску сигурност, ност, ност ми поједпоједпо но-
стављујевљујевљу мо и потцењујењујењу мо чове-
ка, величину живота, смисао смр-
ти, лепоту и значај уметности, а
не прихватамо последице тога –
колективну беду којакојако се запати-
ла у свим структурама друштва. 
О томе говори и мојамојамо „Хеда Га-
блер“. До сада сам углавном ра-
дила савремене комаде којикојико су се
директно и безобразно обрачуна-
вали са феноменима друштва у

коjeкоjeко м живим. То је друга врста уз-
буђења, ризика и генерацијског
бунта, којa долази кроз открива-
ње нових тема и аутентичних сти-
лова младих писаца. Кроз постав-
ке савремених комада често сам
прожимала архетипске приче, 
митове, или реферисала на нека
класична дела или епохе у умет-
ности. Сада ми је посебно инте-
ресантно да класично дело читам
из искуства савременог позори-

шта, у контексту времена у којекојеко м
живим. 

Премијере Ибзенових дра-
ма изазивале су полемичку ат-
мосферу и често веома бурне ре-
акције јавности. 

Ибзен је један од најангажова-
нијихнијихни , а мојихмојихмо омиљених класич-
них драмских писаца, иако му
тешко опраштам што је за једно
извођење изменио крај „Норе“ 
и написао да се она покајнички
враћа кући. Хеда Габлер је „дома-
ћица изабраног круга“ којага“ којага“ ко има
више величанствених идејаидејаиде , мрач-
них поетичних визијазијази , потребе за
апсолутном лепотом и смислом, 
него што тога има у самом врху
прагматичне и грамзиве културне
елите. Када све оно што носимо
у себи не можемо да оствариоствариоства мо, 
вреди ли и због чега живети?

Ибзенова драмска техни-
ка „добро скројеног комада“ 
данас делујелујелу као сметња која
блокира вантекстуалне компо-
ненте сценског језика – затворе-
ност форме постала је проблем
за савремено позориште. Како
сте решавали тај проблем?

То је вероватно највећи про-
блем због којекојеко г се Ибзен тако
мало поставља данас у позори-
шту. шту. шту Његова херметичност и чи-
ста форма су толико сами себи
довољни да га свако спољашње
ситнореалистично глумачко-ре-
дитељско средство лако угрози и

ДУШАНКИ СТОЈАНОВИЋ

вакиња Драме, Душанка Стојака Стојака Сто но-
вић-Глид, овогодишња је добитни-
граде „Милош Жутић“, за најбоље 

мачко оствареко оствареко оства ње у професионалним 
риштима од 30. јуна 2009. до 30. ју-

на 2010. године – за лик Кућевне у пред-
стави „Код куће / Кабул“ Народ Народ На -

ног позоришта у Београду. Ово 
значајно признање, за које је 
било номиновано 19 глумaца, 
биће јој уручено 8. фебруа-
ра, после представе за коју је 
награђена.

М. Б.

ХОР ОПЕРЕ НОВИНАРИМА

Традиционални ново-
годишњи коктел за 

представнике медија кодија коди ји ја који ја ко
прате продукцију нацију наци ше 
Куће, одржан је крајем жан је крајем жан је кра
прошлог месеца у ново-
основаном Музеју Назеју Назе родју Народју На -
ног позоришта. Присутне 
је поздравила и поже-
лела им добродошлицу 
директорка маркетинга 

Љиљана Лазић Михајловић, а потом је, у краћем говору, 
управник Божидар Ђуровић подсетио на неке од најзначај-
нијих акнијих акни тивности током претходних годину дана. Свечану 
атмосферу је употпунио Хор Опере који је, под  који је, под  ко музичким 
вођством Ђорђа Станковића, извео „Винску песму“ из Вер-
диједиједи ве „Травијавијави те“ и веселу новогодишњу композицију „Jinцију „Jinци -
gle Bells“.

Р. П. Н.

ГАЛА КОНЦЕРТ

Тра ди ци о-
нални Но-

во го ди шњи 
гала  концерт, церт, церт
ове године је 
имао сасвим но-
ву концепцију цију ци
– уместо уоби-
чајечајеча них попу-
ларних  арија из них  арија из них  ари
оперског репер-
тоара, пуара, пуа блика 
је у Нову годи-

ну по Јулијанлијанли ском календару студару студа пила разгаљена мелодијадијади -
ма из оперета Јохана Штрауса, Жака Офенбаха, Франца Ле-
хара и Лехара и Леха онарда Бернштајна, које се на на које се на на ко шој сцени ретко 
изводе. Под називом „Светлуцај и буди срећан“, овај једин-
ствени програм су, грам су, грам су вођени сигурном руком маестра Јохане-
са Харнајта, извели Оркестар Опере и солисти Александра 
Ангелов, Катаритарита на Јовановић, Софија Пифија Пифи журица, Сања 
Керкез, Дарко Ђорђевић и Небојша Бабић. У духу празни-
ка, концерт је завршен правом кишом шарешом шарешом ша них балона који на који на ко
су преплавили препуно гледалиште Велике сцене. 

Ј. С.

КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ

Саборна црква је и ове године 14. јануара биара биа ла гост На-
родног позоришта. Овог пута, добротворни Новогоди-

шњи концерт духовне и народне и народне и на не музике, почео је песмама 
„Оче наш“ Јосифа Маринфа Маринфа Ма ковића и „Боже правде“ Давори-
на Јенка у извођењу Првог београдског певачког друштва, 
после чега је уследила беседа стареда стареда ста шине Саборне цркве,
протојетојето рејарејаре -ставрофора Петра Лукића. У програму су уче-
ствовали и Дечји хор „Чаечји хор „Чаеч роји хор „Чароји хор „Ча лија“, глулија“, глули мац Момир Брадић, 
фрулаш Бора Дугић, Београдски мушки хор, етно група 
„Ризница“, Национални ансамбл „Коло“...

М. Б.

ЖУТИЋ ДУ

Прва
вић-Глид

ца Награ
глумач
позори
на 2010. го

Ма ша До дел 
(Mac ha Da u-
del) је го шћа 
На род ног по зо-
ри шта, где као 

аси стент Ма у ра Би гон це ти ја (Ma-
u ro Bi gon zet ti) пре но си његову 
ко ре о гра фи ју „Songs“, на му зи ку 
Хен ри ја Пар се ла. Кла сич но ба лет-
ско обра зо ва ње сте кла је у Фран-
цу ској, не ко ли ко го ди на је на сту-
па ла превасходно у кла сич ном 
ре пер то а ру, да би по сле су сре та 
са Би гон це ти јем прешла у чу ве-
ну ита ли јан ску ком па ни ју Атер ба-
ле то (Ater bal let to), где је про ве ла 
целу деценију, игра ју ћи ви ше од 
сто пред ста ва го ди шње, оби ла зе-
ћи цео свет. 

Како сте прихватили такву
промену, после ангажмана у
класичној балетској компани-
ји?

ОдлукадапостанемчланАтер-
балета је дефинитивно најбоља у
мом животу. ту. ту У почетку нас је би-

је
би-
де-

сте. 
но
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СаСаС времевремевре ноосећањетрагич-
ногСногС расте када је индиви-

дуа свесна свог полополопо жајажајажа , ја, ја све
зна о себи и друштву у којекојеко мјемје
живи, ви, ви али ништа не може да
промепромепро ни у свом животу. ту. ту

ИНТЕРВЈУ |  МАША ДОДЕ Л

Тело, покрет, емоција
ло релативно мало. Тамо је

било лако радити. НијеНијеНи би
ло традиционалних поде
ла на ансамбл и солисте
Сви играчи су потпуно
равноправни, сви играјуиграјуигра
све, нема првих и других
подела. Апсолутно свако
има свој тренутак на сце

ни, подједподједпод нако је важан и
вредан... То је свакако нај

бољи део мојемојемо уметнич
ке карикарика јеријери ре. 

Иако сте то
скромнопрећу
тали, знамо да
сте баш Ви Би
гон це ти је ва
муза...

Мауро по
седуједуједу дивну
особину – када
радисаодређе
ним играчем

он је за ње
га једи



ни у том тренутку, ку, ку потпуно је фо-
кусиран, што играч добро осећа. 
То улива осећај сигурности. Тако-
ђе, он дозвољава и доста импро-
визацијецијеци , много тога можеш да из-
ведеш на свој начин, он те само
усмерава. Имаш свој простор, он
даједаједа импулс, остало развијашвијашви сам. 
Чак и ако урадиш нешто што ни-
је у складу са његовим захтевом, 
а то осећаш и оправдаш, у реду је.
На тај начин, он стварно „извла-
чи“ најбоље из уметника. Веома
поштујемштујемшту Маура. Много кореогра-
фијафијафи и напорног рада је иза нас. 
Мислим да ме он, можда, најбоље
познајезнајезна .

Како Ви, као играч, дожи-
вљавате балет „Songs“?

„Songs“ је свакако најбоља ко-
реографијафијафи Маура Бигонцетијатијати . 
Иако нијенијени била постављена за ме-
не, уживала сам играјуиграјуигра ћи је. Му-
зика и кореографијафијафи чине једин-
ствену целину. ну. ну На сцени су једна
девојка и два младића, она на све
начине покушава да оде од њих, 
али нијенијени у стању. њу. њу Једноставна при-
ча, оставља много простора за емо-
цијецијеци , а дозвољава да на сцени бу-
дете било шта – птица или жена, 

потпуно је свеједсвеједсве но. Приметила
сам да и публика представу посма-
тра без даха. Кад се заврши, потпу-
на је тишина неколико тренутака. 
То говори све.

Вероватно нисте ни сањали 
да ћете преносити кореографије
Бигонцетија и тако отворити но-
во поглавље у својој каријери...

Искрено, нисам ни размишља-
ла о томе, али пронашла сам се. 
Врло емотивно доживљавам ка-
да могу да пренесем играчима по-
крет, крет, крет доживљај. Одговараварава ми педа-
гошки рад и бавићу се њиме и у
будућности. 

Повукли сте се са сцене рела-
тивно млади. Када уметник осе-
ти да је време да престане актив-
но да игра?

Ни сам ни шта од лу чи ла за је-
дан дан. Про сто, сплет жи вот них 
окол но сти је био та кав. До би ла 
сам бе бу, али сам и да ље игра ла. 
Би ло је на пор но, мно го смо пу то ва-
ли. Он да сам од лу чи ла да је вре ме 
за не што но во. Мо гла сам да пре-
ђем и у не ку дру гу ком па ни ју, али 
ни сам то учи ни ла јер ми је Атер ба-
ле ту би ло див но. Та мо је све би ло 
јед но став но – игра ли смо и то је 
то. Ни сам то хте ла да по ква рим. 

Да ли вам нешто недостајестајеста
из тог периода?

Ин те ре сант но, не до ста ју ми 
про бе. Тај рад је ве о ма ва жан. По-
сле про бе си не ка ко ис пра жњен, и 
фи зич ки и емо тив но. То је дра го це-
но јер стал но об на вљаш сво ју енер-
ги ју. При зна јем да још увек ни сам 
про на шла ал тер на ти ву, оно што об-
на вља дух. Ра дим на то ме.

Какав је Ваш став у односу
на класичну и савремену игру?

Не до па да ју ми се та кве по де-
ле. По сто је са мо игра и емо ци ја. 
Има те сво је те ло, по кре том ис ка-
зу је те све. Игром до ча ра ва те оно 
што но си те у се би и оно што у су-
шти ни чи ни ва ше би ће.

Бран ки ца Кне же вић П
О
Р
Т
А
Л
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РЕПЕРТОАР | ФЕБРУАР

СУСРЕТИ
11.02. у 18.00 КСЕНИЈА ЈОВАНОВИЋ 
18.02. у 18.00 МИЛКА СТОЈАНОВИЋ

ЈУБИЛЕЈИ
04.02. у 18.00 АНА ПАВЛОВИЋ

СЕЋАЊА
15.02. у 18.00 БОРИСЛАВ ПАШЋАН, 30 година од смрти

ПРОМОЦИЈЕ
23.02. у 12.00 Жерар Жорж Лемер КАФКА издавач 
Clio, Београд
24. 02. у 12.00 Милован Ђ. Глишић РЕПЕРТОАР И 
ПРИХОДИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ 
ОД 1868. ДО 1894. ГОДИНЕ, издавач Архив Србије

КОНЦЕРТИ
16. 02. у 18.00 Српски гудачки квартет МОКРАЊАЦ

ШКОЛСКИ ЧАС
09.02. у 12.00 МИЛАН ЛАНЕ ГУТОВИЋ

ОТВОРЕНА ВРАТА
12. 02, 26. 02. у 11.00 и 13.00 часова 

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

девалвира. Увек се трудим
да пронађем јединствен и
аутентичан језик свих ван-
текстуалних сценских ком-
понената у односу на комад
којикојико радим, заједзаједза но са глум-
цима и сарадсарадса ницима. То
је као ствараствараства ње малог уни-
верзума којикојико има својесвојесво зако-
не, гравитацијуцијуци , ју, ју значења, је-
зик... УвекУвекУ је другачијечијечи . На 
„Хеди Габлер“ сам, са дра-
матургом, радила на суптил-
ној адаптацијицијици и сажимању
драме, како би се активира-

ла драмска радња а да то
не угрози унутрашњи жи-
вот ликова којекојеко глумци ту-
маче и трудила се да про-
нађем адекватан сценски
израз којикојико ће, као и Ибзе-
нова драма, имати чисту, сту, сту
једноставну и савршену
форму,му,му али којкојко и ће пусти-
ти снажне емотивне набо-
је и индивидуалне садр-
жајежајежа из себе, а то уме да
буде аутентично и дина-
мично. 

Славко Милановић

СЕЋАЊЕ НА МИРУ САЊИНУ

О животном и уметничком путу недав-
но преминуле примабалерине и коре-

ографа нашег Балета, Мире Сањине, са 
љубављу и сетом су у оквиру циклуса „Се-
ћања“, у уторак 11. јануараараа , у нашем Музеју зеју зе
говориле Милица Зајцев, Мирјацев, Мирјацев, Мир на Здравко-
вић, Наташа Минић Ђорђевић и Дина Ко-
стић Николић.                                        М. Б.

ШЕК СПИР 
И ДРУЖИНА

Књига Стенлија лија ли
Велса „Шек-

спир и дружина“, 
коју је у оквикоју је у оквико ру 
едиције „Клепције „Клепци си-
дра“ објадра“ објадра“ об вила Изда-
вачка кућа „Clio“, 
представљена је у 
Музеју Назеју Назе родју Народју На ног 
позоришта 25. јануара.ара.а О књизи која на призи која на призи ко годан и, где је то 
могуће, забаван начин, покушава да одреди Шекспиров по-
ложај у односу на глумце и друге писце његовог времена, го-
ворили су Зорица Бечановић и Зоран Пауновић, разговору 
се придружио и министар културе, Небојша Брадић, а од-
ломке из књиге је читала Биљана Ђуровић.

М. Б.

СУСРЕТИ

У оквиру циклуса „Сусрети“, поштоваоци примадоне
Радмиле Бакочевић, окупљени 18. јануара ара а у Музеју Назеју Назе -

родног позоришта, присуствовали су и свечаном уручењу 
још једног значајног признања које ће ња које ће ња ко увећати колекцију цију ци
наше оперске диве. Сребрњак Народњак Народњак На ног позоришта је госпо-
ђи Бакочевић предао управник, Божидар Ђуровић. У среду, 
26. јануара, ара, а одржано је вече посвећено драмском уметнику 
Павлу Минчићу. Разговор је водио драматург Славко Ми-
лановић.

Р. П. Н.

Ополополопо жајужајужа жене сам, нажалосталоста , наунауна -
чилачилачи много одраодраод стајустајуста ћи у Србијибијиби где

су мехамехаме низми којикојико подреподрепод ђуђуђ јуујуу жену мушком
принципу ауториауториауто тативности, сти, сти жељежељеже , ље, ље вла-
сти и амбицијецијеци ,је,је толитолито ко добро и стабилно
конструисани да је неодољидољидо во посматрати
како идентично и успешно функционишу,шу,шу
од ИбзеИбзеИб новог конзервативног грађанског
друштва до овог нашег патријтријтри арара халрхалр ног. ног. ног Но-
ви патријартријартри хатјархатјар притајетајета но опстајестајеста и успо-
ставља се изнова кроз разлиразлираз чите односе и
структуретурету у нашем друштву у транзицијицијици . 

Веомаомао се радујемдујемду што сам 
поново са АшхенАшхенАш . Добро

је познајемзнајемзна још из периперипе ода ка-
да смо наступалепалепа у Атербалебалеба -
ту,ту,ту тако да ми је рад са њом
не самосамоса једноставан, већ и
огромно задовољство. 
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На нашој оперској сце-
ни појани појани по вљује се новљује се новљу во 
име које треиме које треиме ко ба запам-
тити – Марко Калајалајала -
новић. Овај младиба-

ритон рођен је 1984. у Београду, ду, ду где 
је основе вокалне технике савладао
са проф. Љубодрагом Беговићем, по-
сле чега наставља интензивно да ра-
ди са прваком Oпере НародНародНа ног по-
зоришта Живаном СараСараСа мандићем. 
Италијанлијанли ску фразу, зу, зу оперски израз и
вокално усавршавање наставио је у
класи проф. Радмиле Бакочевић на
Академијимијими лепих уметности у Бео-
граду. ду. ду О квалитетима овог уметни-
ка сведочи и стипендија дија ди аустријске
фондацијецијеци за младе оперске таленте
југоисточне Европе CEE Mu sik the a-
ter из Беча. Сваког доброг уметника, 
поред неопходног талента, као што 
добро знамо, чини и велики рад, не-
прекидно истраживање, учење и 
усавршавање – током читавог живо-
та. Тако Марко постаје истаје иста члан Опер-
ског студија „Бодија „Боди рислав Поповић“
НародНародНа ног позоришта у Београду.ду.ду

Овај вредни млади певач у ста-
тусу самосталног уметника, на сце-
ну Народну Народну На ног позоришта у Београду 
улази „на велика врата“: на преми-
јерној обнови „Бала под маскама“, 

вечерас, 29. јануараараа , певаће улогу 
Рената, а убрзо потом, већ 2. фебру-
ара, наара, наа ступиће и у „Адријаће и у „Адријаће и у „Адри ни Леку-
врер“, у улози Мишонеа. Успели 
смо да му, смо да му, смо да му између проба, постави-
мо неколико питања. Најпре, неми-
новно, желели смо да знамо шта за 
њега значи деби у Народби у Народби у На ном позо-
ришту. шту. шту „Дебитова-
ти у НародНародНа ном
позоришту у Бео-
граду, ду, ду певати две
улоге у четири
дана, за мене је
велика  радост“, 
рекао нам је са 
осмехом. „Иако
сам улогу Рена-
та у ‘Балу под ма-
скама’ певао ове
сезоне у сарасараса јеврајевра -
ском НародНародНа ном
позоришту, шту, шту де-
би на сцени мог града представља
заиста нешто посебно. Улога Рена-
та, по многима  једна од најлепших
Вердиједиједи вих барибариба тонских улога, ком-
плексна и врло захтевна, прави је
изазов. С друге стране, опера ‘Адри-
јана Лекуврер’ је дело којекојеко на мене
сваким слушањем оставља изузет-
но јак утисак и само певање те пре-

дивне музике представља неописи
во уживање“.

За Марком Калајалајала новићем су већ 
бројни наступи на музичким фести
валима и солистичким концертима 
којих којих ко је до сада било већ 27, у Срби
ји, Црној Гори, БиХ, Словенијинијини , Грч
кој, Немачкој и Италијилијили ... „Поред  то

га, наступао сам 
у улогама Пола у 
‘Дериштима’ Фи
липа Гласа, Мар
чела у Пучинијенијени
вим ‘Боемима’ и
Бискромеа у „Vi-
va la mam ma“ Гае
тана Доницетијатијати
у Српском народском народском на
ном позоришту у 
Новом Саду, ду, ду На
родном позори-
шту у Сарашту у Сарашту у Са јерајера ву и у 
Словенском народарода

ном гледалишчу у Маришчу у Маришчу у Ма бору где се 
мој наступ свидео  новинским крити
чаричарича ма“, с не малим поносом исти
че Марко.

„У НародНародНа ном позоришту ускоро 
почињем да се припремам и за пре
мијермијерми ну обнову „Атиле“, која ће бикоја ће бико
ти крајем ти крајем ти кра мајмајма а ове сезоне. Поред 
тога, у Народ Народ На ном позоришту у Са

МЛА ДИ ЛАВОВИ – МАРКО КА ЛАЈАНОВИЋ

Преко Европе до свог Београда

ПРЕМИЈЕРА ОПЕРСКОГ С Т УДИЈА

Спој искуства и младости

СлоСлоС веначка штампа не 
штеСштеС ди комплименплименпли те за 

нашег Маркакак  Кала Кала Ка јалајала новића: 
„он плени на сцени својом опуни својом опуни сво -
штеношћу, ћу, ћу његов жињегов жиње ви бариви бариви ба -
тон својом статон својом статон сво новитошћушћушћ  (...) 
Он је својим барсвојим барсво шунастим гла-
сом откровење овогодишње по-
ставке опере ке опере ке опе ‘Бо‘Бо‘ емиемие ’“ – само само са
су неке од оцена тамона тамона та шње кри-
тике. ке. ке

си-

ћем су већ 
сти-

ма 
би-

Грч-
то-

пао сам 
ла у 
Фи-
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ву и у 
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ро 
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ја ће би-
ред 

-

рајерајера ву ове сезоне певам „Бал под ма-
скама“ и „Тра„Тра„ вијавијави ту“, а са мариариа бор-
ским СНГ имам заиста велике 
планове. Најпре већ у мартутут игра-
мо „Трамо „Трамо „ вијавијави ту“ у Каиру, ру, ру у јуну 
нас очекује кује ку неколико представа 
„Тра„Тра„ вијавијави те“ и „Боема“ у Јапану, ну, ну
затим премијемијеми ра опере „Чр „Чр „ не ма-
ске“ словеначког композитора Ма-
рија Корија Кори гојагојаго , што ће бити први пројеви пројеви про -
кат у оквиру 2012. године у којој 
је Мари Мари Ма бор „Европска 
престоница кул-
туре“, па пре-
мијемијеми ра„Љубав-
ног напитка“ 
следећег про-
лећа...

Драган 
Стевовић

Преко Европе до свог Београда

Опе ра Ђа ко ма Пу-
чи ни ја у јед ном 
чи ну „Та ба ро“ 
(„Плашт“), по ли-
бре ту Ђу зе пеа Ада-

ми ја и у ре жи ји Де ја на Ми ла ди но-
ви ћа, би ће пре ми јер но из ве де на 
12. фе бру а ра на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. 
Ово де ло, чи ја свет ска пре ми је ра 

је би ла 14. де-

вог трип ти ха ко ји об у хва та и опе-
ре „Се стра Ан ђе ли ка“ и „Ђа ни 
Ски ки“. Ор ке стром ди ри гу је Де-
јан Са вић, а со ли стич ке уло ге су 
по ве ре не по ла зни ци ма Опер ског 
сту ди ја На род ног по зо ри шта „Бо-
ри слав По по вић“, са ко ји ма је му-
зич ку при пре му ура ди ла при ма до-
на Рад ми ла Ба ко че вић. У из ја ви за 
По зо ри шне но ви не, про сла вље на 
умет ни ца на по ми ње да је ово пр ва 
по став ка „Та ба ра“ у На род ном по-

„Има ла сам ве ли ку же љу да на-
по кон ура ди мо и ту опе ру, с об зи-
ром да се ‘Се стра Ан ђе ли ка’ већ 
из во ди ла у окви ру на шег Опер-
ског сту ди ја, док је ‘Ђа ни Ски ки’ 
био на ре дов ном ре пер то а ру. Ве о-
ма сам срећ на што ће се то уско ро 
де си ти и си гур на сам да ће то би-
ти од лич на пред ста ва, иако ни смо 
има ли мно го вре ме на за при пре му. 
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи ве ли ком 
про фе си о нал цу и чо ве ку од огром-
ног ис ку ства, ка кав је ма е стро Ми-
ла ди но вић, знам да ће све би ти 
у ре ду и да ће ‘Та ба ро’ на нај бо-
љи мо гу ћи на чин би ти пре зен то-
ван пу бли ци“, ка же го спо ђа Ба ко-
че вић и на гла ша ва да јој рад са 
мла дим по ла зни ци ма при чи ња-
ва ве ли ко за до вољ ство.

„То су вр ло та лен то ва на 
де ца. Не сум њам у њих, иако 

не ки ни кад ни су има ли су срет са 
сце ном. Ле по се укла па мо, сла же-
мо... Има мо ве ли ку по моћ и од ко-
ре пе ти то ра Гле ба Гор бу но ва, као и 
маестро Де ја на Са ви ћа ко ји то ме 
да је лич ни пе чат“, на во ди на ша 
са го вор ни ца и ис ти че да по сто је 
ве о ма ве ли ке шан се да пред ста ва 
го сту је у Ско пљу, Но вом Са ду и 
Ма ри бо ру. 

Она додаје даје да како ће покушати 
да се договори са управом Куће 
да ова представа убудуће добије бије би
неке матине термине у оквиру ре-
пертоараараа . 

Господин Миладиновић исти-
че да у свом основном редитељ-

ском приступу не прави 

онално сценско искуство мојих ство мојих ство мо
младих колега је сасвим скромно 
или га уопште нема, али ја намер-
но не обраћам много пажње на 
то. Они не смеју да осеОни не смеју да осеОни не сме те да им 
се ‘гледа кроз прсте’ зато што су 
почетници, јер крајњи циљ мог ре-
дитељског рада са њима је да се 
што више професионално ‘очели-
че’. Видим све њихове проблеме, 
одмах их коригујемгујемгу , указујем на зујем на зу
примере из професионалног опер-
ског света, помажем им да синхро-
низују позују позу крет, крет, крет ход, израз лица, 
са одређеним вокалним сегмен-
том, инсистирам на вокално-глу-
мачкој интерпретацији цији ци (јер је за (јер је за (

мене само правилно отпевана во-
кална фраза con di tio si ne qua non), 
учим их да слушају оршају орша кестрацију цију ци

ја прати њихово певање јер се у 
њој налази обиље индикација коција коци је ја које ја ко

гу да искористе за све оно што 
сам претходно навео“, каже Мила-

новић који је вић који је вић ко режију „Тажију „Тажи бара“ бара“ ба
клонио Оперском студију „Бодију „Боди -
слав Поповић“.

Према његовим речима, за све 
учеснике у сценској интерпрета-

ји овог Пучинијенијени вог дела изу-
но је важно да максимално, у 

оквиру својих мору својих мору сво гућности, реали-
ју све теме задате самим делом, 

од креирања лика, преко успоста-
вљања односа са једним или више 
партнера на сцени, до геста и ми-
зансцена. 

„Другим речима, ја у овом 
случају ничају нича сам редитељ који истељ који истељ ко -
тиче своју спече своју спече сво цифичну концеп-
цијуцијуци , ју, ју већ редитељ који из сентељ који из сентељ ко ке,
саветима, сугестијастијасти ма, идејаидејаиде ма, 
искуством, усмерава младе коле-
ге на што правилнију и пронију и прони феси-
оналнију глунију глуни мачку интерпретаци-
ју оперске улоге. Овом приликом 
акценат је на процесу певачко-
глумачког рада, а не на спектаку-
ларности редитељског концепта. 
Другачије не би бичије не би бичи ло поштено!“, 
закључује Миладиновић.

Микојан Безкојан Безко брадица

је би ла 14. де-
цем бра 1918. 

го ди не у  
„Ме тро-

по ли-
те ну“ 
у Њу-
јор ку, 
са став-
ни је 
д е о 
П у -

чи ни је-

умет ни ца на по ми ње да је ово пр ва 
по став ка „Та ба ра“ у На род ном по-
зо ри шту. 

„Има ла сам ве ли ку же љу да на-
по кон ура ди мо и ту опе ру, с об зи-
ром да се ‘Се стра Ан ђе ли ка’ већ 
из во ди ла у окви ру на шег Опер-
ског сту ди ја, док је ‘Ђа ни Ски ки’ 
био на ре дов ном ре пер то а ру. Ве о-
ма сам срећ на што ће се то уско ро 
де си ти и си гур на сам да ће то би-
ти од лич на пред ста ва, иако ни смо 
има ли мно го вре ме на за при пре му. 
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи ве ли ком 
про фе си о нал цу и чо ве ку од огром-
ног ис ку ства, ка кав је ма е стро Ми-
ла ди но вић, знам да ће све би ти 
у ре ду и да ће ‘Та ба ро’ на нај бо-
љи мо гу ћи на чин би ти пре зен то-
ван пу бли ци“, ка же го спо ђа Ба ко-
че вић и на гла ша ва да јој рад са 
мла дим по ла зни ци ма при чи ња-
ва ве ли ко за до вољ ство.

„То су вр ло та лен то ва на 
де ца. Не сум њам у њих, иако 

ском приступу не прави 
никакву разлику 

између полазни-
ка Оперског 
студија и дија и ди ис-
кусних умет-
ника. 

„Истина, 
про фе-

с и -

мене са
кал
учим их да слу
која пракоја прако
њој на
могу да ис
сам прет
дино
покло
рислав По

уче
цији овог Пуцији овог Пуци
зетно је ва
окви
зују све тезују све тезу
од кре
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Фил хар мо ни ју 
младих „Бори-
слав Пашћан“
следећег месеца 
очекује значајан чајан ча

догађај...
Јед не ти хе али тмур не ве че ри, 

24. фе бру а ра 1981, огром на енер ги-
ја, ам би ци ја, зна ње и љу бав пре ма 
му зи ци у ли ку ма е стра Бо ри сла ва 
Па шћа на, оти шли су у веч ност. Три-
де сет го ди на ка сни је, 24. фе бру а ра 
2011. у 20 ча со ва на Ве ли кој сце-
ни На род ног по зо ри шта, за хва љу-
ју ћи управ и На род ног по зо ри шта, 
Фил хар мо ни ја мла дих „Бо ри слав 
Па шћан“, жи ви ле гат ве ли ког ма-
е стра, под ди ри гент ском па ли цом 
ше фа ди ри ген та Ђор ђа Па вло ви-
ћа, де ли ма срп ских и сло вен ских 
ком по зи то ра, али и Мо цар та и Би-
зеа, ожи ве ће иде а ле и енер ги ју ко-
је је Па шћан за со бом оста вио.

Реците нам нешто више о 
овом уметнику.ку.ку

Ма е стро Па шћан, сту дент ве-
ли ког пе да го га и ди ри ген та Хан са 
Сва ров ског на Ака де ми ји за му зи-
ку и по зо ри ште у Бе чу, ди пло ми-
рао је 1953. као нај бо љи у кла си, 
са пра вом да ди плом ски по ла же 
са ор ке стром (оста ли из кла се, ме-
ђу ко ји ма са да чу ве ни Зу бин Мех-
та и Кла у дио Аба до, ди пло ми ра ли 
су уз кла вир). Док су ње го ви „кла-
си ћи“ кре ну ли у свет и оства ри ли 
ве ли ке ка ри је ре, он се пун зна ња 
и енер ги је вра тио у Бе о град. Опе-
ра и Ба лет На род ног по зо ри шта су 
му од шкри ну ли вра та тек 1957, и 
ско ро 10 го ди на је, као и сви чла-
но ви На род ног по зо ри шта, пот пи-
си вао Уго вор сва ког сеп тем бра, не 
зна ју ћи да ли ће се то де си ти и сле-
де ће го ди не. Би ти нај бо љи и ус пе-
ти у жи во ту ни је са мо ствар зна ња, 
већ и уме ћа, мо жда је бо ље ре ћи 
ве ли ке бор бе, за ко ју ма е стро Па-
шћан ни је био шко ло ван. Он је жи-
вео за му зи ку и са му зи ком. Пред 
њим је увек би ла не ка пар ти ту ра и 
кад год би не ко од ди ри ге на та од су-

ство вао по два или три ме се ца, на-
ста јао би „Па шћан фе сти вал“ – јер 
он је  по зна вао сва ко де ло, у свим 
аспек ти ма, и без стра ха и тре ме је 
мо гао да „уско чи“ у сва ку пред ста-
ву. Ни то ни је би ло до вољ но да се 
„вра та ко нач но отво ре“... А он да 
му се, 1972. ука за ла мо гућ ност да 
на Ра дио Бе о гра ду одр жи се ри јал 
под име ном „Про ле го ме на за јед-
ну те о ри ју ди ри го ва ња“, и та да се 
окре ће мла ди ма. Три сту ден та Му-
зич ке ака де ми је у Бе о гра ду, „Про-
ле го ме на“ је ве о ма за ин те ре со ва ла 
и по че ли су са те и са те да про во де 
у На род ном по зо ри шту, у чу ве ној 
со би бр. 212 ста ре згра де, слу ша-
ју ћи му зи ку и ма е стра Па шћа на. 
Та ко је на ста ла Ака де ми ја 212 ко-
ја је 1977. пре ра сла у ор ке стар од 
30-ак чла но ва, ко ји је под име ном 
Мла ди фил хар мо ни ча ри Бе о гра да, 
одр жао свој пр ви кон церт, 17. ја-

ну а ра 1978. у До-
му омла ди не. Био 
је то по клон ве ли-
ког ди ри ген та Бе о-
гра ду.

Ви сте „жила 
куцавица“ овог 
оркестра од пр-
вог дана, већ ви-
ше од три деценије, најпре као
сарадник маестра, а од 1981. као
уметнички директор, те се у раз-
говору са Вама неминовно наме-
ће питање: Филхармонија мла-
дих „Борислав Пашћан“ – јуче, 
данас, сутра? 

Случајна сарадна сарадна са ња у организова-
њу радног летовања у Трпњу на Пе-
љешцу,шцу,шцу претворила се у иницијацијаци ти-
ву чланова оркестра да наставимо 
дружење и по повратку. ку. ку Уследили
су Анси, Епањи, Женева, Беч, Ти-
јесно, МариМариМа бор, Беч, Загреб, а по-
том тужни опроштај од маестра. 
Снага тих младих људи, њихова
љубав према музици и амбицијацијаци ,
везали су ме да током свих ових де-
ценија нија ни помажем том „највећем бал-
канском племену“ да опстане и на-

стави да слави име свог музичког
идола.

Генерације суције суци  одрастале и одла-
зиле да попуњавају све бвају све бва еоградске 
оркестре, од Симфонијског РТС-а
преко милицијског до Филхармони-
је и Опере, диригенти се смењива-
ли, од Антона Коларларла а који је вокоји је воко дио 
Оркестар следећих 10 година, пре-
ко Оскар Оскар Оска а Данона, Станка Јованови-
ћа до шефа диригента Ђорђа Павло-
вића који даа који даа ко нас води Пашћановце, 
а ансамбл се, извођачким резулта-
тима, изборио за своју инрио за своју инрио за сво ституци-
оналност. Поред инструменталних 
музичарачарача , Оркестар је одшколовао
и 14 диригената. Куриозитет фе-
бруарског меморијалријалри ног концерта 
биће долазак из Њујорзак из Њујорзак из Њу ка Милоша
Раичковића, Пашћановог ученика, 
једног од чланова Академије мије ми 212, 
који ће на конкоји ће на конко церту дириговати сво-
је дело. 

Од 1978. до данас проблеми 
су исти, јер су и млади музичари чари ча
исти, али и средина у којој жина у којој жина у ко ве... 
Срећом, иако је средина током овог 
периода прошла кроз многа иску-
шења, чије почије почи следице су између 
осталог губитак критеријријри ума и по-
штовања, Оркестар је имао и има 
подршку оних који зна који зна ко ју да сеји знају да сеји зна кул-
тура негује од магује од магу лих ногу и да је 
она највеће богатство свакогкогк дру-
штва: осим Народсим Народсим На ног позоришта ту 
је и Секретаритарита јат за кулријат за кулри туру града 
Београда, а од прошле године и Ми-
нистарство културе – које за са– које за са– ко да 
помаже пахуљицом, али и пахуљи-
ца оставља траг, вља траг, вља траг као што су током 
33 године постојастојасто ња оставили и Па-
шћановци у граду, ду, ду земљи и свету. ту. ту

Је ли ца Сте ва но вић

Славећи  маестра
ТРИ ПИТАЊА ЗА ДАНКУ ТОМКОВИЋ

П
О
Р
Т
А
Л

КОМЛЕВА У БЕОГРАДУ 

Габријебријебри ла Комлева, 
једГједГ на од најпознати-

јих руских балетских 
уметница, некадашња 
примабалерина светски 
признатог Киров балета 
(90 – тих година театар 
је вратио име из предсо-
вјетског времена када се 
звао Маринзвао Маринзвао Ма ски театар), 
а данас истакнути коре-
ограф и балетски педагог,гог,гог  посетила је 11. јануара Наара Наа родра Народра На но 
позориште, на позив управе. Комлева је, пошто је упознала 
балетски ансамбл, потписала уговор и договорила сарадла сарадла са њу 
за чувени балет Лудвига Минкуса „Бајаса „Бајаса „Ба дера“, чија п, чија п, чи ремијемијеми -
ра се најара се најара се на вљује за 12. мај. вљује за 12. мај. вљу

Ж. Х. 

ЈАПАНСКИ ЛАВ СРЕЋЕ

За хва љу ју-
ћи Ам ба-

са ди Ја па на и 
ком па ни ји Ja-
pan To bac co In-
ter na ti o nal, 11. 
фе бру а ра ће на 
Ве ли кој сце ни 
На род ног  по-
зо ри шта би ти одр жан му зич ко-сцен ски спек такл ја пан ске 
гру пе „Ва ри ки“, под на сло вом „До дир ја пан ског ла ва сре ће“. 
Древ ни ег зо тич ни звук гру па ду гу је та и ко буб ње ви ма, ша ми-
сен ги та ри, ја ко буе фла у ти и ко то ја пан ској хар фи, по мо ћу ко-
јих ови му зи ча ри на је дин ствен на чин до но се склад ну ме ша-
ви ну тра ди ци о нал ног и са вре ме ног.

 Ј. С.
ГОСТОВАЊА 

Пет на е стог ја ну а ра смо уго-
сти ли Те а тар „Убун ту“ из Би-

је љи не, чи ји ан самбл је, по ја чан  
го сти ма из на ше Ку ће, Со њом 
Кне же вић и Бо шком Пу ле ти ћем, 
од и грао „Ви рус“ Си ни ше Ко ва че-
ви ћа, у ре жи ји Љи ља не Бла го је-
вић. Де сет да на ка сни је, пу бли ка 
је има ла при ли ку да ви ди пред-
ста ву „Не оча ја вај те“ ра ђе ну по 
мо ти ви ма дра ме Бра ни сла ва Ну-
ши ћа „Не оча ја вај те ни кад“  у из-

во ђе њу Срп ске дра ме На род ног по зо ри шта При шти на, чи је 
је се ди ште у Ко сов ској Ми тро ви ци. Том при ли ком је у хо лу 
Сце не „Ра ша Пла о вић“ отво ре на из ло жба фо то гра фи ја Ана-
ста си о са Вам ба ки са „Пра тио сам Срп ску дра му“, ко је су на-
ста ле при ли ком пре ми јер ног из во ђе ња Ну ши ће вог ко ма да у 
Ђа ко ви ци и на ре при за ма одр жа ним у Пе ћи, Уро шев цу, При-
зре ну и При шти ни.

Се ри ја го сто ва ња пријатељских театара на ста вља се 6. 
мар та, на Ве ли кој сце ни, ка да ће се, по сле успе ха на углед-
ном ре ги о нал ном Фе сти ва лу у Брч ком на ко јем је пред ста ва 
осво ји ла три на гра де – за драм ски текст и две за нај бо љу жен-
ску уло гу – Бо сан ско на род но по зо ри ште из Зе ни це пред ста-
ви ти бе о град ској пу бли ци јед ном од нај бо љих про шло го ди-
шњих про дук ци ја у БиХ, дра мом Жељ ка Ху ба ча „Би зар но“ у 
ре жи ји Пе тра Ка у ко ва из Бу гар ске.

М. Б.

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ

У пе так, 28. ја ну а ра, у про сто ри ја ма Му-
зе ја На род ног по зо ри шта, управ ник 

Бо жи дар Ђу ро вић и ди рек тор Цр но гор ског 
на род ног по зо ри шта из Под го ри це Јан ко 
Љу мо вић, пот пи са ли су Спо ра зум о са рад-
њи. Пот пи си ва њу овог до ку мен та при су-
ство ва ли су ми ни стар кул ту ре Ре пу бли ке 
Ср би је Не бој ша Бра дић и ам ба са дор Ре пу-
бли ке Цр не Го ре у Бе о гра ду, Игор Јо во вић.

M. Б.
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ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (14) | ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ

Међунународна каријера Гребелдингера
ФЕЉТОН

Београдски листови
бележе да су дирек-
тори четири позори-
шта (Загреб, Софијафијафи , 
Нови Сад и Београд) 

„одржали заједли заједли за ничку седницу на 
којој су утвркојој су утврко дили извесне тачке 
међусобног споразума... Реч је о 
једној југословенској позоришној 
конвенцији од коцији од коци је ће бији од које ће бији од ко ти осет-
них користи за сва југословенска 
позоришта. У споразуму су и позо-
ришта у Љубљани и Осеку, чији су чији су чи
представници били спречени овог 
пута да присуствују проствују проству слави и 
конференцији дицији дици ректора“. На опро-
штајној вечери у Гранд хотелу су 
говорили Милан Грол, Трешчец 
Брањски, Бранислав Ђ. Нушић и 
Божан Ангелов, а међу присутни-
ма се налазио и министар просве-
те Јован Жујован Жујован Жу вић. Основна мисао 
скупа је била „што уже зближава-
ње и наизменично помагање свију ње свију ње сви
јужнословенских позорница“ при 
чему би се досадашња спорадична 
гостовања „преобразила у турнеје неје не
читавих трупа и трајније поније пони зајми-
це појеце појеце по диних снага... тако да би се 
заједзаједза ничком моралном и матери-

јалном снагом успех сва-
ког појеког појеког по диног позоришта 
потенцирао“.

Милан Грол, као „вр-
шилац дужности упра-
витеља“, упућује ћује ћу 23. 
новембра 1909. молбу 
министру просвете да 
му одобри десетоднев-
но одсуство, јер „према 
решењу Књижевно-умет-
ничког одбора Народра Народра На ног 
позоришта, од 19. овог 
месеца, ради утврђивања споразум-
ног рада југословенских позори-
шта и ради ангажовања потребних 
глумаца и радника за позорницу 
(сликара и декара и дека коратера), потребно 
је да као управитељ Народтељ Народтељ На ног по-
зоришта одем у Загреб, Љубљану, 
евентуално и у Праг“.

До извесног застоја у рестоја у ресто ализа-
цији тек зацији тек заци почете замисли доћи ће 
због Гроловог повлачења с функци-
је управника (од априла 1910. до 
јануара ара а 1911). Истине ради, ваља 
рећи да је Милорад Гавриловић, за 
своје красвоје красво ће управе, наставио Гроло-
вим стопама и у лето 1910, заједзаједза но 
с Илијом Стас Илијом Стас Или нојенојено вићем, путовао у 

Загреб, Беч, Минхен и Праг.
 Поновним избором за управни-

ка, Грол ће наставити реализацију цију ци
и тих и својих заи тих и својих заи тих и сво почетих замисли, 
у чему ће особито имати пуну подр-
шку и разумевање колеге Трешче-
ца из Загреба, с којим ће остас којим ће остас ко ти и 
касније у присније у присни сном пријасном пријасном при тељству 
(сачувана је њихова преписка из 
1914. и 1928). Сродност погледа у 
позоришним питањима, али и слич-
ни, ако не и истоветни, политички 
погледи на односе два наросе два наросе два на да, упу-
ћивали су их да изналазе могуће об-
лике сарадке сарадке са ње прихватљиве за обе 
државе, с том разликом што се на 
Трешчецеве иницијацијаци тиве, које су које су ко

водиле зближавању са 
Београдом, гледало из 
Пеште и Загреба с подо-
зрењем. За неке иници-
јативе, као нпр. за већ 
уговорено друго госто-
вање Опере у Београду 
априла 1912, уследила је 
забрана Хрватске владе.   

Идеја зблиИдеја зблиИде жавања 
култура јужнословен-
ских нароских нароских на да није се одда није се одда ни ра-
жавала само на делање те-

атаратарата : сликари су бикари су бика ли прве ласте 
– 1904. – 1904. – је у Београду организована, 
на иницијацијаци тиву Нушића и групе 
културних прегалаца и сликара на кара на ка
челу са Надеждом Петровић, Прва 
југословенска сликарска изложба; 
„Српски књижевни гласник“ (за ко-
ји је писао и Грол), сарасараса ђивао је са 
загребачким „Савремеником“, гла-
силом Друштва хрватских књижев-
ника, од 1906; као заједкао заједкао за ничко изда-
ње групе књижевника из Загреба 
и Београда објада објада об вљен је Српско-Хр-
ватски односно Хрватско-Српски 
алманах за 1910. и 1911. годину.

(наставиће се)
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Сарадња јужнословенских театара

Стеван Гребелдингер, 
рођен у Тителу 1936. 
године, балетско шко-
ловање је почео у Но-
вом Саду код педаго-

га Марага Марага Ма гаригарига те Дебељак, а наставио 
у Београду,ду,ду  где је дипломирао у Ба-
летској школи. Најпре је био члан 
балетског ансамбла Српског народског народског на -
ног позоришта у Новом Саду, ду, ду а за-
тим од 1954. до 1958. солиста бео-
градског Балета, у којем је оства у којем је оства у ко рио јем је остварио јем је оства
низ веома запажених главних улога.
Био је играч изузетно складне, висо-
ке и витке фигуре, прецизно облико-
ване класичне балетске технике, уро-
ђене елеганцијецијеци , изврстан партнер.
Све ове квалитете он је знао да ис-
користи играјусти играјусти игра ћи са романтичном 
префињеношћу класичне улоге, а 
са драмском изражајношћу ликове 
из савременог репертоараараа . У Београ-
ду је био веома поуздан партнер при-
мабалеринама Јованки Бјегојегојего вић и 
Душанки Сифниос, а у Новом Саду 
Ерики Марјашки Марјашки Мар -Брзић.

Његова успешна међународнародна на ка-
ријеријери ра (познат под именом Стеван 
Гребл) није доГребл) није доГребл) ни вољно позната код 
нас. Најпре је постао први играч Не-
мачке опере на Рајни у Дизелдорфу, фу, фу
затим се усавршавао код чувене про-
фесорке балета Олге Преображенске 
у Париу Париу Па зу,зу,зу  где је постао први играч у 
трупи Маркиза де Кијеза де Кијеза де Ки васа. То му је 
омогућило да игра у кореографијафијафи ма 

Ж. Скибина, Л. Мјасина, Д. Лишина 
и других, а са балетским звездама вр-
хунског светског ранга као што су
биле Розела Хајтауер и Колет Мар-
шан.

У трупи Људмиле Черине Гре-
белдингер је играо од 1959. до 1963, 
остваруостваруоства јурујуру ћи успешна гостовања у Ен-
глеској, Шпанијинијини , Италијилијили , Белгијигијиги , 
Немачкој. Посебно је био запажен 
његов наступ у Москви и Лењингра-
ду,ду,ду  где је као партнер Черине играо 
Алберта у „Жизели“. У тадашњем 
Совјетском савезу Гребелдингер је 
наставио усавршавање код познатих 
совјетских балетмајстора Јермолајелајела -
ва, Месерера, Лавровског, ског, ског Пушкина 
и Дудинске. Са Људмилом Черином 
је играо у филму Жана Реноара „Буара „Буа -
ре баруре баруре ба та“ и филму Рајмона Рулоа 
„Љубавници из Теруела“, који је прикоји је прико -
казан на Канском фестивалу 1962.

Следеће године постаје први 
играч у Националном балету у Ва-
шингтону, ну, ну а нешто доцније осниније оснини ва 
сопствену трупу у Сан Дијепу у Сан Дијепу у Сан Ди гу,гу,гу  у Ка-
лифорнијинијини . Од 1970. поставља ба-
лете и предаје на унидаје на унида верзитетима, 
а од 1971. је професор балета, коре-
ографијефијефи , теорије и историје и истори рије барије бари лета 
и балетске критике на Универзитету 
у Бирмингему, му, му у Алабами. Као гост-
професор је предавао на мајстор-
ским семинаринарина ма и специјалцијалци ним 
играчким курсевима у САД, Фран-
цуској, некадашњој Југославији и вији и ви

Мађарској. За своју боЗа своју боЗа сво гату истражи-
вачку активност добио је и бројна 
признања.

У сопственој трупи у Алабами 
Гребелдингер је кореографисао за-
дивљујувљујувљу ћих шездесет балетских де-
ла, од којих се иод којих се иод ко здвајадвајадва ју „Вијају „Вија ва Ви-
валди“, „Женидба“, „Сонате“. Као 
гост је кореографи
не представе са
израза – „Трио“
је“, „Соната за фла
налном позори
и „Клеопатру“ на му
Базила Полидо
чија је прачија је прачи извед
ба била у Срп
ском народском народском на ном 
позоришту у 
Новом Саду,ду,ду
25. новембра 
1982.

За само 
неколико сезона
на самом почет
карикарика јеријери ре, у Бе
ду је остварио мду је остварио мду је оства
го различитих
шно одиграних уло
по којипо којипо ко ма га пам
старитарита ја пурија пури бли
и Меркуцио у ба
мео и Јулија“лија“ли , 
Принчев друг у „Ла
језеру“, Хо-Це 
причи“, Хидал

Супарник у „Лицитарскомскомск  срцу“, Ви-
тез у „Двобојбојбо у“, префињени неокла-
сични играч у Бизеовој „Ц-дур сим-
фонијнијни и“, лепи и романтични Алберт 
у „Жизели“, те тајновито страствени
Мандарин у „Чударин у „Чуда десном мандаридарида ну“.

(наставиће се)

графисао оригинал-
ве савременог плесног 

за – „Трио“, „Концерт за тро-
та за флауту“ у Нацио-

ришту у Печујучујучу , ју, ју као 
тру“ на музику 

дориса, 
звед-

ла у Срп-
ном 

бра 

на
четкукук

огра-
рио мно-
тих, успе-
них улога, 

ма га памти наша 
блика: Ромео
о у балету „Ро-

Лакрдијаш дијаш ди и 
чев друг у „Лабудовом 

Це у „Кинескојскојск
далго у „Болеру“, 

Светислав Живковић
(1952–2011)

Наш дра ги Све та је цео свој 
рад ни век и свој жи вот по све-
тио На род ном по зо ри шту. Жи-
вео је сам, и осим при ја те ља 
Ба је и На ди це, до брог ком ши-
лу ка и дру га ра из По зо ри шта 
ни је имао ни ког, ка ко је че сто 
знао да ка же. Два де се то го ди-
шњи мла дић из се ла Мо кра, 
крај Бе ле Па лан ке, до шао је у 
На род но по зо ри ште и ту остао 
до по след њег да на. Наш глав-
ни де ко ра тер је во лео сце ну и 
че сто из пор та ла гле дао пред-
ста ве, не ке, ње му оми ље не, и 
више пу та, а дру жио се не са-
мо са ко ле га ма из Тех ни ке, већ 
из це ле Ку ће. Све та се за сво-
га жи во та из бо рио за ме сто у 
на шим ср ци ма и за то му ХВА-
ЛА! 

Ко ле ге из Тех ни ке

Све је ма ње оних ко ји, упр кос 
лу дом вре ме ну у ко јем жи ви-
мо, упр кос му ка ма кроз ко је 
смо сви про шли те при ват ним 
не да ћа ма кроз ко је сва ко од 
нас про ла зи, упр кос не ми нов-
ним стре со ви ма и  на го ми ла-
ним про бле ми ма, успе ва ју да 
увек бу ду на сме ја ни, бла го на-
кло ни, бла го род ни у сва ком по-
гле ду. Још је ма ње оних ко ји 
све то успе ва ју и на рад ном ме-
сту, упр кос чи ње ни ци да су у 
оба вља њу свог по сла са ве сни, 
по све ће ни, пре ци зни, од го вор-
ни... Јед на од тих рет ких би ла 
је и на ша Го ца. По то ме ће мо је 
се се ћа ти.                             Ј. С.

Опра шта мо се и од на ше Ра-
де. Иако је већ ско ро три и 
по де це ни је од ка ко се пен зи-
о ни са ла, ње но По зо ри ште је 
ни је за бо ра ви ло. Ста ри је ко-
ле ге из ра чу но вод ства је се 
ра до се ћа ју као до брог при ја-
те ља и вр сног рад ни ка. Има-
ла је ис пу њен жи вот: по сле 
плод не мла до сти и зре ло сти, 
по жи ве ла је ду ге, спо кој не 
пен зи о нер ске да не у здра вљу 
и сна зи, а за со бом оста ви ла 
кћер ку и си на. Не ка нам по-
чи ва у ми ру.

Ј. С.

ФЕЉТОН

Гордана 
Здравковић 
(1942–2010)

Радојка 
Микуљанац 
(1927–2011)


