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ФЕБРУАРСКЕ ПРЕМИЈЕРЕ

Распевани Плашт младих и тријумф Хеде

Да тум пре ми је ре 
Пу чи ни је ве опе ре 
„Плашт“, 12. фе бру-
ар 2011, пам ћемо 
из ви ше раз ло га. 

Пре све га, то је би ло пр во из во ђе-
ње на на шој сце ни овог наслова, 
који са једночинкама „Ђа ни Ски-
ки“ и „Се стра Ан ђе ли ка“ чини чу-
ве ни „Трип ти х“ ве ли ког мај стора 
ве ри зма. По том, пам ти ће се и као 
пр ва пре ми је ра по ла зни ка на-
шег  Опер- ског сту-
ди ја „Бо- ри слав 
По по вић“ на Ве-

ли кој сце ни. И, на рав но, овај до-
га ђај, као и ре при зу од 19. марта, 
пам ти ће мо по из ван ред ном из во-
ђе њу мла дих умет ни ка Ву ка Зе ки-
ћа, Де ја на Љу тов ца, Сла ве на Чи-
че, Ми ха и ла Шљи ви ћа, Ми ло ша 
Ђу ри чи ћа, Ане Пе три че вић, Сла-
ђа не Па вло вић, Љу би це Вра неш, 
Ане Ра до ва но вић, Да ни ла Сто ши-
ћа и Ма ри је Ми тић, пред во ђе них 
со ли стом Опе ре Јан ком Си на ди но-

ви ћем. Во ђе ни струч ним са-
ве ти ма ис ку сних 

умет ни ка, при ма до не Рад ми ле Ба-
ко че вић, ру ко во ди о ца му зич ких 
при пре ма, ре ди те ља Де ја на Ми ла-
ди но ви ћа и ма е стра Де ја на Са ви-
ћа, пра ће ни Ор ке стром и Хо ром 
Опе ре, они су по ка за ли и до ка за-
ли да бе о град ска опер ска сце на 
има ква ли тет ан и пер спек тив ан 
подмладак.

Пре ми је ра Иб зе но ве „Хе де Га-
блер“, од 20. фе бру-

а р а ,  
пр во је 

по ста вља ње овог на сло ва на сце ну 
на шег на ци о нал ног те а тра по сле 
де вет де це ни ја (пра и звед ба је би ла 
1922). Али, од ово г театрографског 
податка који је и својеврсни 
комплимент актуелној дирекцији 
Драме, сва ка ко је зна чај ни ја чи ње-
ни ца да се на по зо ри шно не бо ви ну-
ла но ва Хе да Га блер – На та ша Нин-
ко вић! Дан ка да се по ја ви вр хун ски 
ту мач не ког од не ко ли ци не ве ли-
ких драм- ских ли ко ва свет ске 
и на- ци о нал не кла-

си ке, као што 
су Ха млет, 

Ж и в  к а 
ми ни-

стар ка, или Фе ма, а ме ђу ко је сва ка-
ко спа да и Хе да, сва ки те а тар убра ја 
у ве ли ке до га ђа је. Пред во ђе ни Нин-
ко ви ће вом, на ве ли ко оду ше вље ње 
пу бли ке, Ол га Ода но вић, Алек сан-
дар Ђу ри ца, Ана ста сиа Ман дић, 
Љу бо мир Бан до вић и Не бој ша Ду-
га лић до не ли су из у зет но ус пе ло са-
вре ме но ту ма че ње чу ве ног ко ма да 
овог нор диј ског кла си ка, у ре жи-
ји мла де  и очигледно талентоване 
Сне жа не Три шић.               Р. П. Н.



Иако је још од 1989. 
го ди не у пен зи-
ји, пр ва ки ња Дра-
ме,  Ксе ни ја Јо ва-
но вић и да ље, са 

ве ли ким успе хом, ни же уло ге. На 
сце ни ма тич ног, На род ног по зо ри-
шта, још увек је гле да мо као мај ку 
Пин то ро ви ћа у Си мо ви ће вој „Ха-
са на ги ни ци“, тет ка Да цу у „Го-
спо ђи ми ни стар ки“ и Мар ки зу 
де Мар теј у пред ста ви „Опа-
сне ве зе / Квар тет“. 

Ксе ни ја Јо ва но вић нај че-
шће ин тер пре ти ра из ра зи то 
драм ске ли ко ве, тра гич не ју-
на ки ње. Пу бли ка је во ли и пам-
ти, ко ле ге ви со ко це не, а кри ти ка 
ис ти че ње но успе шно пси хо ло шко 
ни јан си ра ње ли ко ва, 
сна жан тем пе ра мент, 
сми сао за иро нич-
ну дис тан цу, осе-
ћа ње сти ла епо хе, 
де ла и ли ка ко ји 
ту ма чи, пре фи ње-
но ко ри шће ње из-
ра жај них глу мач-
ких сред ста ва и 
из вр сну дик ци ју. 
Код го спо ђе Јо ва но-
вић, ка ко је при ме-
тио је дан те а тро лог, при су тан је 
сре ћан спој про фе си о на ли зма, ду-
бо ког на дах ну ћа, хи стри он ске про-
ниц љи во сти, кон стант ног по ле та 
и ве ли ке мар љи во сти. По ја ва, глас 
и по крет, ум, уме ће и от ме ност. И 
нео спо ран Бож ји дар.

„Мо рам да при знам да ни сам 
баш че сто би ла у при ли ци да слу-
шам ком пли мен те на свој ра чун, а 

на ро чи то не из ра же не у су пер ла-
ти ви ма“, искре на је Ксе ни ја Јо ва-
но вић. 

Као што је то чест слу чај, и 
ова вр хун ска умет ни ца по ти че из 

глу мач ке по ро ди це: мај ка Ире на и 
отац Бран ко су ду го би ли глум ци 
у Оси је ку и Са ра је ву, а из ве стан 
пе ри од свог умет нич ког тра ја ња 
су про ве ли и у ан сам блу На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Го спо-
ђа Јо ва но вић ис ти че да њих тро је, 
за јед но, има ју чак 75 го ди на ста жа 
у На ци о нал ном те а тру. Ка ри је ру 
је за по че ла 1948. у Бе о град ском 

драм ском по зо ри шту, где је пр ве 
тај не глу мач ког за на та, ка ко је не-
дав но при зна ла у ци клу су „Су сре-
ти”, одр жа ном у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, учи ла је, у 
нај ве ћој ме ри, од свог ко ле ге Ра де-
та Мар ко ви ћа: „Ра де је мој фа кул-
тет, он је мо ја глу мач ка шко ла. Био 
је и мој пр ви парт нер, али и не ко 
ко ни је имао са мо ту глу мач ку, не-
го и људ ску ха ри зму... Ми слим да 
сам, у из ве сном сми слу, са мо у ка 
глу ми ца, јер сам учи ла на сво јим 
гре шка ма, а има ла сам и тај кри-
тич ни од нос пре ма се би, мо жда 
не кад чак и пре ви ше“.

Чла ни ца На род ног по зо ри шта 
по ста ла је 1961. го ди не, у вре ме 
ка да је ди рек тор Дра ме био Бо јан 
Сту пи ца, а „ва тре но кр ште ње“ је 
има ла у Кр ле жи ном „Аре те ју“, у 
ко ји је „уско чи ла“ у уло гу Ли ви је 
уме сто Ма ри је Ба ни ре.

Ка да би би ла у си ту а ци ји да 
по но во би ра ко јим по слом ће се 
ба ви ти, то, ка ко на гла ша ва – си-
гур но не би би ла глу ма: „Не ка ко, 
има ла сам мно го гор ких тре ну та-
ка, би ло је мно го пра зног хо да, 
мно го че ка ња на но ву уло гу, мно-
го ва ку у ма, мно го раз о ча ра ња...“, 
ка же го спо ђа Јо ва но вић, упр кос 
чи ње ни ци да је за свој умет нич ки 
рад до би ла ви ше вред них на гра да 
и при зна ња као што су До бри чин 
пр стен, Ор ден Све тог Са ве, Ок то-
бар ска на гра да Гра да Бе о гра да, 
На гра да „Ра ша Пла о вић“, На гра-
да за жи вот но де ло „Ми о драг Бо-
гић“, Ор ден ра да са Злат ним вен-
цем...

М. Без бра ди ца
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Реч уредника

МИНИ ПОРТРЕТ ДРАМСКЕ УМЕТНИЦЕ КСЕНИЈЕ ЈОВАНОВИЋ

Глумица са Божјим даром

Дра ги чи та о ци,

Пред ва ма је пе де се ти број „По зо ри шних но ви на“, нај-
ти ра жни јег ов да шњег по зо ри шног ме сеч ни ка. У пи та њу 
је, уисти ну, ре дак ју би леј, а овај лист сво ју ду го веч ност 
ду гу је нај пре чи та о ци ма, са рад ни ци ма, али и упра ва ма 
На ци о нал ног те а тра ко је су се, у про те клих шест го ди на, 
свој ски тру ди ле да по др же овај про је кат и учи не га еко-
ном ски одр жи вим.

Пр ви број, на рав но мно го скром ни јег са др жа ја, об ја-
вљен је ок то бра 2005. у са рад њи са штам па ри јом „Бор-
ба“ и био је не ве ли ког ти ра жа (1000 ко пи ја). Во ди ла нас 
је иде ја да, по сле ви ше ра ни јих, по пра ви лу крат ко ве ких 
по ку ша ја, уста но ви мо тра ди ци ју пу бли ко ва ња но ви на На-

род ног по зо ри шта. Пр ви сли-
чан по ку шај на чи нио је Бра-
ни слав Ну шић да ле ке 1901. 
го ди не по кре нув ши „По зо-
ри шни лист“, ко ји је из ла зио 
са мо го ди ну да на. Усле ди-
ла је исто и ме на пу бли ка ци-
ја из 1934, ко ју је убр зо сме-
ни ла ме ђу рат на „Сце на“ 
(1935–1940), да би је на сле-
ди ла оку па циј ска „Срп ска 
сце на“ (1941–1944). По сле 
Дру гог свет ског ра та Ми лан 
Ђо ко вић је 1952. по кре нуо 
ча со пис „По зо ри ште“ ко ји 
је об ја вљен у све га не ко ли-
ко бро је ва, а по след њи по ку-
шај пу бли ко ва ња соп стве ног 
ча со пи са у про шлом ве ку На-

ци о нал ни те а тар је на чи нио у са рад њи са „По зо ри шном 
ко му ном“, по кре нув ши „По зо ри шну кул ту ру“ ко ја је из ла-
зи ла од 1970. до 1973.

Већ по сле тре ћег бро ја „По зо ри шне но ви не“ су, за хва-
љу ју ћи чи ње ни ци да су, ка ко је то при ме тио Јо ван Ћи ри-
лов (чи је су ис кре не и струч не су ге сти је у по чет ку из ла же-
ња ре дак ци ји би ле ја ко ва жне), из бе гле зам ку син ди кал ног 
ли ста, по че ле да се об ја вљу ју као под ли стак днев ног ли-
ста „По ли ти ка“. По ста вље не као но ви не ко је афир ми шу 
али и кри тич ки пре и спи ту ју рад На род ног по зо ри шта, 
ства ра не у са рад њи са уред ни штвом но вин ске ку ће са тра-
ди ци јом, „По зо ри шне но ви не“ су у том пе ри о ду ква ли та-
тив но на пре до ва ле у до ме ну и са др жа ја и ди зај на, по кре-
ну те су мно ге те ме ко је су за циљ има ле пре и спи ти ва ње 
по зи ци је на ци о нал ног те а тра у са вре ме ном те а тар ском и 
дру штве ном окру же њу, пред ста вља ни су срод ни те а три 
из Евро пе и упо ре ђи ва ни си сте ми ор га ни за ци је у њи ма, 
ба ви ли смо се За ко ном о по зо ри шту, об ја вљи ва ли ре пор-
та же са го сто ва ња, ин тер вјуе, фељ то не...

Ипак, ми шље на смо да је са рад ња са „Ве чер њим но во-
сти ма“, ко ја је за по че ла у ја ну а ру 2008. и тра је већ три го-
ди не, пре лом ни тре ну так у раз во ју „По зо ри шних но ви на“. 
На и ме, зна чај но по ве ћа ње ти ра жа, ре ди зајн и про ме не у 
фор ми ко је су би ле по сле ди ца кре а тив не про фе си о нал не 
са рад ње са ре дак ци јом кул ту ре и глав ним уред ни ком „Ве-
чер њих но во сти“ Ма ној лом Ву ко ти ћем, учи ни ле су на ше 
но ви не атрак тив ним и у мар ке тин шком сми слу, што је от-
кло ни ло глав ни ка мен спо ти ца ња свих до са да шњих по ку-
ша ја На род ног по зо ри шта да пу бли ку је те а тар ске но ви не 
и ре ши ло про блем кон ти ну и те та у из ла же њу.

Жељ ко Ху бач и Јелица Стевановић

Управ ни од бор На род-
ног по зо ри шта је, као 
под сти цај мла дим у-
мет ни ци ма, уста но-
вио при зна ња ко ја ће 

се за умет нич ка оства ре ња у сек то-
ри ма Дра ме, Опе ре, Ба ле та, као и за 
ви зу ел ни иден ти тет пред ста ве, до де-
љи ва ти на го ди шњем ни воу. На гра де 
но се име на ве ли ка на на шег Те а тра – 
Пе тра Ба ни ће ви ћа, Оска ра Да но на, 
Ра до ми ра Ву чи ћа и Ми о ми ра Де ни-
ћа. С тим у ве зи, Жи ри за до де лу На-
гра де „Оскар Да нон“, ко ји је ра дио у 
са ста ву Иси до ра Же бе љан, ком по зи-
тор и про фе сор ФМУ, пред сед ни ца 
Жи ри ја, ди рек тор ка Опе ре Ка та ри-
на Јо ва но вић и пр ва ки ња Опе ре Све-
тла на Бој че вић Ци цо вић, на сед ни ци 
одр жа ној 21. фе бру а ра, раз ма трао је 
при спе ле пред ло ге и јед но гла сно од-
лу чио да први ла у ре ат ове На гра де  
бу де со лист ки ња Опе ре Сне жа на Са-
ви чић Се ку лић. На гра да, ко ја се са-
сто ји од брон за ног ре ље фа Да но но-

вог про фи ла, ори ги нал не пла ке те 
ко ја је умет нич ки рад Ге ро сла ва За ри-
ћа, и нов ча ног де ла, до де ље на је ла у-
ре ат ки њи 23. фе бру а ра, уочи пред ста-
ве „Љу бав ни на пи так“ Га е та на 
До ни це ти ја. У обра зло же њу Жи-
ри ја, из ме ђу оста лог, сто ји да је 
Сне жа на Са ви чић Се ку лић „од 
свог де би ја на сце ни На род ног 
по зо ри шта у уло зи Ђил де у ‘Ри-
го ле ту’ скре ну ла па жњу пу бли-
ке и кри ти ке на свој во кал ни и 
сцен ски та ле нат“, а „ка ко је 
ро до на чел ник злат ног пе ри о-
да на ше Опе ре отво ре но по-
др жа вао мла де та лен те, ме-
ђу ко ји ма је би ла упра во и 
Сне жа на Са ви чић Се ку лић, 
о ко јој је ма е стро Да нон 
на по чет ку ње не ка ри је ре 
имао са мо ре чи хва ле“, по 
ми шље њу чла но ва Жи ри ја 
„до де ла ово го ди шњег при-
зна ња има и до дат ну сим бо-
ли ку ко јом се се ћа ње на јед ног од 

нај зна чај ни јих му зич ких умет ни ка у 
нас оте ло тво ру је кроз бри гу о бу дућ-
но сти Опе ре На род ног по зо ри шта“.                  

Ж. Х.

ДОДЕ ЉЕНО НОВОУС ТАНОВЉЕНО ПРИЗНАЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Награда за будућност опере



Му зеј На род ног 
по зо ри шта је од 
отва ра ња, 22. но-
вем бра про шле 
го ди не, по се ти-

ло ви ше хи ља да гра ђа на. Зо ри ца 
Јан ко вић, аутор Пр ве по став ке Му-
зе ја На род ног по зо ри шта, ко ју смо 
за мо ли ли да нам за По зо ри шне но-
ви не про ко мен та ри ше овај сво је вр-
сни фе но мен, сма тра да ту по ја ву 
тре ба по сма тра ти у ши рем, ван по зо-
ри шном кон тек сту. „У вре ме ну при-
мет них по ку ша ја ни по да шта ва ња 
соп стве не про шло сти“, сма тра она, 
„отва ра ње ин сти ту ци је ко ја, из ме-
ђу оста лог, упо зна је мла де на ра шта-
је са зна чај ним де лом соп стве не 
бо га те кул тур не ба шти не, пред ста-
вља ве ли ки иза-
зов не са мо за 
на шу пу бли ку“. 
С тим у ве зи го-
спо ђа Јан ко вић, 
ду го го ди шњи 
ку сто с  Исто-
р иј ског му зе ја 
Ср би је, под се ћа  
да су Му зеј, за 
ово крат ко вре-
ме, по се ти ли и 
број ни стра ни 
ту ри сти ко ји су, 
баш као и до ма-
ћи, сво је оду ше-
вље ње Му зе јем 
за бе ле жи ли и у 
књи зи ути са ка. 

Јав ност је, 
не спор но, при-
хва ти ла иде ју 
осни ва ња Му-
зе ја. Би ло је и 
оних, исти на 
ма лобро јних, 
ко ји ни су бла-
го на кло но гле-
да ли на то. 

Као што, ре-
ци мо, по ред на-
ци о нал ног исто-
риј ског му зе ја 
по сто је и за ви-
чај ни му зе ји ко-
ји се ба ве исто-
ри јом и по себ но сти ма сво га кра ја, 
та ко и зна чај ни те а три у све ту, не 
са мо на ци о нал ни, има ју свој му зеј, 
ко ји има ме сто по ред оног по зо ри-
шног, осно ва ног на ни воу др жа ве. 
У том кон тек сту, свој му зеј, на при-
мер, има ју Ми лан ска ска ла и Бољ-
шој те а тар. Убе ђе на сам у то да и 
исто риј ско на сле ђе На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду то за слу жу је.    

По ред основ не на ме не, Му зеј 
у окви ру сво јих ре дов них ак тив-
но сти ну ди и раз не те мат ске ци-
клу се. 

Ми же ли мо да наш „жи ви“ Му-
зеј не чи не са мо екс по на ти ко ји све-
до че о про шло сти већ да се  исто-
ри ја ове зна ме ни те Ку ће пи ше и 

упот пу њу је кроз су сре те са ве ли-
ким умет ни ци ма ко ји су са на ма, 
а ко ји су нео дво ји ви део тра ди ци је 
и угле да на шег по зо ри шта. Ци клу-
си ко је смо уста но ви ли на по чет ку 
ра да Му зе ја, а то су „Се ћа ња“, „Су-
сре ти“, „Ју би ле ји“, „Кон цер ти“ и 
„Про мо ци је“, обо га ти ли су по ну ду 
кул тур них де ша ва ња у глав ном гра-
ду. Ин те ре со ва ње пу бли ке нас те-
ра да уна пре ди мо про гра ме, па смо 
по чет ком овог ме се ца по кре ну ли 
још је дан ци клус, ко ји смо на зва ли 
„Школ ски час“, а пр ви гост је био 
Ми лан Ла не Гу то вић. Циљ овог 
спе ци фич ног про гра ма је еду ка ци-
ја и не на ме тљи во при бли жа ва ње 
по зо ри шта де ци. То је ве ли ки иза-
зов на ко ји смо, уве ре на сам, спо-

соб ни да од-
го во ри мо на 
кре а ти ван и 
за ни мљив на-
чин. „Школ-
ски час“ на-
ста вља мо и 
у мар ту, ка-
да ће са ђа ци-
ма му зич ких 

шко ла би ти при ма до на Дра га на 
дел Мо на ко. 

Му зеј ска збир ка са др жи број-
не екс по на те из при ват них ко лек-
ци ја ко је су до бро вољ но да ро ва-
ли по је дин ци.

Већ на кон об ја вљи ва ња иде је 
управ ни ка Бо жи да ра Ђу ро ви ћа о 
осни ва њу Му зе ја, у ле то про шле 
го ди не, ко ју је сво јом од лу ком ве-
ри фи ко вао Управ ни од бор Ку ће, у 
знак по др шке ја ви ли се су мно ги 
по зо ри шни ства ра о ци и њи хо ви по-
том ци ко ји су да ри ва ли пред ме те из 
лич них или по ро дич них збир ки. Та-
ко је Му зеј, још пре зва нич ног отва-
ра ња, до био сцен ске и лич не пред-
ме те опер ских ве ли ка на Ми ро сла ва 

Чан га ло ви ћа и Рад ми ле Ба ко че вић, 
ба лет ске па ти ке Ма је Пли сец ка је, 
сцен ске пред ме те Љу бин ке Бо бић, 
сце но граф ске ски це Ми о ми ра Де-
ни ћа, лич не пред ме те Не вен ке Ур-
ба но ве, Бо ја на Сту пи це, Ми ла на 
Ђо ко ви ћа, Ми ха и ла Вик то ро ви ћа... 
Тренд да ри ва ња на ста вљен је и по-
сле отва ра ња, па смо због зна ча ја 
при мље них екс по на та, од ко јих из-
два ја мо До бри чин пр стен Ма те Ми-
ло ше ви ћа и штап Ла зе Ко сти ћа, 
пр ву по став ку у ви ше на вра та до-
пу ња ва ли. По себ но нас ра ду је да 
су се као да ро д-ав ци, по ред по је ди-
на ца ја ви ле и ин сти ту ци је, као што 
је Удру же ње драм ских умет ни ка Ср-
би је. На рав но, има још ле пих и зна-
чај них на ја ва да ри ва ња.

У окви ру те мат ске по став-
ке, по се ти о ци тре нут но мо гу да 
ужи ва ју у „Са вре ме ној ко сти мо-
гра фи ји и сце но гра фи ји на сце ни 
На род ног по зо ри шта“. Шта ће 
сле де ће би ти по ну ђе но пу бли ци?

По тру ди ли смо се да и у овом 
сег мен ту по се ти о ци ма омо гу ћи-
мо бо гат са др жај. Већ пр вог мар та 
отво ри ће мо из ло жбу под на зи вом 
„Ски це – по е ти ка сце но гра фи је Ге-
ро сла ва За ри ћа“, а по том, у скло пу 
упра во до го во ре не са рад ње са ПТТ 
му зе јом, а по во дом Свет ског да на 
по зо ри шта, 27. мар та ће мо отво ри-
ти из у зет но за ни мљи ву из ло жбу 
„Ве ли ка ни На род ног по зо ри шта на 
по штан ским мар ка ма“. При том, ове 
те мат ске из ло жбе не ће би ти при-
ви ле ги ја са мо бе о град ске пу бли ке. 
Њих ће мо по ну ди ти и по зо ри шној 
пу бли ци у Ср би ји. Пр во го сто ва ње 
нас оче ку је уско ро, и то у По жа рев-
цу, где ће у окви ру Глу мач ких све ча-
но сти „Ми ли во је Жи ва но вић“ би ти 
по ста вље на на ша  из ло жба „Са вре-
ме ни ко сти ми на сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду“. 

Ми ко јан Без бра ди ца П
О
Р
Т
А
Л
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ОТВАРАЊА ИЗЛОЖБИ
1. 3. | 18.00 СКИЦЕ – ПОЕТИКА 
СЦЕНОГРАФИЈЕ ГЕРОСЛАВА ЗАРИЋА, 
приређивач Зоран Булајић, архитекта
27. 3. | 18.00  ВЕЛИКАНИ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА НА ПОШТАНСКИМ 
МАРКАМА, у организацији Музеја Народног 
позоришта и ПТТ музеја, приређивач Зорица 
Јанковић
 
ПРОМОЦИЈЕ
2. 3. | 18.00 Александра Лемасон, ВИРЏИНИЈА 
ВУЛФ, издавач Clio
16. 3. | 18.00 Ружица Сокић, СТРАСТ ЗА 
ЛЕТЕЊЕМ, издавач Лагуна
29. 3. | 18.00 МУЗИКА КЛАСИКА (часопис)

СУСРЕТИ 
31. 3. | 18.00 ЛИДИЈА ПИЛИПЕНКО

ЈУБИЛЕЈИ
8. 3. | 12.00 ПЕДЕСЕТ БРОЈЕВА 
ПОЗОРИШНИХ НОВИНА

ШКОЛСКИ ЧАС
10. 3. | 12.00 ДРАГАНА ДЕЛ МОНАКО

МОДНА РЕВИЈА
23. 3. | 18.00 ИЗ СВАКОДНЕВИЦЕ У 
ПОЗОРИШТЕ, аутор Милена Радовић 

ОТВОРЕНА ВРАТА
12. и 26. 3. | 11.00 и 13.00

● ПРВА ПОСТАВКА
Аутор Зорица Јанковић

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

СУ СРЕТ СА МИЛ КОМ СТО ЈА НО ВИЋ 

У окви ру ци клу са „Су сре-
ти“, у пе так 18. фе бру а-

ра, у Му зе ју На род ног по зо-
ри шта у Бе о гра ду је одр жа но 
ве че са опер ском ди вом, чу ве-
ним со пра ном Мил ком Сто-
ја но вић, ко ја је на сту па ла на 
свим зна чај ним опер ским сце-
на ма све та. То ком дво ча сов-
ног раз го во ра, ко ји је во дио 
по моћ ник ди рек то ра Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду Дра ган Сте во вић, број на пу бли ка би ла је у при ли ци да 
се под се ти нај зна чај ни јих мо ме на та из ње не из у зет но успе-
шне ка ри је ре.                                                                   М. Б.

ПОКЛОН МУ ЗЕЈУ

Пред сед ни ца Удру же ња драм ских умет ни ка Ср би је Љи-
ља на Ђу рић и управ ник На род ног по зо ри шта у Бе о-

гра ду Бо жи дар Ђу ро вић су у пе так, 4. фе бру а ра, зва нич но 
пот пи са ли за пи сник о при мо пре да ји и Уго вор о усту па њу 
пред ме та на ко ри шће ње. У пи та њу су До бри чин пр стен Ма-
те Ми ло ше ви ћа, пар цр них са тен ских ру ка ви ца Не вен ке Ур-
ба но ве, те чет ка за шмин ку Ра ше Пла о ви ћа, ње го ва му шти-
кла, та ба ке ра, бро ја ни ца из „Ко шта не“, лу ла из пред ста ве 
„Го спо да Глем ба је ви“ и му шти кла из Ка и ра ко ју му је сво-
је вре ме но по кло нио Ми ро слав Чан га ло вић. Од лу ка да ови 
пред ме ти бу ду на рас по ла га њу Му зе ју, али да оста ну у трај-
ном вла сни штву Удру же ња, до не та је јед но гла сно на сед ни-
ци УДУС-а, одр жа ној 23. ја ну а ра.

М. Б.

ИНТЕРВЈУ |  ЗОРИЦА ЈАНКОВИЋ,  кус тос

Сачувати од заборава

Од свих изложених предмета, 
посебно ме је импре си о ни ра-

ла нот на све ска Ми ро сла ва Чан-
га ло ви ћа, ко ју је, као под сет ник, 
стал но но сио са со бом. Бес пре кор-
но ис пи сне но те и ре чи опер ских 
ари ја, у овом слу ча ју, уве ра ва ју нас 
да се ве ли ки успех на сце ни не по-
сти же са мо сна гом та лен та, већ 
и до бром при пре мом и упор ним 
ра дом. То је оно чи ме Позориште 
мо ра да се ру ко во ди у раз во ју Му зе-
ја, ко ји тре ба да са чу ва од за бо ра-
ва нај ва жни је вред но сти ко је На-
ци о нал ни те а тар ства ра, а то су 
– пред ста ве!

МАРТ 20011.
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Сер геј Про ко фјев је 
сво ју, по мно ги ма нај-
бо љу а сва ка ко јед ну 
од нај по зна ти јих опе-
ра, „За љу бљен у три 

на ран џе“, ком по но вао 1919, на соп-
стве ни ли бре то ко ји је на пи сао на 
осно ву исто и ме не ко ме ди је Кар ла 
Го ци ја. Пра и звед ба је би ла 30. де-
цем бра 1921. у Чи ка гу, а на сце ни На-
род ног по зо ри шта је пр ву пре ми је ру 
има ла тек 19. ма ја 1959, не што ви ше 
од го ди ну да на по сле го сто ва ња са 
овим на сло вом у Бе о гра ду (6. де цем-
бра 1957. са Лат ком Ко ро ше цом у 
уло зи Кра ља) љу бљан ске Опе ре, је-
ди не ко ја је у та да шњој др жа ви, до 
тог вре ме на, игра ла ову пред ста ву. 
Пред ста ву је ре жи рао Мла ден Са-
бљић, ди ри го вао је Оскар Да нон, 
сце но граф је био Ми о мир Де нић, 
ко сти мо граф Ми ро сла ва-Ми ра Гли-
шић, ко ре о граф Ани Ра-
до ше вић, хо ро ве су спре-
ми ли Ми лан Бај шан ски 
и Јо ван Не квин, а пе ван 
је пре вод Пре дра га Ми ло-
ше ви ћа.  

Да нон је, као ди рек-
тор Опе ре (1945–58) кре-
и ра ју ћи ре пер то ар, али 
и ка сни је, као ди ри гент 
ути чу ћи на ње га, пре вас-
ход но во дио ра чу на о пе-
вач ким сна га ма и мо гућ-
но сти ма ан сам бла. Та ко 
је, на ја вљу ју ћи пре ми је-
ру, из ме ђу оста лог ка зао 
ка ко се за при ка зи ва ње 
ове опе ре „ин спи ри са не 
древ ном бај ком, на о ко не-
ду жним де лом али пу ним 
јет ко сти, са ти-
ре, и иза зи вач-
ког пр ко са, са 
од ре ђе ном тен-
ден ци јом да 
па ра фра зи ра 
жи вот и да у ве чи тој бор би из ме ђу 
до бра и зла пле ди ра за ху ма ност“, 
од лу чио упра во „има ју ћи до бру по-
де лу уло га и пре чи шћен став о ту ма-
че њу де ла“. Број ну со ли стич ку по де-
лу овог сцен ски и му зич ки из у зет но 
зах тев ног де ла пред во ди ли су: Жар-
ко Цве јић (вла дар из ми шље не зе-
мље Краљ Треф), Стје пан Ан дра ше-
вић / Зво ни мир Кр не тић (Принц), 
Ми ли ца Ми ла ди но вић / Ђур ђев ка 
Ча ка ре вић (Прин це за Кла ри че), Јо-
ван Гли го ри је вић (пр ви ми ни стар 
Ле ан дер), Дра го Старц / Ни ко ла Јан-
чић (двор ска бу да ла Тру фал ди но), 
Ста но је Јан ко вић (Пан та ло не), Ђор-
ђе Ђур ђе вић (ча роб њак Маг Че лиј), 
Ва ле ри ја Хеј ба ло ва (ча роб ни ца Фа-
та Мор га на), Љу би ца Вр сај ков, Со-
фи ја Јан ко вић и До бри ла Бо го ше вић 
(три прин це зе у на ран џа ма – Ли-
не та, Ни ко ле та и Ни не та), Бран ко 
Пив нич ки / Ми ли во је Ива но вић (Ку-

ва ри ца), Жи во јин Ми ло са вље вић 
(Фар фа ре ло), Би сер ка Цве јић (Ара-
бљан ка Сме рал ди на). 

Кри ти ка се огла си ла из у зет но по-
зи тив ним оце на ма: ре жи ји, у осно ви 
ус пе лој, упу ће на је са мо бла га за мер-
ка на не до вољ ну „ак тив ност хо ра 
и на сце ни и на про сце ни ју му“, де-
кор је био „ван ред но ус пео и ша ро-
лик“, ба лет ски ан самбл, а на ро чи то 
со ли сти Љи ља на Ду ло вић и Ми лан 
Мом чи ло вић у двој ним уло га ма Ар-
ле ки на и Клов но ва су у „све жој ко ре-
о граф ској по став ци“ ди вер ти сма на 
та ко ђе осво ји ли сим па ти је ре цен-

зен та. Ме ђу број ним со ли сти ма ко-
ји су сво је ро ле до не ли „сцен ски и 
пе вач ки ре љеф но и мар кант но“, на-
ро чи то су из дво је на „два ис ку сна, 
из ван ред них гла сов них ква ли те та, 
пе ва ча, Жар ко Цве јић и Ста но је Јан-
ко вић“ ко ји су сво је ро ле као парт не-
ри „оства ри ли мај стор ски“, Стје пан 
Ан дра ше вић ко ји је као Принц био 
„бри љан тан“ и, пре ма ми шље њу 
кри ти ча ра, то је „и пе вач ки и глу мач-
ки ње гов до са да нај ви ши до мет“, те 
Бран ко Пив нич ки чи ја је гро теск на 
кре а ци ја Ку ва ри це би ла из ван ред на. 

Уз број не про ме не у по де ли, са 
по вре ме ним па у за ма и об но ва ма, 
пред ста ва је би ла на ре пер то а ру све 
до 1974, у ме ђу вре ме ну знат но до-
при нев ши та ко зва ном „злат ном пе-
ри о ду“ на ше Опе ре, ре пре зен ту ју-
ћи на шу умет ност на го сто ва њи ма 
у Евро пи, по чев ши од пр ве ре при-
зе ко ја је при ка за на на Ме ђу на род-
ним мај ским све ча ним игра ма у 
Вис ба де ну 31. ма ја 1959. (и по но-
во 1960). Пред ста ва је по том го сто-
ва ла у Вар ша ви (1960), на Ме ђу на-
род ном фе сти ва лу у Ло за ни (1961, 
1969. и 1973), Ме ђу на род ном фе сти-
ва лу у Един бур гу (1962), те 10. фе-
сти ва лу опе ре у Ма дри ду (1973). О 
успе ху ове по став ке на европ ским 
сце на ма, по ред чи ње ни це да су не-
ки од нај ве ћих та да шњих фе сти ва-
ла пред ста ву зва ли у ви ше на вра та, 
све до че и на пи си у до ма ћој штам пи 

као онај из за гре бач ког Вје-
сни ка у ко јем се под на сло-
вом „Ве ли ки успех бе о град-
ске  Опе ре“ на во ди да је 
апла уз по сле пред ста ве „За-
љу бљен у три на ран џе“ у 
Вис ба де ну тра јао пет на ест 
ми ну та (1959), али и из ван-
ред не кри ти ке ко је го во ре о 
„бли ста вом из во ђе њу“ му зи-
ке под вођ ством Бо ри сла ва 
Па шћа на, о „ма е страл ном“ 
сцен ском при ка зу и „са вр-
ше ној син хро ни за ци ји“ хо-
ра, ор ке стра и со ли ста – од 
ко јих ино стра на кри ти ка из-
два ја пре све га Лат ка Ко ро-
ше ца, Стје па на Ан дра ше ви-
ћа и Фра ња Па у ли ка „три 
пе ва ча ап со лут но не пре ва-

зи ђе на у сво јим 
за па же ним оства-
ре њи ма  уло га 
Кра ља, Прин ца 
и Двор ске лу де“, 
те из вр сну Бре-

ду Ка леф у уло зи ин три гант не му-
лат ки ње Сме рал ди не и Алек сан дра 
Ве се ли но ви ћа „ко ји је као де бе ла ку-
ва ри ца сво јим пу ним ба сом од мах 
при до био све љу би те ље сме ха“ (Ло-
за на 1973).

Је ли ца Сте ва но вић

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ „ЗА ЉУБЉЕН У ТРИ НАРАНЏЕ” „ЗА ЉУБЉЕН У ТРИ НАРАНЏЕ” НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Друга поставка

бљанске Опере, је-
дашњој држави, до 

играла ову представу.ву.ву
жирао Младен Са-

вао је Оскар Данон, 
граф је био Миомир Денић, 

рослава-Мира Гли-
граф Ани Ра-

ве су спре-
шански 
а певан 

га Мило-

 као дирек-
58) кре-
ар, али

као диригент 
превас-
на о пе-

ма и могућ-
бла. Тако 

ћи премијемијеми -
лог казао 
казивање 

спирисане 
наоко не-

лом али пуним 

валу у Единбур
стивалу опере у Ма
успеху ове постав
сценама, поред чи
ки од највећих та
ла представу зва
сведоче и написи у до

као онај из за
сника у ко
вом „Ве
ске  Опе
аплауз по
љубљен у три на
Висбаде
минута 
редне кри
„блиста
ке под вођ
Пашћана
сценском при
шеној син
ра, орке
којих инокојих иноко
дваја пре сведваја пре сведва
шеца, Стје
ћа и Фра
певача ап

Му зич ко вођ ство је по ве ре но го сту из Хо лан ди-
је, Да ви ду Пор се лај ну, сце но граф је Ге ро слав 

За рић, а ко сти мо граф Ма ри на Ме де ни ца. Уло ге при-
пре ма ју: Дра го љуб Ба јић, Ми хај ло Шљи вић, Де јан 
Мак си мо вић, Хон Ли, На та ша Јо вић Три вић, Не бој-
ша Ба бић, Алек сан дар Ста ма то вић, Дар ко Ђор ђе-
вић, Да ни ло Сто шић, Вла ди мир Ан дрић, Вук Зе кић, 
Вук Ма тић, Ми лош Ђу ри чић, Су за на Шу ва ко вић Са-
вић, Ве ра Ми кић, Љу би ца Вра неш, Све тла на Не сто-
ров, Та тја на Ми тић, Сне жа на Са ви чић Се ку лић, 
Со фи ја Пи жу ри ца, Ма ри ја Ми тић, Жељ ка Здје лар, 

Ива Про фа ца, Игор Ма тве јев, Де јан Љу то вац и Ми о драг Ма тић. Пре ми је ра је пла ни ра на за 6. април на 
Ве ли кој сце ни, а ре при зе за 9. и 11. април и 11. јун.   М. Б.

Менцл у Опери

Слав ни че шки ре ди-
тељ, оска ро вац Јир-
жи Менцл, чи ја је ве о-
ма успе шна по став ка 
Шек спи ро ве ко ме ди-

је „Ве се ле же не винд зор ске“ на ре-
пер то а ру Дра ме још од 2007, ово га 
пу та до ла зи да, за јед но са Бо жи да-
ром Ђу ро ви ћем, на Ве ли ку сце ну 
по ста ви опе ру Сер ге ја Про ко фје ва 
„За љу бљен у три на ран џе“. 

На пр вом су сре ту са еки пом 
пред ста ве, 12. фе бру а ра, не пре ва зи-
ђе ни ко зер Менцл је већ пр вом ре че-
ни цом сви ма из ма мио осмех, за мо-
лив ши их да му по мог ну то ком ра да 
на пред ста ви јер је он – ла ик за опе-
ру. У из ла га њу сво је кон цеп ци је, на-
вео је да же ли да на пра ви ве се лу 
пред ста ву и по ру чио со ли сти ма ка-
ко је ве о ма бит но „да се уза јам но 
слу ша ју и да се игра ју за јед но“ и до-
дао: „То што хо ће мо да ра ди мо та-
кву пред ста ву, не зна чи да тре ба да 
се тру ди те да бу де те ко мич ни. Нај-
ду хо ви ти ји су они љу ди ко ји не 
зна ју да су ду хо ви ти. Нај го ре од 
све га је кад се ху мор пра ви на сил-
но. Не тре ба би ти ду хо вит по сва-
ку це ну“. У свом сти лу, кроз смех, 
Менцл је до дао ка ко од со ли ста оче-
ку је да, на пр вој ми зан сцен ској про-
би, зна ју да пе ва ју „к’о у ку-
па ти лу“.

Су сре ту су при-
су ство ва ли и ми-
ни стар кул ту ре Ре-
пу бли ке Ср би је 
Не бој ша Бра-
дић и ње гов 
спе ци јал ни 
с а  ве т  н и к , 
Го ран Мар-
ко вић, ина-
че ве ли ки по-
што ва лац че шког 
умет ни ка. Бра дић је 
том при ли ком на по ме-
нуо да за ви ди свом ко-
ле ги Мен цлу што има 
та ко див ну еки пу са-
рад ни ка и ре као, из ме-
ђу оста лог: „Же лим 
успех овој но вој про-
дук ци ји На род ног по-

зо ри шта. Чи ње ни ца је да на ша опе-
ра по след њих го ди на има из у зе тан 
успех и у му зич ком и у из во ђач ком 
сми слу, и оче ку јем да ће упра во са-
рад ња са го спо ди ном Мен цлом би-
ти још је дан ко рак да ље у на сто ја-
њу да она за и ста бу де ре фе рент на 
не са мо ов де, не го и у све ту“. На 
Мар ко ви ће ву опа ску да уоп ште не 
зна ода кле му хра брост да ре жи ра 
опе ру, Менцл је од го во рио да то ни-
је хра брост не го др скост, и по но во 
иза звао смех свих при сут них у Хор-
ској са ли На род ног по зо ри шта.

Ди рек тор ка Опе ре Ка та ри на Јо-
ва но вић, ко ја ће у при пре ми пред-
ста ве би ти и аси стент лек то ра за 
фран цу ски је зик, ис та кла је да је 
ово ан самбл пред ста ва „ко ја зах те-
ва тим ски рад це лог те ла“, те је, у 
ци љу ре а ли зо ва ња ре ди те ље ве иде-
је „а то је та игра са игром, игра за 
игру, игра за се бе“, нео п ход но да од 

са мог по чет ка све 
ве о ма пре ци-

зно функ ци о-
ни ше. 

М. Без бра-
ди ца
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Ма ло је на ших 
драм ских пред-
ста ва ко је се 
мо гу по хва ли-
ти та ко ду гим 

и бо га тим сцен ским жи во том као 
„За го нет не ва ри ја ци је“ Ери ка Ема-
ну е ла Шми та, у ре жи ји Бо жи да ра 

Ђу ро ви ћа. У из во ђе њу Мар ка Ни-
ко ли ћа и Бо ри са Пин го ви ћа, ова 
пред ста ва се игра на Сце ни „Ра-
ша Пла о вић“ ви ше од де це ни је, 
и то та квим ин тен зи те том да је 
две сто ти из ла зак пред пу бли ку 
про сла ви ла на свој де се ти ро ђен-
дан, а ево, не пу не три го ди не ка-
сни је, пред на ма је и 250. ре при-
за, 7. мар та.  

Аутор овог из ван ред ног тек-
ста, Ерик Е. Шмит, био је гост 
на бе о град ској пре ми је ри, 2. ма ја 
1998. го ди не, по сле че га је из ја вио 
да је „Мар ко Ни ко лић је дан од нај-
бо љих ту ма ча Абе ла Знор ка“ и по-
ја снио ка ко је то глу мац „ко ји има 
моћ из ван ред не, из не над не тран-
сфор ма ци је. Већ са мом по ја вом 
уве ра ва ме да је ве о ма уса мље на 
лич ност ка ква је и ју нак дра ме, 
али ко ји уме да пре ла зи из су ро во-
сти у не жност. Сво јом по ја вом он 
об ја шња ва чи тав је дан свет! Он 
је це ло ве че др жао мо ју па жњу“. 
За ову уло гу Мар ко Ни ко лић до-
био пре сти жно глу мач ко при зна-
ње, На гра ду „Ра ша Пла о вић“. 
У обра зло же њу Жи ри ја, из ме ђу 
оста лог је ре че но: „ова кре а ци ја 
је ван се риј ски до мет ко ји пред ста-
вља но ви ко рак у Ни ко ли ће вом 
раз во ју, али и но ви сен зи би ли тет 
глу мач ког пер фек ци о ни зма на на-
шој сце ни. Ни ко лић је на исти нит 
и убе дљив на чин, пси хо ло шким, 
али и фи зич ким тран сфор ма ци ја-
ма ожи вео за да ти лик“. А Бо рис 
Пин го вић је за уло гу Ери ка Лар-
се на до био По хва лу На род ног по-

зо ри шта, уз обра зло же ње: „Игра 
из ‘дру гог пла на’ че сто из ми че 
па жњи кри ти ке и апла у зи ма пу-
бли ке. При пре ми ти сце ну за парт-
не ра, омо гу ћи ти му да до ђе до пу-
ног из ра жа ја и оста ти у сен ци, 
че сто тра жи јед на ку ме ру мај стор-
ства. Игра ју ћи та кав лик, Бо рис 

Пин го вић је у огром ној ме ри по-
мо гао глу мач ком оства ре њу Мар-
ка Ни ко ли ћа ко је је обе ле жи ло се-
зо ну у Бе о гра ду...“ 

Не по сред но пред ју би лар-
но сто то игра ње пред пу бли ком, 
2002. го ди не, РТС је сни ми ла и 
еми то ва ла у окви ру Драм ског 
про гра ма овај ко мад са истим ак-
те ри ма (ТВ адап та ци ја и ре жи ја 
Сло бо дан Шу ља гић). Те ле ви зиј-
ски кри ти чар кон ста ту је да се ова-
квим екра ни за ци ја ма по зо ри шних 
пред ста ва обич но при бе га ва кад 

је пред ста ва „из и гра на“, пред 
„ски да ње са ре пер то а ра“ и кон ста-
ту је ка ко, на про тив, ова пред ста-
ва адап ти ра на за ма ли екран по ка-
зу је да се „по зо ри шни ква ли тет, 
ако по сто ји, мо же тран спо но ва ти 
у но ву ме диј ску фор му, а да, при 
том, оста не не спо ран те а тар ски 
чин, основ ни и пр во бит ни аутор-

ски и умет нич ки труд на ко јем 
је за сно ва на те ле ви зиј-

ска ин тер вен ци ја“. 
Да нас са си гур-
но шћу мо же мо 
до да ти: и да то 
не ште ти да љем 
сцен ском жи во-
ту пред ста ве.

За бе ле жи мо 
и ово: по во дом 
сто те пред ста ве, 
Ерик Е. Шмит 
је На род ном по-
зо ри шту упу тио 
те ле грам у ко јем 
је, из ме ђу оста-
лог, на пи сао: 
„Увек ћу се жи-
во се ћа ти пре ми-
је ре у Бе о гра ду, 
сна ге  про чи ш-
ће ног спек та кла 
и дир љи ве ин-

тер пре та ци је глу ма ца. То је је дан 
од мо јих нај леп ших по зо ри шних 
тре ну та ка. Кад год ми слим на вас 
не мо гу а да се не се тим при че јед-
ног мог при ја те ља, од не дав но оже-
ње ног Бе о гра ђан ком, ко ји је при-
ли ком по се те ње ним ро ди те љи ма 
ишао да гле да пред ста ву за вре ме 
ра та. То ком из во ђе ња не ста ло је 
стру је због уз бу не, али је пу бли-
ка оста ла и пред ста ва је на ста вље-
на уз све ће. Био је то не за бо ра ван 
тре ну так: по зо ри ште је све де но 
на су шти ну, чо веч ност, бит ност, 
љу бав. Пла чем кад се се тим то га. 
У име свих тих све ћа, при ми те мо-
је ди вље ње и на кло ност“.

То ком тринаест го ди на не-
у мор ног игра ња, пред ста ва је 
оства ри ла број на го сто ва ња у зе-
мљи: у Сту дент ском гра ду, Бо ру, 
Кра ље ву, Сом бо ру, Вр шцу, Зре-
ња ни ну, Аран ђе лов цу, Пан че ву, 
Кра гу јев цу, Срем ској Ми тро ви-
ци, Ки кин ди, Па ра ћи ну, Ко ви ну, 
Убу, Сви лајн цу, Ја го ди ни, Ко стол-
цу, Ко сов ској Ми тро ви ци, За је ча-
ру, на Бо ри ним да ни ма у Вра њу. 
„За го нет не ва ри ја ци је“ су пред-
ста вља ле срп ску по зо ри шну умет-
но сти и на го сто ва њи ма у Бе чу, 
Ци ри ху, Же не ви, Лон до ну, Ки је-
ву, Под го ри ци, на фе сти ва лу Град 
те а тар Бу два, те на Че твр том ин-
тер ди сци пли нар ном по зо ри шном 
фе сти ва лу „Да ни ма лих ства ри“ у 
Тре би њу. Пред ста ву је до са да ви-
де ло ско ро 45000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ „ЗА ЉУБЉЕН У ТРИ НАРАНЏЕ” 

П
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А
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И док је дан Шми тов на слов 
сла ви та ко ве ли ки ју би-

леј, дру ги је у при пре ми. У дра-
ми „Ма ли брач ни зло чи ни“ уло-
ге ту ма че Не ла Ми ха и ло вић 
и Бо рис Пин го вић, а пред ста-
ву ре жи ра Фи лип Грин валд, ко-
ји пот пи су је и из бор му зи ке. Ко-
мад је са фран цу ског пре ве ла 
Ста ни ца Ла за ре вић, дра ма тург 
је Жељ ко Ху бач, сце но граф Бо-
рис Мак си мо вић, ко сти мо граф 
Са ра Кур то вић, за ди зајн зву ка 
је од го во ран Вла ди мир Пе три че-
вић, а за сцен ски го вор др Љи ља-
на Мр кић По по вић. Пре ми је ра 
ће на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ би-
ти у пр вој по ло ви ни апри ла. 

ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ | 250. „ЗАГОНЕТНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ’”

Публика воли Шмита

СПО РА ЗУМ СА ЈАТ-ом

Ју го сло вен ски аеро тран спорт и На род но по зо ри ште су у 
че твр так, 10. фе бру а ра, пот пи са ли Спо ра зум о са рад њи. 

На це ре мо ни ји пот пи си ва ња спо ра зу ма, ко ја је одр жа на у 
Му зе ју На род ног по зо ри шта, Ђу ро вић је ка зао да не по сто ји 
ни шта при род ни је не го да две на ци о нал не ин сти ту ци је, као 
што су ЈАТ и На род но по зо ри ште, са ра ђу ју у обо стра ном ин-
те ре су, као и у ин те ре су др жа ве ко јој при па да ју и ко ју, у сво-
јим обла сти ма, пред ста вља ју. Пре ма ње го вим ре чи ма, На род-
но по зо ри ште има за циљ да са ра ђу је са свим ре ле вант ним 
на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма.                                            М. Б.

ФИЛМ У ПО ЗО РИ ШТУ

У  же љи да бе о град ској пу бли ци пру жи при ли ку да у по-
себ ној ат мос фе ри по зо ри шне дво ра не ужи ва у но вом 

фил му култ ног ре ди те ља Да ре на Аро ноф ског „Цр ни ла буд“, 
ди стри бу тер ска ку ћа Me ga Com Film ини ци ра ла је не сва ки-
да шњу ак ци ју у скло пу ко је ће, 9. мар та, у На род ном по зо ри-
шту би ти одр жа на све ча на пре ми је ра овог оства ре ња. Филм 
ће би ти при ка зан у два тер ми на, у 19 и 21 сат. Глав не уло ге у 
овом оства ре њу ту ма че На та ли Порт ман, Ми ла Ку нис, Вин-
сент Ка сел и Ви но на Рај дер. Ова нео бич на ак ци ја ор га ни зо-
ва на је у са рад њи са Bel gra de Dan ce Fe sti val-ом и На род ним 
по зо ри штем, под сло га ном „Умет ност по др жа ва умет ност“. 

Р. П. Н.

СО ЛИ СТИ ОПЕ РЕ У ЦР НОЈ ГО РИ

То ком мар та, на ши со ли-
сти ће го сто ва ти у су сед-

ној Цр ној Го ри. Дра га на дел 
Мо на ко, Не бој ша Ба бић, Су-
за на Шу ва ко вић Са вић и 
Хон Ли, уз  кла вир ску прат-
њу Ива на Јо ва но ви ћа, 2. 
мар та ће одр жа ти кон церт у 
Под го ри ци, на сце ни КИЦ „Бу до То мо вић“, а у ор га ни-
за ци ји Ма ти це срп ске у Цр ној Го ри. 

Р. П. Н.
КОНЦЕРТ У КО ПЕН ХА ГЕ НУ 

Се ри ја успе шних на сту па чла но ва На род-
ног по зо ри шта у Ам ба са ди Ср би је у 

Ко пен ха ге ну, на ста вље на је 15. фе бру а ра, 
на Дан др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је, на-
сту пом ме цо со пра на На та ша Јо вић Три-
вић и ба са Не бој ше Ба би ћа, уз кла-
вир ску прат њу Ива на Јо ва но ви ћа. 
У пре пу ној са ли, пу бли ка, у чи јим 
ре до ви ма је би ло и  48 пред став ни-
ка ам ба са да, би ла је оду ше вље на 
кон цер том на ших умет ни ка и по-
сле сва ке ком по зи ци је их је на гра-
ђи ва ла ду го трај ним и ср дач ним 
апла у зом, а на кра ју их је ис пра-
ти ла ова ци ја ма.

Р. П. Н.
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Размена уметника и представа
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Ба лет ско обра зо ва ње 
Јо ван ка Бје го је вић 
(1931) је сте кла у Бе-
о гра ду код Рад ми ле 
Ца јић и Ми-

ле та Јо ва но ви ћа, 
у чи јој кла си 
је за вр ши ла 
Ба лет ску 
шко лу и 
дво го ди-
шње сту-
ди је на 
Од се ку 
за ба лет 
при та да-
шњој По-
з о -

ри шној ака де ми ји у Бе о гра ду. 
Умет нич ку ка ри је ру у Ба ле ту На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за-
по че ла је глав ном уло гом у ба ле ту 

„Ба ла да о јед ној сред њо ве ков-
ној љу ба ви“ (1950) Фра на 

Лот ке. По сле овог пр вог 
успе ха, на бе о град ској 

ба лет ској сце ни сле-
ди Бе ли ла буд-Оде-
та, у „Ла бу до вом 

је зе ру“ (1951), за-
тим „Сим фо ни ја“ 
Би зеа, „Јо лан да“ 
Ка ло ми ри са, „Ки-
не ска при ча“ Ба ра-
но ви ћа, „Ро мео и Ју-

ли ја“ Про ко фје ва. 

Од 1956. до 1959. го ди не она је 
пр ва ки ња у тру пи по зна тог фран-
цу ског игра ча и ко ре о гра фа Жа на 
Ба би леа, где на сту па у кла сич ним 
и са вре ме ним ба лет ским де ли ма. 
На ред них пет на ест ме се ци је при-
ма ба ле ри на у тру пи Бо ро ван ског 
у Аустра ли ји, где ту ма чи уло ге у 
тра ди ци о нал ном, кла сич ном ре-
пер то а ру: „Ла бу до во је зе ро“, „Сил-
фи де“, „За ча ра на ле по ти ца“, „Жи-
зе ла“ и дру ге.

По по врат ку у Бе о град на ста-
вља да игра по зна те уло ге у кла сич-
ним ба ле ти ма, а упо ре до оства ру је 
но ве кре а ци је, у „Дво бо ју Тан кре-
да и Кло рин де“ де Бам фил да, „Чу-
де сном ман да ри ну“ Бар то ка, те 
„Трип ти хо ну“ Ко њо ви ћа, за ко је 

1962. го ди не до би ја нај ви шу ре пу-
блич ку, Сед мо јул ску на гра ду.

За тим игра и Оди ли ју у „Ла бу-
до вом је зе ру“, као и глав не уло ге 
у ба ле ти ма „Пе пе љу га“ Про ко фје-
ва, „На пу ште ни“ Ке ле ме на, „Ху-
ан од Ца ри се“ Ека, „Го лем“ Бар та, 
„Зве зда ни круг“ Ал би но ни ја-Пен-
де рец ког, као и у до ма ћем ба ле ту 
„Пти цо, не скла пај сво ја кри ла“, 
ко ји је Ен ри ко Јо сиф ком по но вао 
спе ци јал но за Јо ван ку. На сту па ла 
је на по зор ни ца ма Евро пе, Аустра-
ли је, Ја па на, Бли ског ис то ка, игра-
ју ћи у ко ре о гра фи ја ма чу ве них 
свет ских ба лет ских мај сто ра и на-
ших нај зна чај ни јих ко ре о гра фа то-
га вре ме на, као што су Пиа и Пи но 
Мла кар, Ни на Кир са но ва, Ве ра Ко-
стић, а нај ви ше у по став ка ма Ди-
ми три ја Пар ли ћа.

Ба ви ла се пе да го шким ра дом 
као ре дов ни про фе сор Фа кул те та 
драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
и би ла шеф бе о град ског Ба ле та. 
Удру же ње ба лет ских умет ни ка Ср-
би је јој је до де ли ло нај ви ше при-
зна ње – На гра ду за жи вот но де ло, 
а Вла да Ре пу бли ке Ср би је на ци-
о нал но при зна ње за вр хун ски до-

при нос раз во ју кул ту ре и умет но-
сти у на шој зе мљи.

Под јед на ко стро га пре ма се би 
и дру ги ма, Бје го је ви ће ва је сво јом 
умет нич ком сна гом и лич но шћу 
оста ла узор мла ђим ге не ра ци ја ма, 
као јед на од нај ве ћих ба лет ских 
умет ни ца у це ло куп ној исто ри ји ју-
го сло вен ског и срп ског ба ле та. Из-
у зе тан зна лац сво је умет нич ке про-
фе си је, ин те лек ту ал ка брит ког ума, 
обра зо ва ња и ре чи, увек је те жи ла 
да по стиг не склад из ме ђу ми сли, 
ду ха и те ла. А то су и би ле нај зна-
чај ни је осо бе но сти ње них број них 
умет нич ких ин тер пре та ци ја. „Сва 
мо ја љу бав пре ма игри не би ме из-
ву кла на сце ну да ни је би ло пу бли-
ке. Пу бли ка је би ла крај њи циљ 
свих мо јих на по ра и же ља. Сто га 
пу бли ци хва ла што ме је по др жа-
ла, што ми је оста ла вер на од пр-
ве до по след ње пред ста ве. Срећ на 
сам што ни ка да ни сам игра ла пред 
пра зним гле да ли штем, ни ти пред 
не за ин те ре со ва ном пу бли ком“, ре-
чи су ко ји ма је јед ном при ли ком 
на дах ну то опи са ла свој од нос пре-
ма балетској уметности.

(на ста ви ће се)

Ме ђу соб на  раз-
ме на по је ди -
нач них го сто-
ва ња умет ни ка 
из ме ђу За гре-

ба, Бе о гра да и Но вог Са да је би ла 
осо би то успе шна у пе ри о ду пред 
Пр ви свет ски рат (1911–1914). Та-
ко у Бе о гра ду са за па же ним успе-
хом го сту ју Ми ли ца Ми хи чић, у 
три пред ста ве („За за“, „Цар ство 
мра ка“, „Раз ве ди мо се“), Мил ка 
Мар ко вић из Но вог Са да („Гол-
го та“, „Ма дам Сан-Жен“), из За-
гре ба го сту ју Иво Ра ић („Аве ти“, 
„Мла дост“, „Мо рал г-ђе Дул ске“) 
и Јо сиф Ште фа нац („Го спо ђа с ка-
ме ли ја ма“, „Г-ђа Икс“, „Смрт мај-
ке Ју го ви ћа“, „Ви хор“), на „Ве ли-
ком кон цер ту“ на сту па ју чла но ви 
Хр ват ске опе ре Мар ко Ву шко вић, 
Љер ка Ко чон да и Оскар До ле за-
на.

Нај ве ћи кул тур ни до га ђај је 
би ло пет на е сто днев но го сто ва ње 
ан сам бла За гре бач ке опе ре на че-
лу са Ми ром Ко ро шец, Ма јом 
де Стро ци, Ир мом По лак, Мар-
ком Ву шко ви ћем, Ста ни сла вом 
Ја стреб ским, Бог да ном пл. Ву-
ла ко ви ћем (у ма ју и ју ну 1911) 
„у срп ској при је сто ни ци“, са де-
сет де ла, од којих су нека играна 
више пута: „Ма дам Ба тер флај“ 

(3), „Аида“ (3), „Ми њон“ (3), „Ка-
мен“, „Про да на не ве ста“, „Ев ге ни-
је Оње гин“, „У до ли ни“, „По вра-
так“, „Су за ни на тај на“ и „Ба рон 
Тренк“. Ко ли ки се зна чај при да-
вао том го сто ва њу ви ди се из чи-
ње ни це да је у Бе о град сти гла 
ком плет на упра ва Ка за ли шта: ин-
тен дант Вла ди мир Тре шчец Брањ-
ски, ди рек тор Опе ре Срећ ко Ал би-
ни, пр ви ди ри гент Ми лан Зу не и 
ре ди тељ Иван пл. Ра ић. 

По ме ни мо и углед не го сте из 
Пра га, Ану Су хан ко ву и Еду ар да 
Во ја на, те чла ни цу Мо сков ског ху-
до же стве ног те а тра С. В. Ха љу ти-
ну-Ан дре је ву, ко ја се бе о град ској 
пу бли ци пред ста ви ла као Иб зе но-
ва Но ра.

С дру ге стра не, За греб се, као 
го сто љу бив до ма ћин, ис ка зи вао 
ни зу бе о град ских умет ни ка: Љу-
ба Ста но је вић („Оте ло“), Ви то-
мир Бо гић („Ха млет“, „Ре ви зор“, 
„Смрт мај ке Ју го ви ћа“), Са ва То-
до ро вић („Свет“), Жан ка Сто кић 
(у два на вра та). Апри ла 1911. хро-
ни ча ри бе ле же све ча ну пред ста ву 
Огри зо ви ће ве „Ха са на ги ни це“  –  
„у част го сти ју из Бо сне и Хер це-
го ви не и Ср би је“. А ко ли ко је наш 
нај по пу лар ни ји ко ме ди о граф био 
вољен у За гре бу, све до чи по да так 
да је сва ке се зо не игра но по јед но 

Ну ши ће во де ло: „Свет“ (у ко јем је 
го сто вао Са ва То до ро вић), „Про-
тек ци ја“, „На род ни по сла ник“ и 
„Пут око све та“.  

„По зо ри шни го-
ди шњак“ бе ле жи да 
„18. ав гу ста 1912. 
Упра ва На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду 
ша ље  пред став ку за-
гре бач ком и со фиј-
ском по зо ри шту 
с пред ло зи ма 
за спо ра зу ман 
рад у ве ћем 
сти лу“, че му 
прет хо де Гро-
ло ви пре го во ри са 
упра ва ма ових те а-
та ра. У пре ам бу ли 
ме мо ран ду ма он из-
но си зна чај и нео п-
ход ност ове са рад-
ње: „По зо ри шта 
у ма лим на ро ди-
ма у ва ро ши ма ма-
њим од 100.000 
ста нов ни ка, без 
мо гућ но сти за 
не пре кид ну 
умет нич ку 
о б  н о  ву, 
раз  ме  ну 
с дру гим 

по зор ни ца ма с ма лом пу бли ком, 
скром ним глу мач ким сна га ма, 
скром ним ма те ри јал ним сред стви-

ма, ди ле тант ском кри ти ком и 
уоп ште, још не раз ви је ном 

пра вом по зо ри шном ат мос-
фе ром – не ма ју усло ва за 
раз ви ја ње у ве ћем сти лу“. 
Мо гу ће об ли ке ме ђу соб не 

са рад ње Грол пред ла же 
у де сет та ча ка: 1. уза-

јам на по зај ми-
ца тех нич ких 
сред ста ва: ко-
сти ма, де ко ра, 
ре кви зи та; 2. 

утвр ђи ва ње пла-
на ра да и ре пер то-

а ра за јед ну се зо ну; 3. 
за јед нич ка по руџ би на 
пре во да, за јед нич ки 
кон кур си за ори ги -
нал ну дра му (срп ску 
и хр ват ску); 4. за шти-
та аутор ских пра-
ва на ци о нал них пи-
са ца и ко ри шће ње 
успе шни јих де ла; 
5. за јед нич ка по зо-

ри шна по ли ти ка, 
слич но по зо-
ри шно  за ко-
но  дав  ство , 
ста ту ти, пра-

вил ни ци; 6. че шће и си сте мат ско 
ме ђу соб но го сто ва ње умет ни ка; 
7. ор га ни зо ва ње кра јем се зо не смо-
тре „узор пред ста ва“, уз пра те ћу 
зна чај ну из ло жбу; 8. јед но о бра зна 
по ли ти ка пре ма стра ним го сти ма; 
9. осни ва ње „умет нич ког кон зер-
ва то ри ју ма за обра зо ва ње на ших 
пе вач ких и глу мач ких сна га“, уз 
лет ње спе ци ја ли стич ке кур се ве за 
мла де глум це и пе ва че; 10. осни ва-
ње за јед нич ког по зо ри шног ли ста. 
У истом ела бо ра ту Грол пред ла же 
и об је ди ња ва ње свих стал них про-
фе си о нал них по зо ри шта на сло вен-
ском ју гу: Љу бља не, Оси је ка, Но-
вог Са да и Це ти ња, по ред За гре ба, 
Со фи је и Бе о гра да, што по ку ша ва 
да спро ве де и у прак си, при ли ком 
бо рав ка у Пра гу, на пре ми је ри Вој-
но ви ће ве дра ме „Смрт мај ке Ју го-
ви ћа“, кра јем но вем бра 1912. 

Исто риј ски до га ђа ји ко ји ће 
усле ди ти, Пр ви и Дру ги бал кан-
ски рат (1912–1913), оме ли су да-
ље до го во ре, по себ но из ме ђу Со-
фи је и Бе о гра да, а из би ја ње Пр вог 
свет ског ра та у ле то 1914. пре ки да 
све по зо ри шне ак тив но сти. Иде ју 
о об је ди ња ва њу Грол, ме ђу тим, не 
на пу шта, и 17. ја ну а ра 1923. у Бе о-
гра ду ор га ни зу је Пр ви кон грес сло-
вен ских по зо ри шта. 

(на ста ви ће се)


