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МИРЈАНИ КАРАНОВИЋ УРУЧЕНА НАГРА ДА „ЖАНКА С ТОКИЋ”

Сцена је простор апсолутне слободе

На Великој сцени 
НародНародНа ног позо-
ришта, 6. марта,
Мирјаирјаир ни Кара Кара Ка но-
вић је уручена пре-

стижна Награда „Жанка Стокић“,
коју глукоју глуко мици „која је обе„која је обе„ко лежи-
ла позоришни и филмски живот 
Србије свобије своби јом стваје својом стваје сво рајом стварајом ства лачком зре-
лошћу и богатством глумачког 
израза“, додељују Наљују Наљу родју Народју На но позо-

риште, „Вечерње новости“ и Оп-
штина Пожарежарежа вац. Жири, који је ри, који је ри, ко
радио у саставу Мира Ступица 
(председник и иницијацијаци тор конкур-
са), генерални директор компани-
је „Новости“ Манојло Вукотић,
управник Народник Народник На ног позоришта Бо-
жидар Ђуровић, прошлогодишња 
добитница Дара Џоца Дара Џоца Да кић и драмски 
писац Душан Ковачевић, донео је 
одлуку једногласно.

Примајумајума ћи Награду и пра-
ћена снажним аплаузима коле-
га и публике, Караке, Караке, Ка новићева је 
истакла да је ово најважније жније жни
признање које је докоје је доко била, и дода-
ла: „Важно је да постоји стоји сто Награ-
да ‘Жанка Стокић’, имам дубо-
ко саосећање за ту жену. За мене 
је сцена простор апсолутне сло-
боде и моја жиде и моја жиде и мо вотна потреба, мо-
је краљевство. Волела бих да ме 

људи памте због те због 
онога што сам га што сам 
им дала са сцела са сце-
не, глумци ци 
на сцени из--
говараварава ју најрају најра --
моћније реје реније рени -
чи“. 

(наставак наставак 
на стр. 2)на стр. 2)

Сутра се у целом свету прославља Међуна-
родни дан позоришта, 27. март. У Народшта, 27. март. У Народшта, 27. март. У На -

ном позоришту ће овај значајни датум, као 
и увек, бити обележен читањем Поруке, чи-
ји аутор је ове године сцестрани позоришни 
стваралац Jessica Kaahwa из Уганде,из Уганде,из У пре почет-
ка представа, али и још једним значајним до-
гађајем. Нађајем. Нађа име, сутра увече ће, у 18 часова, у
нашем Музејузејузе бити отворена изложба „Велика-
ни Народни Народни На ног позоришта на поштанским марка-

ма“. Поставкукук је приредила кустос Зорица Јан-
ковић, а организована је у сарад је у сарад је у са њи са Јавним 
предузећем ПТТ саобраћаја „Срћаја „Срћа бија“ и сабија“ и саби држи 
двадесет портрета истакнутих личности Наци-
оналног театра, који се натра, који се натра, ко лазе на поштанским 
маркама. Аутор портрета је академски сликар 
МариМариМа на Калезић, а изложбу прате каталог ко-
ји је приредио кустос ПТТ музеја Дразеја Дразе гољуб 
Попоски и разгледница на којој су прица на којој су прица на ко казани 
портрети, у дизајну Јована Тарбука. Изложбу 

отвара Јиротвара Јиротва жи 
Менцл, вели-
ки чешки ре-
дитељ, који тељ, који тељ, ко
у Народу Народу На ном 
позоришту 
приводи кра-
ју припреме за премијемијеми ру опере „Заљу-
бљен у три наранбљен у три наранбљен у три на џе“.

Ј. С.
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НАС ТАВАК СА НАС ЛОВНЕ С ТРАНЕ

Печат универзалности

Образложење жи-
рија прорија прори читала је 
прошлогодишња 
добитница ове на-
граде, Дара Џо Дара Џо Да -

кић, а у њему, између осталог, 
стоји:

„Жири сматра да је Мирјатра да је Мирјатра да је Мир -
на Карана Карана Ка новић својим глувић својим глувић сво мачким 
умећем и неспорном свеукупном 
харихариха змом, у потпуности заслужи-
ла признање које ноње које ноње ко си име најмар-
кантније глуније глуни мице прве половине 
прошлог века, Жанке Стокић. 

КараКараКа новићева је изградила 
своју уметсвоју уметсво ничку карику карику ка јеријери ру отело-

вљујувљујувљу ћи ликове жена са марги-
не друштва, а из центра живота, 
из средишта живе стварности, 
без којих се вибез којих се вибез ко ше не може зами-

слити новија истовија истови рија нарија нари шег по-
зоришта и филма. Бројне лико-
ве, који су у ње који су у ње ко ном тумачењу из 
света имагинације увеције увеци дени у на-
шу свест као чињенице стварно-
сти, успела је да уздигне на ниво 
трагичности који пости који пости ко везујезујезу мо са 
Антигоном, Алкестидом или Ле-
ди Магбет. У разноврсности ре-
пертоара ара а МирјаМирјаМир на Карана Карана Ка новић је 
успевала увек да премости јаз из-
међу удаљених стварности у ко-
јима њени ликови живе и свима 
подаридарида  јединствен печат универ-
залности“.

Р. П. Н.

ДоДоД садашње  добит-
ниДниД цеНаНаН грааграа де „Жан-

ка Сто
Д
ка Сто
Д

кић“ су“ су“  Светла-
на Бојко Бојко Бој вић, Милевић, Милевић, Ми на
Дравић, Радмивић, Радмивић, Рад лмилми а Жив-
ковић, Ћурђијђијђи а Цве-
тић, Ружитић, Ружитић, Ру ца Сокић, 
Гордана Ћурђевић-Ди-
мић и Дармић и Дармић и Да а Џокић.

На сту пом у Ба ња лу-
ци, ан самбл култ не 
ба лет ске пред ста-
ве „Ко то та мо пе-
ва“ остварио је још 

јед но успешно ино стра но го сто ва-
ње. По сле Ита ли је, Ка на де, Ко лум-
би је, Егип та и Ма ке до ни је, на ши 
умет ни ци „скок ну ли“ су и до ком-
ши лу ка, у Ре пу бли ку Срп-
ску, где су 5. мар та по ди-
гли на но ге и пу бли ку у 
пре пу ној са ли Де чи јег по-
зо ри шта Ре пу бли ке Срп-
ске. Оду ше вље ни овим 
умет нич ким оства ре њем, 
гле да о ци су од са мог по-
чет ка на гра ђи ва ли со ли-
сте апла у зом на отво ре ној 
сце ни, а на кра ју су их ис-
пра ти ли ви ше ми нут ним 
бур ним ова ци ја ма и уз ви-
ци ма „бра во“.

Одушевљење нису крили ни 
тамошњи медијидијиди , који су покоји су поко све-
тили велику пажњу наступу на-
шег ансамбла. Сви су били јед-
ногласни у оцени да „љубитељи 

умјетности ни у једном моменту 
нису крили одушевљење што има-
ју прилику да у свом граду први 
пут погледају овај недају овај неда свакидашњи 
балет“.

Уочи почетка представе дирек-
тор позоришта домаћина, Предраг 
Бјелошевић, уручио је управнику 
НародНародНа ног позоришта Божидару дару да

Ђуровићу монографију тог тефију тог тефи а-
тра, основаног 1955. године, и гра-
фику бањалучког сликара Бокара Бока шка 
Вукојекојеко вића. У кратком говору, ру, ру Ђу-
ровић се захвалио господину Бје-
лошевићу на поклонима, а потом 

му уручио сре бр њак На род ног по-
зо ри шта. 

Ме ђу по се ти о ци ма су би ли 
пред сед ник Пред сед ни штва Бо сне 
и Хер це го ви не Не бој ша Рад ма но-
вић, пред сед ник На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Срп ске Игор Ра до ји-
чић, ми ни стар про све те и кул ту ре 
Ан тон Ка си по вић, гра до на чел ник 

Ба ња Лу ке Дра го љуб Да-
ви до вић и дру ге јав не лич-
но сти из по ли тич ког и кул-
тур ног жи во та Ре пу бли ке 
Срп ске и Бо сне и Хер це го-
ви не. Рад ма но вић је, у из-
ја ви ме ди ји ма, оце нио да 
је ба лет ски ан самбл На род-
ног по зо ри шта из вео „од-
ли чан, мо де ран ба лет ко ји 
ни смо има ли при ли ку да 
одав но ви ди мо у Ба ња Лу-
ци“. Он је из ра зио на ду да 

ће у град на оба ла ма Вр ба са, ко ји 
не ма стал ну ба лет ску сце ну, че шће 
до ла зи ти та ко ква ли тет не пред ста-
ве као што је „Ко то та мо пе ва“. 

Ми ко јан Без бра ди ца

ГОС ТОВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Бањалучани одушевљени

ОПЕРА И ДРАРА И ДРАР МА У ПОДГОРИЦИ

У организацији Мацији Маци тице српске у Црној Гори, солисти 
Опере, Драгана дел Монако, Небојша Бабић, Суза-

на Шуваковић 
Савић и Хон 
Ли су,Ли су,Ли су уз кла-
вирску пратњу 
Ивана Јовано-
вића, у среду 2. 
марта одржали 
веома успешан 
концерт на сце-
ни КИЦ „Бу-
до Томовић“, 
где су, у пре-
пуној сали, на-

дахнута извођења наших уметника испраћена дугим и ср-
дачним аплаузом. Ансамбл драме је је 22. и 23. марта на 
Великој сцени Црногорског народског народског на ног позоришта одиграо 
представу „Дервиш и смрт“ Меше Селимовића, у адапта-
цији и рецији и реци жији Егожији Егожи на Савина. Гостовање је реализовано у 
оквиру недавно потписаног Споразума о сарад о сарад о са њи између 
националних театара две сутара две сута седне земље.

Р. П. Н.

ОДУШЕВИЛА СЛОВЕНЦЕ

Првакиња Опере Народре Народре На ног позори-
шта у Београду Јасмина Трумбе-

таш Петровић с великим успехом је 12. 
марта гостовала на сцени Марини Марини Ма борске 
опере, у улози Леоноре, на премијермијерми ном 
извођењу ремек дела Ђузепеа Вердија дија ди
„Моћ судбине”, измамивши много апла-
уза на отвореној сцени. На крају преда крају преда кра -
ставе, заједве, заједве, за но са осталим учесницима, 
поздрављена је вишеминутним овацијацијаци -
ма. „Одговорност је била велика да се за 
кратко време уклопите у читав ансамбл 
и наступите на истом уметничком нивоу,воу,воу
уз сјајан оруз сјајан оруз сја кестар који свистар који свистар ко ра као да слу-

шате плочу“, изја изја из вила је наша уметница за Позоришне но-
вине.

М. Б.

ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉИМА

Приход од представе „Дервиш и смрт“ од 18. марта, 
уплаћен је у фонд за помоћ Јапану.ну.ну  У кратком обраћа-

њу гледаоцима пред почетак представе, изражавајувајува ћи уве-
рење да катастрофа која је зафа која је зафа ко десила Јапан није останије остани вила 
равнодушним никога, Божидар Ђуровић је нагласио да је 
несрећа потресла и све запослене у Националном театру, тру, тру
нарочинто зато што су народ Ја народ Ја на пана, њихова Влада и Ам-
басада у Србијибијиби , у протеклом периоду учинили пуно за На-
родно позориште. „То су на „То су на „ ши пријаши пријаши при тељи, наши доброчи-
нитељи. Вечерашњу представу наши глумци ће посветити 
преминулима у Јапану. Овај симболични гест је знак при-
јатељства, оданости и подршке људима у Јапану“, казао је 
и позвао присутне да минутoм ћутања одају поња одају поња ода следњу по-
шту свим жртвама.

М. Б.

МИЛИВОЈЕВИ ДАНИ

На XVI глу мач ким све ча но сти ма „Ми ли во је Жи ва но-
вић“ у Пожаревжаревжа цу, Народцу, Народцу, На но позориште ће се предста-

вити својом најти својом најти сво новијом провијом прови дукцијом, Ибцијом, Ибци зеновом драмом 
„Хеда Габлер“, са Наташом Нинковић у насловној улози и 
у режији Снежији Снежи жане Тришић. Поред тога, у Пожарежарежа вац иде и 
изложба нашег Музеја, „Сазеја, „Сазе времена костимографија на сцефија на сцефи -
ни Народни Народни На ног позоришта“, чији аутошта“, чији аутошта“, чи ри су костимограф Ол-
га Мрђеновић и кустос Зорица Јанковић, а коју ће гравић, а коју ће гравић, а ко ђани 
Пожаревжаревжа ца моћи да погледају тодају тода ком трајаком трајаком тра ња Фестивала, у 
згради Центра за културу.

Ј. С.



Четврта овосе-
зонска пре-
мијемијеми ра на 
Сцени „Раша 
Пла о вић“,

дуодрама „Мали брач-
ни злочини“ савременог 
француског писца Ерика 
Емануела Шмита, у режи-
ји Филипа Гринвалда, би-
ће одржана 16. априла. За-
плет комада, у којем играу којем играу ко ју јем играју јем игра
Нела Михаиловић и Борис 
Пинговић, настаје у трестаје у треста -
нутку када Лиз, сазнавши 
да јој супруг Жил има ам-
незијузијузи , ју, ју покушава да га убе-
ди у нешто што се заправо 
није деније дени сило. Кроз комичне 
и драматичне обрте, супру-
жници ће „претрести“ свој
петнаестогодишњи брак... 

Комад се, дакле, бави 
вечном темом односа из-
међу мужа и жене, а то је 
публици увек привлачно. 
Колико је вама, не само 
као глумцима, него и као 
људима са брачним иску-
ством, било инспиратив-
но да се позабавите јед-
ном таквом причом?

НЕЛА: Више него ин-
спиративно, управо зато 
што је то вечна тема, често 
испричана и увек другачи-
ја, посебна, јединствена... 
Филип је рекао у једном 
тренутку: „Ово је прича о 
љубави коју ни лош брак ви коју ни лош брак ви ко
није усније усни пео да уништи“. За-
мислите колика је та љубав 
и замислите како је то узбу-
дљиво за глумачку игру!

БОРИС: Инспираци-
ју је могуће црпети само 
из добро написаног кома-
да, а то је свакако случај
са овим делом. Сваки од-
нос између двоје љуђу двоје љуђу дво ди мо-
же бити занимљив, али то 
не значи да у свему чучи 
позориште. Ја сам раду на 
овој представи приступио 
са великим ентузијазијази змом, 
али и свешћу о томе да 
смо се ухватили у коштац 
са темом о којојмом о којојмом о ко „сви све 
знајузнајузна “. То је свакако обаве-
за, али и прилика.

Ко су Лиз и Жил?
НЕЛА: Мени је немогуће да 

о њих двоје прио њих двоје прио њих дво чам засебно. Они 
су потпуно зависни од своје љусни од своје љусни од сво -
бави и немогуће их је раздвојидвојидво -
ти. Лиз и Жил су људи луди од 
љубави, ухваћени у сопствену 
брачну мрежу саткану од љуба-
ви, мржње, страхова, сумњи, љу-
боморе, лудила, неизговорених 
речи и немоћи. Бивају потвају потва пуно 
емотивно исфрустрирани и то их 
доводи до злочина. 

БОРИС: Одговор на то бих пре-
пустио публици, а што се мене ти-
че, волео бих да ми се понови то 
питање пред, на пример, 250-то из-
вођење.

Редитељ Гринвалд сматра да 
сиже „Малих брачних злочина“
делује као да је прелује као да је прелу узет из неког 
крими романа Агате Кристи, док 
се „тектоника осећања“ која по-
треса његове ликове, ближи оној 
коју срећемо код Достојевског. ског. ског

Шта је то што је вас „за-
вело“ када сте први пут 
прочитали комад?

БОРИС: Управо је то 
добра реч – завело. Да, за-
вео ме је неки осећај сли-
чан оном који сам имао који сам имао ко
када сам прочитао „Загонет-
не варине варине ва јаријари цијецијеци “ истог писца. 
Искуство ми је, међутим,
наложило да примирим 
емоцију изацију изаци звану литерар-
ним доживљајем ишвљајем ишвља чита-
вања комада, јер знам да је 
Шмит писац који босац који босац ко гато на-
грађује и глумђује и глумђу це и публику 
једино ако му се нађе бес-
прекорно тачан позоришни 
кључ, што ми је и овог пу-
та велики изазов.

НЕЛА: Филип је тако 
лепо и паметно сместио то 
у једну реченицу. цу. цу Шмит, Шмит, Шмит
један од најбољих писаца 
данашњице, своје ко своје ко сво маде 
ставља у чврсте драмске 
оквире, а своје лиа своје лиа сво кове пи-
ше тако да оставља огро-
ман простор где глумац 
може да се размашта и упо-
треби широк спектар сво-
јих глумачких средстава да 
би лик дочараочараоча . А то је увек 
за глумца узбудљиво и ин-
спиративно. 

Поменуте Шмитове 
„Загонетне варијације“, 
такође дуодрама у којој 
Борис тумачи једну од уло-
га, већ 14 сезона на истој 
сцени „провоцирајурајура “ пу-
блику с великим успехом
и недавно су одигране 
250. пут. пут. пут Могу ли и „Ма-
ли брачни злочини“ да по-
нове нешто слично?

БОРИС: Ах, ко би то 
могао да зна. Мени је важно 
то што се и у овом процесу 
осећам подједћам подједћам под нако угодно 
као и тада када смо радили 
„Вариариа јаријари цијецијеци “, без обзира 
што сам 14 година старина старина ста јиријири . 
Ово је пажљиво склопљена 
екипа, која се докоја се доко бро позна-
је и којује и којује и ко , ју, ју чини ми се, кра-
си сличан позоришни сен-
зибилитет, тет, тет без обзира на 
то што смо сви врло разли-
чите индивидуалности. Да-
ћемо свакако све од себе, а 

ако публика нашу представу пре по-
зна као млађу сестру „Загонетних 
вариварива јаријари цијацијаци “, могу само да будем по-
носан на то. Ипак, не оптерећујем ћујем ћу
се превише.

НЕЛА: Време ће показати, а ме-
ни остаје да се нани остаје да се нани оста дам да ће публика 
имати слуха за „Мале брачне злочи-
не“ и да ће их са истим интересова-
њем гледати наредти наредти на них 14 година. 

Микојан Безкојан Безко брадица П
О
Р
Т
А
Л
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СУСРЕТИ:
05. 04 | 18.00 ЈИРЖИ МЕНЦЛ, редитељ
21. 04 | 18.00 ЈЕЛЕНА ВЛАХОВИЋ, примадона

ЈУБИЛЕЈИ
09. 04 | 18.00 АНА ПАВЛОВИЋ, примабалерина
20 година уметничког рада

КОНЦЕРТИ
19. 04 | 18.00 КОНЦЕРТ СТУДЕНАТА 
КАТЕДРЕ  ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ ФАКУЛТЕТА 
МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
26. 04 | 18.00 КОНЦЕРТ МИЛОША 
ПЕТРОВИЋА (виолина) и ДРАГАНА 
ЂОРЂЕВИЋА (виолончело)

ПРОМОЦИЈЕ
29. 04 | 18.00 Јелена Бачић Алимпић, 
РИНГИШПИЛ издавач Лагуна

ШКОЛСКИ ЧАС
13.04 | 12.00 НАТАША НИНКОВИЋ, глумица 

ТРИБИНЕ
16. 04 | 12.00 РАЗВОЈ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ У 
СРБИЈИ И СКАНДИНАВИЈИ (дискусија у 
организацији Музеја и Београдског фестивала 
игре)

ОТВОРЕНА ВРАТА
09. и 30. 04 | 11.00 и 13.00 часова

● ПРВА ПОСТАВКА
Аутор Зорица Јанковић

• ● ВЕЛИКАНИ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА НА ПОШТАНСКИМ МАРКАМА

Изложба реализована у сарадњи 
са ЈП ПТТ собраћаја „Србија“; 
приређивач Зорица Јанковић

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

У С УСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ |  НЕ ЛА МИХАИЛОВИЋ И БОРИС ПИНГОВИЋ

Шмитове истине крију тајну

АПРИЛ 2011.
РеРеР дитељ представе, ве, ве Филип ГринФилип ГринФи валд, валд, валд

изРизР јаизјаиз вио је за Позоризоризо шне новине:
„Шмитови јунаци, ци, ци давно замрно замрно за лих страмрлих страмр -
сти, сти, сти огрезли у баогрезли у баогре налности свакодневице, це, це
суочени са сопственом проманом проманом про шеношћу, шћу, шћу
међусобно се кисобно се кисоб ње и злостављају у име вљају у име вља
љубави. ДирљиДирљиДир во је, во је, во је с друге страс друге страс дру не, не, не како 
за том истом љубављу очајничвљу очајничвљу очај ки чезнуки чезнуки че . зну. зну
Овај комакомако д личи на беспрекорну музичну музичну му ку 
партитурутуруту ,ру,ру  могуће га је увек изнова и из-
нова откривати. Не даје коНе даје коНе да начне одгово-
ре. ре. ре Свака Шмитова истина крије тајкрије тајкри ну, је тајну, је тај
а та загонетка интригиргирги а“.а“.а“

ПОЕТИКА ГЕРОСЛАВА ЗАРИЋА

Изложба „Скице – поети-
ка сценографије Гефије Гефи росла-

ва Зарива Зарива За ћа“, коју је прића“, коју је прића“, ко редио 
архитекта Зоран Булајић, отволајић, отвола -
рена је 1. марта у Музеју Назеју Назе -
родног позоришта у Београду 
пред бројним званицама из јав-
ног и културног живота. По-
ставка, која је отвока, која је отвока, ко рена до ве-
черас, 26. марта, представља
само део Заримо део Заримо део За ћевог богатог 
уметничког опуса, а обухвата 
избор сценографских скица и 
радних макета. 

М. Б.

СУСРЕТ СА ЛИДИЈОМ ПИЛИПЕНКО

У оквиру циклуса „Сусрети“, 31. марта у 18 часова, биће 
одржано вече са нашим познатим кореографом и при-

мабалерином Националног театра у пензијизијизи , Лидијом Пидијом Пиди ли-
пенко. Улаз је бесплатан.

Р. П. Н. 

МУ ЗЕЈ У АЛИ ЈАН СИ

По чет ком го ди не, На род но по зо ри ште је учла ни ло свој Му-
зеј у Ин тер на ци о нал ну али јан су по зо ри шних му зе ја (The 
In ter na ti o nal Mu se um The a tre Al li an ce – IM TAL), кoja се од 
1990. ба ви про мо ви са њем те а та ра и жи вих на сту па. IM-
TAL-Евро па, IM TAL-Аме ри ка i IM TAP-Ази ја-Па ци фик су 
по ве за не ор га ни за ци је ко је не гу ју и раз ви ја ју раз ли чи те об-
ли ке ин тер пре та ци је у му зе ји ма, га ле ри ја ма, на уч ним цен-
три ма и исто риј ским објек ти ма ши ром све та. На пред лог 
уред ни ка IM TAL-овог „In sights“ бил те на, чла нак о ак тив но-
сти ма на шег Му зе ја об ја вљен је у мар тов ском из да њу овог 
ма га зи на. (линк: http://www.im tal-euro pe.com)

С. Р.
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НАЈПОПУЛАРНИЈА ОПЕРА СЕРГЕЈА ПРОКОФЈЕВА

Заљубљен у три наранџе

Ан самбл Опе ре је 
пред сво јом пе том 
пре ми је ром у овој 
се зо ни. Као што 
смо у про шлом 

бро ју По зо ри шних но ви на на ја ви-
ли, реч је о ко мич ној опе ри јед ног 
од нај ве ћих ком по зи то ра XX ве ка, 
Сер ге ја Про ко фје ва, „За љу бљен у 
три на ран џе“. 

Ро ђен 1891. у Укра ји ни, Про-
ко фјев је био „чу до од де те та“, 
пр ву им про ви за ци ју ње го ва мај-
ка је за бе ле жи ла ка да је имао све-
га 5 го ди на, а пр ву опе ру је, пре ма 
соп стве ном ли бре ту, на чи нио у де-
ве тој го ди ни! Кон зер ва то ри јум у 
Санкт Пе тер бур гу је за вр шио као 
нај бо љи сту дент, а већ де ла ко ја је 
ком по но вао то ком сту ди ја из не на-
ђу ју јед но став но шћу хар мо ни ја и 
агре сив ним рит мо ви ма и до но се 
му ре пу та ци ју из у зет но мо дер ног, 
ори ги нал ног, ино ва тив ног ауто ра. 
Про ко фјев је то ком це лог свог ства-
ра лач ког ве ка био је дан од лу чо но-
ша но вих тен ден ци ја ко је пр вих де-
це ни ја про шлог столећа иза зи ва ју 
пра ве тур бу лен ци је у свим гра на-
ма умет но сти. 

Опера „Заљубљен у три на-
ранџе“ у сваком погледу ослика-
ва иновативност и необичност 
овог аутора. Настала је почетком 
композиторовог дугог избеглич-

ког живота (од 1918. до 1934. био 
је у Енглеској, Немачкој, Швај-
царској, неколико година живео 
у ПариПариПа зу, зу, зу а у Сједињеним Држа-
вама је боравио у пет наврата), 
као одговор на наруџвор на наруџвор на на бину Опе-
ре из Чикага. ТоТоТ ком дугог путо-
вања у „нови свет“, Прокофјев је 

био написао скицу за либрето за-
снован на Мејерван на Мејерван на Ме хољдовом прево-
ду истоименог комада који је Карда који је Карда ко -
ло Гоци написао у духу комедије дије ди
дел арте а чији јете а чији јете а чи , пак, извор била 
бајка Ђанбатисте Базилеа истог 
наслова, што му је добро дошло 
кад је добио понуду да за веома 
кратко време напише оперу. ру. ру Буду-
ћи да је сада писао за америчко 
тржиште те певање на руском је-
зику није доку није доку ни лазило у обзир а ње-
гово знање енглеског језика није ка није ка ни
било довољно за сложен задатак 
ствараствараства ња оперског либрета, оста-
ло му је да га преведе на францу-
ски и заврши. 

Пра и звед ба ове, да нас сва ка-
ко нај по зна ти је и нај по пу лар ни је 
опе ре Про ко фје ва, би ла је на чи ка-
шкој сце ни пре де вет де це ни ја, 30. 
де цем бра 1921, под ори ги нал ним 
на сло вом L’Amo ur des tro is oran-
ges, а ди ри го вао је ком по зи тор. На 
сце ни На род ног по зо ри шта овај 

на слов се пр ви пут на шао 19. ма-
ја 1959, у ре жи ји Мла де на Са бљи-
ћа и му зич ким вођ ством Оска ра 
Да но на.

Но ву, по став ку за XXI век, 
пред бе о град ску пу бли ку до но си 
ре ди тељ ски тан дем Јир жи Менцл 
и Бо жи дар Ђу ро вић, му зич ке при-

пре ме во ди ма е стро 
Да вид Пор се лајн, сце-

но граф је 
Ге ро слав 

За рић, 
ко сти-
мо граф 

Ма ри-
на Ме де-

ни ца, а ко ре-
о граф Са ша 
Кр га. Нео-
бич ност ове 

опе ре, осим у 
про ко фјев ском 

ори ги нал ном при-
сту пу хар мо ни ја-

ма и рит мо ви ма као и 
дра ма тур шки ати пич-

ном ли бре ту, на ла зи се и у чи ње-
ни ци да не ма из ра зи то „во де ћих“ 
ро ла и уоби ча је них ве ли ких ари-
ја, те да број ни из во ђач ки ан самбл 
има ско ро рав но прав не уло ге (ме-
ђу ко ји ма ве о ма зна чај на припада 
и хору), што ни у ком случају не 
значи да су им задаци лаки. По де-
лу чи не со ли сти на ше Опе ре и чла-
но ви Опер ског сту ди ја „Бо ри слав но ви Опер ског сту ди ја „Бо ри слав 
По по вић“: Дра го љуб Ба јић / Ми-По по вић“: Дра го љуб Ба јић / Ми-
хај ло Шљи вић (Краљ Треф), Хон хај ло Шљи вић (Краљ Треф), Хон 
Ли / Де јан Мак си мо вић (Принц), Ли / Де јан Мак си мо вић (Принц), 
На та ша Јо вић Три вић / Ду брав ка На та ша Јо вић Три вић / Ду брав ка 
Фи ли по вић (Кла ри че), Не бој ша Фи ли по вић (Кла ри че), Не бој ша 
Ба бић / Алек сан дар Ста ма то вић Ба бић / Алек сан дар Ста ма то вић 
(Ле ан дар), Дар ко Ђор ђе вић / Да ни-(Ле ан дар), Дар ко Ђор ђе вић / Да ни-
ло Сто шић (Тру фал ди но), Вла ди-ло Сто шић (Тру фал ди но), Вла ди-
мир Ан дрић / Вук Зе кић (Пан та ло-мир Ан дрић / Вук Зе кић (Пан та ло-
не), Вук Ма тић / Ми лош Ђу ри чић не), Вук Ма тић / Ми лош Ђу ри чић 
(Маг Че лио), Су за на Шу ва ко вић (Маг Че лио), Су за на Шу ва ко вић 
Са вић / Ве ра Ми кић (Фа та Мор га-Са вић / Ве ра Ми кић (Фа та Мор га-
на), Љу би ца Вра неш (Ли не та), Ма-на), Љу би ца Вра неш (Ли не та), Ма-
ри ја Ми тић (Ни ко ле та), Сне жа на ри ја Ми тић (Ни ко ле та), Сне жа на 
Са ви чић Се ку лић / Со фи ја Пи жу-Са ви чић Се ку лић / Со фи ја Пи жу-
ри ца (Ни не та), Ми хај ло Шљи вић ри ца (Ни не та), Ми хај ло Шљи вић 
(Ку ва ри ца), Вук Зе кић (Фар фа ре-(Ку ва ри ца), Вук Зе кић (Фар фа ре-

ло), Жељ ка Здје лар / Ива Про-
фа ца (Сме рал ди на), Игор 
Ма тве јев / Де јан Љу то вац 
(Це ре мо ни јал мај стор) и Ми-
о драг Ма тић (Гла сник). 

Је ли ца Сте ва но вић

Балет НародНародНа ног позо-
ришта је у пуном је-
ку припрема за пре-
мијемијеми ру „БајаБајаБа дере“, 
која се накоја се нако јаја се најаја се на вљује зављује зављу

другу половину мајмајма а 2011. годи-
не.  Ко ре о гра фи ју овог великог, ког, ког
класичног балета на музику Лу-
двига Минкуса, поставиће гошћа
из Санкт Петербурга, чувена Га-
бриела Комлева, примабалери-
на Киров Балета, сада признати
балетски педагог и кореограф. 
Еминентна уметница је недавно
боравила у Београду,ду,ду где је уз по-
моћ асистенткиње Ирине Ивано-
ве већ поставила део кореогра-
фијефијефи . „БајаБајаБа дера“ је дело којекојеко на
свом репертоаруаруа негујегујегу свака ре-
спектабилна компанијанијани у свету,ту,ту
тако да ће поставка овог балета
на сцени НародНародНа ног позоришта, 
по први пут у интегралној верзи-
ји, представљати велики и знача-
јан подухват.

Прво извођење „БајаБајаБа дере“ би-
ло је далеке 1877. године у Ма-
ријинријинри ском театру у Санкт Петер-
бургу, гу, гу у кореографијифијифи чувеног

МариМариМа уса Петипаа. Он је својусвојусво по-
ставку овог балета градио под ја-
ким утицајцајца ем романтизма и есте-
тике класике, кокок ристећи либрето 
инспирисан традиционалном ин-
дијском литературом, чија чија чи рад-
ња је смештена у егзотично окру-
жење. Претпоставља се да је
инспирацијуцијуци за „Краљевство сен-

ки“ (чувени „бели“ чин овог ба-
лета) пронашао у илустрацијацијаци ма
којекојеко је француски уметник Гу-
став Доре (Gu sta ve Doré) радио
за Дантеов „Рај“. Ова сцена, ко-
ја се често изводи самостално,
представља велики изазов за
играче јер у њој до изражајажајажа до-
лази класична играчка техника,

а сматра се и прете-
чом „белих“ чино-
ва у „Лабудовом је-
зеру“ и Фокиновим
„Силфидама“.   

Прича „БајаБајаБа де-
ре“, која јекоја јеко позна-
та и по монумен-
талним сценама у
којикојико ма су се, у не-
ким поставкама, по-
јављивали и прави
тигар и слон, доча-
равајувајува ћи егзотичну
атмосферу, ру, ру одвијавијави
се у Индијидијиди . Ники-
ја, харемхаремха ска   плеса-
чица, заљубљена је
у ратника по имену
Солор. Раџа одлучу-
је да својусвојусво кћер Гам-
зати уда за Солора. 
Опчињен лепотом
Гамзати, Солор за-
боравља на својесвојесво из-
ливе љубави према
Никијикијики . Када Раџа
сазна за љубав Ни-
кијекијеки и Солора, од

Великог Брамана (ко-
ји је такође заљубљен
у Никијукијуки ), одлучујечујечу да
је убијеубијеуби . Гамзати поку-
шава да убеди Никијукијуки
да одустане од Солора, 
али она одбијабијаби . Никијакијаки
игра на церемонијинијини , а у
корпи са цвећем којукојуко су
послали Раџа и Гамзати
налази се змијазмијазми отров-
ница, којакојако јој задаједаједа смр-
тоносни ујед. Солор до-
живљава халуцинацијецијеци
у којикојико ма види Никијукијуки
у „Краљевству сенки“. 
Покушава да дође до
ње, али она нестајестајеста . Ка-
снијеснијесни ,насвадбенојцере-
монијинијини ,поновогапрога-
ња иста визијазијази . Богови,
љути због смрти Ники-
је, уништавајувајува храм и
убијаубијауби јујајуја све у њему. му. му Ду-
ше Солора и Никијекијеки су
поново сједињене у веч-
ној љубави.

Бранкица Кнежевић

У СУСРЕТ БА ЛЕТСКОЈ ПРЕМИЈЕРИ

Први пут „Бајадера”

МинМинМ кусова „БајаБајаБа дерадераде “
ћеМћеМ пронаћи својесвојесво ме-

сто у балетбалетба ском реперто-
аруаруа НаНаН ционалног театра, тра, тра
али ће свакако бити и ве-
лики догађај у културном
животу Београда.

ДеДеД ведесет година по-
сле праДсле праД изведбе, бе, бе чуве-

на  опера Серна  опера Серна  опе геја Прогеја Проге ко-
фјева „Заљува „Заљува „За бљен у три 
нараннаранна џе“ поново на сцени 
НародНародНа ног позоризоризо шта.
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На сце ни на Тр гу, 
пре јед ног ве ка, 
по ди гла се за ве са 
и от кри ла пу те ше-
стви је но вог Ну ши-

ће вог ју на ка, Ја го дин ца Јо ван че 
Ми ци ћа, са Чи ча Или јом Ста но је-
ви ћем у двој ној уло зи – Јо ван че и 
ре ди те ља. Као и сви дру ги ко ма ди 
на шег ве ли ког ко ме ди о гра фа, пред-
ста ва се од мах оми ли ла пу бли ци. 
На пла ка ту од 17. апри ла исте го ди-
не, ко ји се чу ва у збир ци На род не 
би бли о те ке Ср би је, сто ји да је то 
већ 11. из во ђе ње овог ко ма да, а из 
„Ре пер то а ра...“ Жи во ји на Пе тро ви-
ћа са зна је мо да је пред ста ва игра-
на све до по-
чет ка Пр вог 
свет ског ра-
та (по след-
њи пут 26. 
ма ја 1914) 
и да је до-
жи ве ла им-
по зант них 
29 из во ђе-
ња. Да би се 
схва тио зна-
чај ове ста-
ти сти ке, тре-
ба зна ти да 
је у то вре-
ме још увек 
би ло са свим 
уоби ча је но 
да се је дан 
на слов игра 
све га не ко ли ко пу та, а до га ђа ло се 
да пред ста ва не до жи ви ни јед ну 
ре при зу. 

Осим чи ње ни це да је кри ти ка 
не га тив на у сва ком по гле ду, аутор 
пот пи сан ини ци ја ли ма К. М. Л, је, 
ско ро у сва ком дру гом аспек ту при-
лич но кон тра дик то ран. Нај пре, он 
не ги ра све, од иде је и кон цеп ци је 
па чак и је ди ни ква ли-
тет ко ји су Ну ши ћу при-
зна ва ли и нај ве ћи не-
при ја те љи – ван ред но 
по зна ва ње сцен ских за-
ко ни то сти – твр де ћи да 
„ко мад ни бин ски ни је 
до бро из ра ђен“. Пред 
крај освр та, ме ђу тим, 
он за кљу чу је да је ко-
мад „бин ски чак при ка-
зан до ста при стој но“. 
За тим, иако не по ри че 
да та кви ко ма ди ле ги-
тим но по сто је и у ве-
ћим ли те ра ту ра ма од 
срп ске, кри ти чар за ме-
ра Ну ши ћу што је ко-
мад са мо „низ сли ка, 
низ де ко ра ци ја, низ до-
се та ка“, уз кон ста та ци-
ју да „ни као за ба ван ко-
мад ни је ус пео“. Ње му 
нај пре сме та што Јо ван-
ча ку да год кре не на ла-
зи исте љу де, Ср бе, сву-

да га че ка ју исти до га ђа ји, све је 
исто као у Ја го ди ни. Ре цен зент је, 
пак, ми шље ња да би би ло мно го 
бо ље кад би Јо ван ча био че сти ти 
Ја го ди нац ко ји је „гле да ју ћи пе ва-
чи це и тур ске ци ган ке, уз  ће вап чи-
ће, са њао о ег зо тич ним зе мља ма и 
ха ре ми ма“, ко јем би пи сац омо гу-
ћио да на пу то ва њу ви ди оно о че-
му је ма штао. И као да све то ни је 
до вољ но, кон ста ту је: „Теф тер Јо-
ван че Ми ци ћа пред ста вљао би јед-
но књи жев но де ло“(!)

И да ље, ре цен зент за па жа: „Те-
жи ште ко ма да је у са ти ри; са ти ра 
је у до сет ка ма. Те жи ште ко ма да је 
у озбиљ ној ства ри а озбиљ на ствар 

је нео збиљ на“, ко мад је „по гре шно 
ра ђен и као озбиљ ни ја ствар не мо-
гу ћан“ и ма ло да ље бе ле жи да је 
пи сац „од ко ма да ко ји не ма пе ри пе-
ти ја, по ку шао да на пра ви са ти ру“. 
А он да, од јед ном, из ја вљу је ка ко 
„не ма рад ње, ко ју ко мад те вр сте 
тре ба да има. Он не ма са ти ре, ко-
ја је има ла да по пу ни не до ста так 

рад ње. Не ма ни пра во га ху мо ра, 
ко ји је тре ба ло да са ти ру за ме ни 
(...) уме сто да цео ко мад ле жи на 
су прот но сти, дис па рат но сти, он ле-
жи на сла га њу, са гла сју“ (!?).

Ипак, кри ти чар кон ста ту је ка-
ко ко мад „сво јим ша ре ни лом мо же 
да за ни ма ши ру пу бли ку“. На рав-
но, би ло је не мо гу ће за ми сли ти да 
се кри ти ка оглу ши о Чи ча Или ју, 
те на кра ју при ка за сто ји да је он у 
глав ној уло зи био „окре тан, сим па-
ти чан, ду хо вит“, те да је „нај ве ћа 
атрак ци ја у ко ма ду“.

Пред ста ва је жан ров ски би ла 
ока рак те ри са на као „Чуд но ва ти до-
жи вља ји Јо ван че Ми ци ћа Ја го дин-

ца, у де сет 
сли ка, с пе ва-
њем“ му зи ку 
је ком по но вао 
Ста ни слав  
Би нич ки (он 
је сва ка ко и 
ди ри го вао). 
Будући да, 
уз Јованчу,у 
к о м а д у 
постоји још 
108 ликова, 
не ра чу на ју-
ћи „на род, де-
цу, сви ра че, 
пут ни ке, жан-
дар ме, црн-
це, геј ше...“ 
у представи 
је био ан га-

жован чи та в ан сам бл, а не ки глу-
мци су ту ма чили и по не ко ли ко ли-
ко ва. На ве ди мо бар нај по зна ти је 
ме ђу њи ма: Пер са Па вло вић, Те о-
до ра Ар се но вић, Зор ка То до сић, 
Ма ра Та бор ска, Са ва То до ро вић, 
Бо го бој Ру цо вић, Алек сан дар Злат-
ко вић, Во јин Ту рин ски...

По ме ни мо и да је Ну ши ћев 
„Пут око све та“ у 
пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та и да ље 
ужи вао ве ли ку по-
пу лар ност – по но во 
је по ста вљен на сце-
ну 25. ју на 1926, ре-
жи рао је Ју риј Ра ки-
тин, а игра на је све 
до 1939, укуп но 167 
пу та. По сле Дру гог 
свет ског ра та, на ре-
пер то а ри ма те а та ра 
су че шће Ну ши ће-
ви ко ма ди из ка сни-
јег пе ри о да ње го вог 
ства ра ла штва, те је 
„Пут око све та“ на 
сво јој ма тич ној сце-
ни, у На род ном по-
зо ри шту, имао још 
са мо јед ну пре ми је-
ру, 1. ок то бра 1972, 
у ре жи ји Јо ва на Ба-
те Пут ни ка. 
Је ли ца Сте ва но вић

НУШИЋ У РА ЉАМА ПОЗОРИШНЕ КРИТИКЕ

Век једног комада
OРКЕС ТАР НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА КОЛАРЦУ

Снага звука

Оркестар Народстар Народстар На ног по-
зоришта је у среду,ду,ду
9. марта, одржао кон-
церт у Коларчевој за-
дужбини. ГоГоГ сти овог 

значајног догађаја биђаја биђа ли су прваки-
ња Опере Народре Народре На ног позоришта, ме-
цосопран Наташа Јовић Тривић, и хо-
ландски диригент Давид Порселајн. 
Током богате кари кари ка јеријери ре, овај уметник 
који се дакоји се дако нас налази свакако у врху
европске музичке сцене, дириговао је
Лондонском филхармонијомнијомни , Лондон-
ском симфонијенијени том, Симфонијским 
ор ке стром BBC-a и Филхармониј-
ским оркестром у Лондону, ну, ну Сиднеј-
ским симфонијским оркестром, Бер-
генском филхармонијомнијомни , НародНародНа ним 
радијским симфонијским оркестром 
у Пољској и многим другим. 

Своје наСвоје наСво пола сакривено место у 
оркестарској „рупи“, где су као део где су као део г
сложене оперске или балетске пред-
ставе обично смештени између гледа-
лишта и сцене, оркестарски музича-
ри Националног театра заменили су 
најакустичнијнијни ом београдском салом, 

Великом сценом популарног „Колар-
ца“. 

Предвођени сигурним Порселај-
ном, са којим се на са којим се на са ко ша публика пре 
неколико година упознала када је 
кратко био шеф диригент Симфо-
нијског оркестра РТС-а, Оркестар 
НародНародНа ног позоришта је свој наступ 
почео у пуној снази звука „Концерт-
ном увертиром“ Јана ван Гилсеа. 
Пуноћа и снага симфонијског звука 
дошла је до изражаја ижаја ижа  у извођењу 
Симфонијске свите из опере „Заљу-
бљен у три наранбљен у три наранбљен у три на џе“ великана XX
века Сергеја Прогеја Проге кофјева, коју је пукоју је пуко -
блика са великом пажњом пратила. 
Префињену поетичну музику фран-
цуског импресионисте Мориса Ра-
вела из „Шехерезаде“, три песме за 
глас и оркестар на стихове Тристана 
Клингсора, Оркестар и Тривићка су 
понесено тумачили у складном дијаном дијаном ди -
логу.гу.гу  Други део концерта чинила је
„Фантастична симфонијнијни а“ Хектора 
Берлиоза, такође изванредно изведе-
на и од публике топло примљена.

М. Б. 

ПоПоП водом сто година од праизведбе Нушиће-
вПвП ог „Пута око свеог „Пута око свеог та“,та“,та“  ансамбл Крушевач-

ког позоризоризо шта ће вечерасчерасче , 26. рас, 26. рас марта, та, та на сце-
ни на којој је ова комедија први пут одиграна,
извсти Јованчино путешествије, предвођен 
гостима Милостима Милостима Ми ралорало дом Мандићем-Мандом и 
ЉиљаЉиљаЉи ном Стјепановић, а у режији Јужији Јужи га Раји Југа Раји Ју ди-
војевојево вића. После велисле велисле ве ког успеха диког успеха диког успе ректха директха ди ног пре-
носа премиса премиса пре јемијеми ре Најере Наје родре Народре На ног позоризоризо шта „Златно 
теле“теле“те ,ле“,ле“ Драмски програм Телеграм Телеграм Те визије Безије Бези оград 
је одлује одлује од чио да сво јим гледоцима цима ци
омогући и пра ног 
гостовања ни пре-
нос почи на 
Другом проДругом проДру а и 
на Дигитал л у 
културе и уметтуре и уметту н о -
сти.

Рођена је у Београду, ду, ду где је завршила Балет-
ску школу Јелене Пољакове. Члан Балета је 

била од 1941. све до пензијезијези , 1976, и оствариоствариоства ла 
је богату уметничку карику карику ка јеријери ру,ру,ру најпре као соли-
ста, потом као примабалерина и најзад као корео-
граф и једно време шеф Балета. Њена Сванилда 

у „Копелијилијили “, Одилија у „Лалија у „Лали будовом језеру“, Мирта у „Жизели“, Зо-
беида у „Шехерезади“, одликовале су се самоувереношћу, шћу, шћу виртуозном 
техником, музичком прецизношћу и стилском одређеношћу, шћу, шћу а њен буј-
ни темперамент и смисао за хумор обележили су кореографски опус: 
„Освета“ Томазијазијази , „Луисвил“ Ибера, „Жар птица“ Стравинског, ског, ског „Ко-
пелијалијали “ Де Либа, „Сан о ружи“ Вебера, „Звездани круг“ Албињонијанијани , 
„Кармен“ Бизеа, „Петар Пан“ Бјелинског, ског, ског „Птицо, не склапај своја крипај своја крипај сво -
ла“ Јосифа, „Вјесник буре“ Вучковића и „Даринћа и „Даринћа и „Да кин дар“ Христића... 
Гостовала је у Италијилијили , Грчкој, Швајцарској, Пољској, Египту, ту, ту Јапану, ну, ну
а као кореограф у Загребу, бу, бу Новом Саду, ду, ду Љубљани, Скопљу и Сплиту, ту, ту
те на ТВ Београд. Међу бројним наградама налазе се и Седмојулмојулмо ска
(1951), Орден за заслуге са сребрним венцем (1968), Награда критике 
на Југословенском балетском бијеском бијеском би налу (1972), Златна колајна на 12. фе-
стивалу монодраме и пантомиме у Земуну...ну...ну                                      Ј. С.

In me mo ri am

Вера Костић (1925–2011)

чио да сво- јим гледоци
ћи и праћење овог значајног чајног чај

ња. Ди- ректни пре
чиње у 20 сати

гом програ- му РТС-му РТС-му РТС а и 
талном ка- н а

ре и умет- н о
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Мало ко је очеки-
вао да ће та мр-
шава девојчица, 
предугих ногу
и руку, ку, ку којакојако се

1946. уписала у балетску школу,лу,лу
постати једна од наших најпознати-
јих балетских уметница. Једино је
њена професорка Нина Кирсанова
осетила шта се кријекријекри у Душкици, 
како из милоште зову Душанку Ду-
шку Сифниос (1933), којакојако је завр-
шила Средњу балетску школу „Лу-
јо Давичо“ у Београду 1953. Још
као ученица, почела је да наступа
у мањим солистичким улогама у
НародНародНа ном позоришту, шту, шту па је један
од њених запажених успеха била
Ружа у Pas de tro is у првој повој пово став-
ци „Лабудовог језера“ после Дру-
гог светског рата, 1951. Посвеће-
ност балетској уметности и готово
идеалне предиспозиције – веције – веци лики
распон, лепо извајавајава не ноге и руке, 
крхка фигура, љупко, насмејасмејасме но, 
лепо лице, брзо су освојисвојисво ли публи-
ку и стручњаке.
На почетку кариариа јеријери ре Душка је игра-
ла класичне и неокласичне улоге у 
„Жизели“, „Силфидама“, „Копели-
ји“, „Орфеју“феју“фе , „Ромеу и Јулији“лији“ли , 
„Краљици острва“, „Ђаволу на се-
лу“ и другима. Радећи са корео-
графом Димитријемтријемтри Парлићем,
стицала је неопходно искуство у
технички беспрекорној игри, којукојуко

јеје оплемемењавала природном спон-
таношћушћу свог младалачког шар-
ма. УслеУследила је тајновито стра-
ствена ДеДевојка у Бартоковом и
Парлићевом „Чудесном мандаридарида -
ну“, којојјојкојојко је удахнула истанчану

драмскуску снагу. гу. гу То јој је донело
похвахвале не само у нашој сре-
динини, већ и од страних кри-
тичачарачарача и строге парипарипа ске пу-
блиблике приликом гостовања

београдградског Балета на отвараотвараотва -
њу ТеТеатаратарата нацијацијаци , 1957.

Следи успех код чувеног Лео-
нида МјаМјасина на традиционалном
Балетскомском фестивалу у Италијилијили , 
где ју је зазапазио Морис Бежар ко-
ји је упрауправо ствараоствараоства својусвојусво чувену
трупу „Бапу „Балет XX века“ у Белгијигијиги . 
Није јој се наје јој се наНије јој се наНи пуштао Београд, али
је схватитила да уметник савреме-
них афининитета може веома много

научичити од великог балетског
мајмајстора као што је био
БеБежар. И отишла је, како
јеје сама изјаизјаиз вила – на годи-
нуну дана, а остала десет. У
БеБежарожарожа вој трупи је нај-
препре наступила у „Пулчи-
ненели“ и „Орфеју“феју“фе Стравин-
скогског, ског, ског затим „Концерту“ 
МиМилоа, „Укусу“ Пуерта,
„Кан„Кантатама“ Веберна, Бе-

товеновој „Деветој сим-
фонији“нији“ни , Берговој „Ма-
терији“рији“ри , „Жар птици“ и

другима. Са Бежарожарожа вом трупом
је гостовала у многим земљама,
освајаосвајаосва јујајуја ћи симпатијетијети и за себе и
за великог кореографа. Критичар
из Торина је, на пример, написао:
„Играчи Мориса Бежаражаража су насто-
јали да створе везу између игре и
драмске уметности, па ако су у то-
ме успели, заслуга у првом реду
припада Душки Сифниос, тој газе-
ли балета, којакојако игра толико надах-
нуто...“

Ипак, у свету уметничке игре
ненадмашном креацијомцијомци Душке
Сифниос сматра се Бежарожарожа ва вер-
зијазијази Равеловог „Болера“, којукојуко је
за њу поставио 1961. године. Ни
после пет деценијанијани Душкина рас-
кошна играчка сензибилност ни-
је заборављена. Многи познати
стручњаци сматрајутрајутра да доцнијенијени
интерпретаторке ове чувене Бежа-
рове кореографијефијефи , па и МајаМајаМа Пли-
сецка, нису успеле да „надиграју“грају“гра
нашу Душку.шку.шку

Приликом припрема за про-
славу 20-годишњице свога умет-
ничког рада на београдској сцени,
1974, за „београдску најдражу пу-
блику“ Душка је изјаизјаиз вила: „Иако
сам веома реална у односу на сво-
је могућности, знам да још могу
и морам да играм. Тешко се оста-
вља овај позив... Игра је као дро-
га, када је једном окусиш, ту маги-
ју не можеш лако оставити...“ 

Али, Душка нијенијени волела са-
мо игру испуњену у сваком дама-
ру емоцијацијаци ма и драматиком, она
је својесвојесво срце давала и даједаједа својојсвојојсво
породици – ћерки, којакојако је позна-
та филмска глумица у Францу-
ској, и сину, ну, ну познатом белгијском
филмском и телевизијском снима-
тељу, љу, љу као и њиховој деци, својимсвојимсво
унуцима, којикојико ма се са правом по-
носи.

Кариариа јеријери ру је наставила и по 
напуштању „светлости позорни-
це“. Обновила је Парлићевог „Чу-
десног мандаридарида на“ преносећи не-
себично својесвојесво богато искуство
млађим колегиницама. Примаба-
лерина ведрог духа, знала је да
се са озбиљношћу бави постав-
ком Малерових „Песама о мртвој
деци“, којукојуко је оствариоствариоства ла крајемкрајемкра
2002. у „Студијудијуди “ Камерне опе-
ре Мадленианум. Са топлином
женске осећајности, она је за че-
тири младе и талентоване балери-
не поставила соло игре дубоког
бола, којекојеко су, су, су свака различита и
прилагођена појепојепо диној интерпре-
таторки, дубоко узбуђивале и чу-
ла и дух. Управо онако како је то
она чинила, вољена и поштована
од многих генерацијацијаци балетских
уметника и љубитеља истински
искрене уметничке игре. 

(наставиће се)
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Душка Сифниос – газела балета
ФЕЉТОН
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Инострана гостовања до Првог балканског рата
ФЕЉТОН

Упоследњих неколи-
ко наставака смо го-
ворили о међународнародна -
ној сарадној сарадној са њи коју је њи коју је њи ко
Милан Грол успо-

ставио за време свог управљања На-
родним позориштем, наронарона чито оној 
међу словенским а посебно јужно-
словенским сродним институцијацијаци -
ма и уметницима. Ништа мању бри-
гу, гу, гу међутим, Грол није исГрол није исГрол ни пољавао 
ни према гостовањима позоришних 
ансамбала из већих европских цен-
таратарата . 

О томе сам Грол пише: „Живу 
пропаганду у корист француског ре-
пертоара на беара на беа оградској сцени раз-
вијавијави ју турјају турја неје франнеје франне цуских трупа, 
врло честе и увек добро примљене 
у Београду. ду. ду Од Коклена Старина Старина Ста јегријегри , јег, јег па 
све до глумаца из ових последњих 
година (тј. Првог светског рата, 
прим. З. Т. Т. Т Ј), сви француски умет-
ници допринели су тријумли су тријумли су три фу фран-
цуског репертоара на српара на српа ској сце-
ни. Треба посебно подвући турнеје неје не
L`O e u vre које ужи које ужи ко вају највају најва већу репу-
тацију и најцију и најци већи успех. Захваљујуљујуљу -
ћи вешто изабраном репертоару и ару и а
захваљујуљујуљу ћи такође доброј админи-

стративној организацији устацији устаци нове, 
г. г. г Лиње По и г-ђа Сузана Депре одр-
жали су успех француских трупа у 
Србијибијиби . Треба рећи да су, ћи да су, ћи да су поред тур-
неја итанеја итане лијанлијанли ских и руских уметни-
ка, биле једине, на страном језику, ку, ку
које је прикоје је прико хватила београдска пу-
блика“.

Пођимо редом: у 1909/10. сезо-

ни гостују две франстују две франсту цуске трупе: де-
цембра 1909. Мадлена Доле, члан 
парипарипа ског позоришта Одеон са сво-
јом трупом изводи три представе: 
„Модел“ (La fem me nue), „Фран-
сина“ и „Вихор“, а већ у фебруа-
ру 1910. долази Бланша Тутен са 
трупом парипом парипом па ског позоришта L`O e-
u vre, такође с три представе: „До-
садан свет“, „Љубав бди“ и „Фру-

фру“. НаредНаредНа не сезоне долазе такође 
две стране трупе: крајем декрајем декра цембра 
1911. Рене Парни, са ансамблом по-
зоришта Сара Бершта Сара Бершта Са нар из Паринар из Паринар из Па за, из-
води четири представе: „Госпођа с 

камелијалијали ма“, „Луда девојка“, „Дру-
га опасност“ и „Госпођа Икс“. У ма-
ју 1911. грчка трупа Атине Лоран-
до даје две преддо даје две преддо да ставе, „Галатејатејате “ и 
„Тра„Тра„ жи слугу“. У сезони 1911/12. у 
Београду гостују чак три франстују чак три франсту цуска 
ансамбла и Талијанлијанли ска опера. Нај-

пре, октобра 1911. гостује Сустује Сусту зана 
Депре са својим попре са својим попре са сво зориштем L`O e-
u vre (Дело) и даје шест преди даје шест преди да става: 
„Рампа“, „Чергарски живот“, „Цр-
венко“, „Федра“, „Хеда Габлер“ и 

„Жртва“. После три месеца, децем-
бра 1911. брачни пар Силвен, члано-
ви Француске комедиједиједи , са својом са својом са сво
трупом дају чепом дају чепом да тири представе: „Чи-
ка Лебонар“, „Електра“, „Гренгоар“ 
и „Апостол“, а почетком јуна 1912, 
Жилијелијели та Кларел са свота Кларел са свота Кла јом трурел са својом трурел са сво пом 

наступа у комадима: „Буктиње“, 
„Самсон“ и „Дора“. Крајем сеКрајем сеКра зоне, 
последњих дана јуна 1912, Талијанлијанли -
ска опера под управом Ђ. пл. Касте-
лана даје опена даје опена да ре „Риголето“, „Севиљ-
ски берберин“, „Тоска“, „Травијавијави та“
(двапут) и „Чергарски живот“.

У сезони 1912/13. није биније бини ло го-
стовања ни једне стране трупе из 
разумљивих разлога: Србија је бибија је биби -
ла у ратном стању.њу.њу Дошао је најпре
Први (октобар 1912 – мај 1913), по-
том и Други балкански рат (јун–(јун–(
јул 1913). Ипак, у овом периоду су 
оствареоствареоства на нека појека појека по диначна госто-
вања уметника из ближег окруже-
ња – Михаило Исајловић гостује стује сту
у двема представама („Нарцис“ и 
„Тајфун“), Ана Суханкова из Прага 
наступа у „Саломи“ и „Марими“ и „Марими“ и „Ма ши“, у 
насловним улогама, а била су ту и
два члана Словенског гледалишча 
из Љубљане, Рудолф Фејфар („Тру-
бадур“) и Франц Бохуслав („Љубав 
бди“ и „Код Белог коња“). 

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 и оне мо гу ћа ва би-
ло ко ји об лик са рад ње.

 (на ста ви ће се)

ТокомТокомТ Гролове управе, 
наТнаТ сцени Народног 

позоришта је играо читав 
низ угледних глумачних глумачних глу ких 
трупа и звучних имена, на, на а 
посебно франсебно франсеб цуских.ских.ских


