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РАЗЛИЧИТИ ЖАНРОВИ, ЈЕДНАК УСПЕХ КОД ПУБЛИКЕ

Изузетни догађаји – премијере на обе сцене– премијере на обе сцене–

Oпера Сергеја Прогеја Проге ко-
фјева „Заљубљен у 
три нарантри нарантри на џе“, у ре-
жији жији жи Јиржија жија жи Мен-
цла и Божидардарда а Ђу-

ровића и под музичким вођством 
маестра Давида Порселајна, поди-
гла је на ноге и изазавала дуготрај-
не овације преције преци пуног гледалишта Ве-
лике сцене на премијемијеми ри, 6. априла, 
као и на репризама, 9. и 11. апри-
ла. Уз изванредан Оркестар и Хор, 
наступили су, ли су, ли су како ово музико ре-

мек-дело захтева, бројни солисти: 
Драгољуб Бајићљуб Бајићљуб Ба , Хон Ли, Наташа 
Јовић Тривић, Небојша Бабић, Дар-
ко Ђорђевић, Владимир Андрић, 
Вук Матић, Сузана Шуваковић Са-
вић, Љубица Вранеш, МариМариМа ја Мирија Мири -
тић, Снежана Савичић Секулић, 
Михајло Шљивић, Вук Зекић, ЖељЖељЖ -
ка Здјелар, Игор Матвејевтвејевтве  и Мио-
драг Матић и изазвали неподељено 
одушевљење критике.

Не мање бурно било је и у гле-
далишту Сцене „Раша Плаовић“ по-

сле премијемијеми ре комада „Мали брачни 
злочини“ Ерика Емануела Шмита, у 
преводу Станице Лазарезареза вић и режи-
ји Филипа Гринвалда. Две захтевне 
роле у овој, шмитовски заплетеној 
готово крими причи, бриљантно су 
оствариоствариоства ли Нела Михаиловић и Бо-
рис Пинговић, на одушевљење и пу-
блике и критике.

До краја сеДо краја сеДо кра зоне у Народне у Народне у На ном по-
зоришту ће бити изведене још две 
премијемијеми ре – београдска праизвед-
ба Минкусовог балета „Бајата „Бајата „Ба дера“ 

и драма Сергеја Когеја Коге ковкина „Мисис 
Толстој“. Почетком јула у Будви ће 
премијемијеми ру имати „Кањош Мацедо-
новић“ аутора и редитеља Виде Ог-
њеновић, који се прикоји се прико према као ко-
продукција Нација Наци родја Народја На ног позоришта 
и будванског Град-театра, почетак 
следеће сезоне ће обележити „Зли 
дуси“ Достојевстојевсто скогскогск , ог, ог у адаптацији и цији и ци
режији Тажији Тажи ње Мандић Ригонат чија 
премијера се очекује на реновираној 
Сцени „Раша Плаовић“.                      

Ј. С.

БАЈАДЕРА
Балет у три чина 
Лудвига Минкуса 

у поставци гошће из Санкт 
Петербурга, Габријеле Комлеве 

Диригент Ђорђе Павловић
Сценограф Борис Максимовић
Костимограф Олга Мрђеновић

Премијера
19. маја 2011.

Репризе: 
24. мај, 31. мај, 9. јун, 28. јун 2011.
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Витез у туђем временуВЕЛИКА ГЛУМАЧКА НАГРАДА 

На предлог доскорашње ди-
ректорке Драме Народме Народме На ног 

позоришта у Београду,ду,ду  Иване Ди-
мић, покренута је иницијацијаци тива 
да се установи „Велика глумач-
ка награда“, чији би оснида“, чији би оснида“, чи вачи 
били Народли Народли На но позориште, Југо-
словенско драмско позориште, 
Атеље 212 и Београдско драмско 
позориште. На конференцији за цији за ци
новинаре, одрнаре, одрна жаној 12. априла у 
Музеју Назеју Назе родју Народју На ног позоришта, Ди-
мићева је казала да би награда 
за најбољу глумицу носила име 
Љиљане Крстић, а за најбољег 

глумца – Бранка Плеше, а додељивала би се једном у че-
тири године.

М. Б.

НА ГЛУМАЧКИМ СВЕЧАНОСТИМА

Народарода но позориште су на 15. глумач-
ким свечаностима „Миливоје Живоје Живо -

вановић“ представљале две представе:
„Хеда Габлер“ у званичној конкуренцији, цији, ци
у Пожаревжаревжа цу, и „Државни службеници“,
који су у оквикоји су у оквико ру пратећег програма игра-
ни на сцени у Костолцу. Такође у оквиру 
пратећег програма, 2. априла је отворена 
изложба Олге Мрђеновић и Зорице Јанко-
вић „Савремена костимографија на сцефија на сцефи на-
ма Народма Народма На ног позоришта“.

Р. П. Н. 

ГОСТОВАЊЕ ПОДГОРИЧАНА

Црногорско народско народско на -
но позориште ће 

две вечери узастопно 
гостовати у Народти у Народти у На ном 
позоришту у оквиру 
Споразума о сарадма о сарадма о са њи 
који су кракоји су крако јем јаји су крајем јаји су кра нуара ара а
потписали управници 
две Куће, Божидар Ђу-
ровић и Јанко Љумо-
вић. Подгоричани ће 

18. маја на Вемаја на Вема ликој сцени извести драму Максима Горког 
„На љетовању“, рађен у копродукцији са Котор-артом, а
сутрадан, на Сцени „Раша Плаовић“, Молијелијели ровог „Дон 
Жуана“. 

М. Б.  

РАДОМИР ВУЧИЋ БЕГОЈЕВУ 

Солиста Балета Јовица 
Бегојев пргојев прго ви је лауре-

ат новоустановљене На-
граде „Радомир Вучић“,
за улогу Армана Дивала у 
представи „Дама с камели-
јама“ која је према“ која је према“ ко мијермијерми но 
обновљена 25. децембра 
прошле године. Награда
се додељује, каљује, каљу ко пропо-
зиције нације наци лажу, младим и 
талентованим балетским 
играчима до 28. године 
живота, који су се изкоји су се изко дво-

јили по техничкој и уметничкој интерпретацији улоцији улоци ге из 
репертоара Наара Наа ционалног театра, остваретра, остваретра, оства не на матичној 
сцени или на гостовању,њу,њу  у периоду од последњег дана фе-
бруара претара прета ходне, до 1. марта текуће године.

Р. П. Н.

На свечаности одр-
жаној 19. априла у
СтаромСтаромСта двору, ру, ру Бо-
рису Комненићу 
је уручена Награ-

да града Београда за позоришно
ствараствараства лаштво. 

„Награда, сама по себи, дође
као ‘тачка на и’ за неки рад. То,
наравнаравна но, не значи да човек не мо-
же врло квалитетно да ради, а да
не добијебијеби награду за то и обрну-
то“, сматра господин Комненић, 
којикојико свог јунака Дезмонда Морто-
на, једну од главних карикарика ка ове
Харвудове драме, опису
ома интересантног и ра
човека. 

„Велики је профе
али је у души детињаст
све време забавља, он сво
ке обавља пуним капа
то врло професионално
важно да је у тој прљавој
чувао својусвојусво моралну вер
напомиње наш саговор
сећа на, можда, најупеча
ју мисао из овог кома
је савест једини поуздан
веков посед, којукојуко изго
управо Дезмонд Мортон
Правећи парапарапа лелу изме
ђу времена у којемкојемко се
дешава радња кома-
да, неколико година
уочи почетка Дру-
гог светског рата, и
овогданашњег, шњег, шњег Ком-
ненић примећујећујећу да
су разлике више него
очигледне. 

„То је, у односу на ово дана-
шње, било време невиности. Не
верујемрујемру да таквих витезова, као
што су главни јунак Рејф Вигрем
и његова супруга Ава, па и мој
лик, више има. А, ако и постојестојесто , 
они су или врло ретки или врло
скривени, тако да су то и ово вре-
ме неупоредиви. НијеНијеНи случајно
што је Харвуд узео баш ту тему
да је ‘употреби’ у овом времену. ну. ну
НаравНаравНа но, таквих случајечајеча ва је увек
било и биће. То је нешто што се
у политици свакодневно дешава, 
само је разлика у томе колике су
последице. Да ли су веће, мање
или катастрофалне, као што су у 
овом комаду“, каже Комненић. 

„Уз ризик да ће то звучати
као клише, ја стварно морам да
се захвалим Ђурђи Тешић што
ме је уопште звала да то радим. 
Са њом сам увек лепо сарасараса ђивао
и надам се да ћу и надаље. Тако-
ђе, захвалан сам и директорки
Драме Ивани Димић, којакојако ме је
на прелеп начин уценила да при-
хватим улогу Дезмонда Мортона, 
јер сам у то време био у врло ком-
пликованим околностима – имао
сам много обавеза, због којих сам којих сам ко
чак размишљао и да одбијембијемби уло-
гу Међутим, 

да је радимо у алтернацијицијици . Заи-
ста им се свима захваљујемљујемљу што
су били упорни и што су били па-
метнијинијини од мене“, истиче Комне-
нић којикојико је током досадашње ка-
ријеријери ре оствариооствариооства низ значајних
улога не само на матичној, већ и
на сценама других београдских
позоришта. Као најупечатљи-

вијевијеви у Националном театру, тру, тру из-
двајадвајадва Попа Хју Еванса („Веселе
жене виндзорске“) и Грофа Алма-
виву („Фигарогарога ва женидба и раз-
вод“), док на осталим сценама
веома поносно указујезујезу на Тоби-
ја у „ДНК“ (Атеље 212), Давида
у драми „Као кроз стакло“ и Ро-
на М. Кона и ПрајоПрајоПра ра 2 („Анђели
у Америци“) у Београдском драм-
ском позоришту. шту. шту Напомиње да се
приликом избора ограничио на 
„ово што је свежије“,жије“,жи јер сматра
да према улогама којекојеко је креирао
у ранијемнијемни периоду нијенијени довољно

мева да чо-
ске дистанце
оцени нешто

то код мене
има доста раз-
драгим успо-

ким ствариствариства ма
пријапријапри ле... 

стране, че-
сам склон да

ловажимважимва не-
што што сам

радио и да
тврдим ка-
ко нијенијени би-
ло добро, 
а можда
јебилодо-
бро. Се-
ћам се
да сам
прву ве-
лику на-

граду до-
био за улогу у

представи којукојуко не
да нисам волео, не-
го ми је било мука
да играм у њој“, 
присећа се наш са-
говорник и додаједаједа
да данас, кад му
неко понуди уло-
гу, гу, гу размотри бар

два критеријуријури ма пре него што је
прихвати: „На првом месту гле-
дам с ким радим и да ли ми је
блиска прича, односно да ли је то
нешто што би ме занимало. То су
елементи којикојико су пресуђујуђујуђу ћи“, 
закључујечујечу Комненић. 

Микојанкојанко Безбрадица

карикарика ка ове
сујесујесу као ве-
радозналог

фесионалац, 
њаст. Иако се

својесвојесво задат-
пацитетом и

но. Јако је
вој игри са-
вертикалу“, 

ворник и под-
чатљиви-

мада, да
здан чо-
говараварава

тон. 
ме-
се

го

гу. гу. гу Међутим, 
то нисам
у р а д и о
захваљу-
јући  и
Т и к и
Станићу, ћу, ћу
којикојико је
успео да
ме убеди

у ранијемнијемни периоду нијенијени
критичан.

„Иако се подразуме
век са неке временске
може прецизнијезнијезни да оце
што је давно урадио, то
нијенијени случај, за шта има
лога: негде је реч о дра
менама, негде о неким

којекојеко су ми, можда, 
Са друге стра

сто сам
омалоомалоома

што
ра
твр
ко
ло

гра
био

Ппре ма од лу ци Ме ђу на род-
ног ко ми те та за игру, 29. 

апри ла, на ро ђен дан великог 
реформатора балета Жан-Жоржа 
Но ве ра, слави се Међународни 
дан игре.  Сва ке го ди не јед на по-
зна та лич ност из све та игре ша-
ље по ру ку ко јом се обе ле жа ва 
овај зна ча јан дан. Ове го ди не то 
је би ла Ан Те рез де Кирс меј кер 

(An ne Te re sa De Ke ers ma ker), чу-
ве на ко ре о граф ки ња из Бел ги је. 

Народно позориште је по-
водом овог празника уго сти ло 
ба лет ски пар, за слу жне умет ни-
ке Ру си је, пр ва ки њу Бољ шој те-
а тра Еле ну Ан дри ен ко и пр ва ка 
Ма рин ског те а тра Ан то на Кор са-
ко ва, ко ји су у глав ним уло га ма, 
као Ки три и Ба зил, са ан сам блом 

и со ли сти ма Ба ле та на сту пи ли у 
пред ста ви „Дон Ки хот“, у ко ре о-
гра фи ји чу ве ног Вла ди ми ра Ва-
си ље ва. Ор ке стром Опе ре На-
род ног по зо ри шта ди ри го ва ла је 
Ве сна Шо уц. 

Еле на Ан дри ен ко је чла ни ца 
Бољ шој те а тра, до бит ни ца пре-
сти жних на гра да на ин тер на ци-
о нал ним так ми че њи ма, а њен 

ГОС ТИ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ИГРЕ

ПоПоП сле Награде НародНародНа ног позоризоризо шта
заПзаП најбољебољебо индивидуално премипремипре јермијерми но

уметничко оствареоствареоства ње и Награде „Раша
Плаовић“, вић“, вић“ првак Националног театра
БорисБорисБо Комненић добио је за улогу ДезмонДезмонДе -
да Мортона у представи „Државни слу-
жбеници“ још једно вредно признање. ње. ње



14. 05 | 22.00 - 02.00 НОЋ МУЗЕЈА  
● ПЕРФОРМАНС „ГЛУМЦИ И ЈАВНЕ ЛИЧНОСТИ 
У УЛОГАМА ПРЕДСЕДНИКА”
● ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ЛИДЕРИ НЕСВРСТАНИХ 
У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ”

СУСРЕТИ
11. 05 | 18.00 МИХАЈЛО ЈАНКЕТИЋ, драмски уметник  
31. 05 | 18.00 ЖИВАН САРАМАНДИЋ, првак Опере

КОНЦЕРТ
24. 05 | 18.00 САНДРА БЕЛИЋ, виолончело 

ПРОМОЦИЈЕ
18. 05 | 18.00 Жерар-Жорж  Лемер  KAФKA, 
Издавачка кућа CLIO
22. 05 | 18.00 Милован Здравковић ПОЗОРИШНИ 
ЖИВОТ ЗЕМУНА У 19. ВЕКУ, издавач Фестивал 
монодраме и пантомиме 

ШКОЛСКИ ЧАС
25.05 | 12.00 РУЖИЦА СОКИЋ, драмска уметница 

ТРИБИНЕ
26. 05 | 15.00 КУЛТУРНА САРАДЊА У ПОДУНАВЉУ 

ОТВОРЕНА ВРАТА
07. и 21. 05 | 11.00 и 13.00 часова

Поштоваоци Ђузепеа 
Вердијевдијевди а су у среду, 
20. априла у 20 сати 
на Великој сцени На-
родног позоришта

имали прилику да уживају у његовом вају у његовом ва
Реквијему квијему кви – у– у– извођењу Хора и Орке-
стра Опере и солиста Катаритарита не Јова-
новић, Јелене Влаховић, Хон Лија и Хон Лија и Хон Ли
Ивана Томашева, под диригентском 
палицом маестра Бреда Коена, госта 
из Британијенијени . 

Иначе, Вердијев Редијев Реди квијемквијемкви  (Mes-
sa da Re qu i em) има занимљиву исто-
ријуријури . ју. ју Када је умро Росини, Верди је 
покренуо иницијацијаци тиву да група ком-
позитора напише посмртну мису у 
славу великог колеге. Тако је следе-
ћих годину дана чак тринаест у то 
време изузетно популарних аутора 
од којих је јеод којих је јеод ко дино Верди и данас по-
знат, знат, знат начинило композицију чицију чици је изју чије изју чи -
вођење је било предвиђено за прву 
годишњицу Росинијенијени ве смрти, 13. но-
вембар 1869. Све-
га девет дана пре 
премијемијеми ре, орга-
низациони одбор 
је композицију цију ци
одбио, што је, по 
Вердиједиједи вом ми-
шљењу, њу, њу било по-
следица незаин-
те ре со ва но сти 
диригента који је та који је та ко
припремао извође-
ње а уједно био и 
члан одбора. У сва-
ком случајучајуча , ју, ју пра-
изведба „Реквијеквијекви -
ма за Росинија“ нија“ ни
била је тек 1988. 
у Штутгарту. ту. ту Вер-
ди се, међутим, 
повремено враћао 
својојсвојојсво , за Росини-
ја компонованој 
„Li be ra me“, и ка-
да је, 1873, умро италијанлијанли ски књи-
жевник и хуманиста Алесандро Ман-
цони којем се Верни којем се Верни ко ди искрено дивио,
он одлучује да сâм начује да сâм начу пише Реквијем квијем кви
у част овог великана. Дело је први 
пут изведено 22. маја маја ма 1874, на годи-
шњицу Манцонијенијени ве смрти, у цркви
Сан Маркокок у Милану, ну, ну под музичким 
руководством самог Вердијадијади . Три да-
на каснијеснијесни , са истим солистима (Те-
реза Столц, МариМариМа ја Валдрија Валдри ман, Ђузепе 
Капони и Ормондо Маини) и истим 

диригентом, Реквијем је поквијем је покви новљен 
у Скали, одмах постигавши велики 
успех. Пријем овог деПријем овог деПри ла у осталим 
европским музичким центрима, био 
је у директној вези са званичном ре-
лигијом – Пагијом – Паги риз је био одујом – Париз је био одујом – Па шевљен, 
Лондон не. 

Ово Вердиједиједи во дело, некад и под 
називом „Манцонијев ренијев рени квијемквијемкви “, да-
нас се најчешће изводи као концерт
у трајатрајатра њу од 85–90 
тоару је мноару је мноа гих хо
а извођене су и вер
пратњу чинила че
метални дувачи. 
позоришта биће при
на Вердиједиједи ва пар

Биће то, по све
ви пут да ово де
италијанлијанли ског ком
чије опечије опечи ре су од
најмилије белије бели оград
блици, уметници на
националног теа

изузетком госта 
диригента, изводе 
самостално. Пре-
ма истраживањи-
ма др Слободана 
Турлакова, до Дру-
гог светског рата, 
Београђани су Вер-
дијев Редијев Реди квијем чуквијем чукви -
ли четири пута: 
први пут 1927, са 
сцене Народне Народне На ног 

позоришта, затим 1934, 1939. и пред 
сам рат, 1941. (сам рат, 1941. (сам рат од потоња три изво-
ђења Турлаков наводи да су се два 
збила на сцени Коларчевог народвог народвог на ног 
универзитета, док за оно из 1939. не 
помиње место, али то свакако није ко није ко ни
била сцена на Тргу). На сцени Позо-
ришта је најпре гостовало 150 амате-
ра из Осијера из Осијера из Оси ка, чланова Хрватског пе-
вачког и глазбеног друштва „Кухач“; 
други пут Реквијем су изквијем су изкви вели Прво 
београдско певачко друштво и Бео-

градска филхармонијанијани , са чланови-
ма Народма Народма На ног позоришта – солисти-
ма Татјаном Хитрином, Евгенијом нијом ни
Пинтеровић, Крстом Ивићем и Жар-
ком Цвејиком Цвејиком Цве ћем, и маестром Предра-
гом Милошевићем, а трећи пут ово 
дело се чуло у извођењу гостију из стију из сти
Италијелијели , чланова Хора и Симфониј-
ског оркестра Радио Торина, којих је којих је ко

било преко 170. Че-

ра 1941. Реквијеквијекви мом који јемом који јемом ко , предво-
ђен диригентом Опере Мирком По-
личем, извео Хор Глазбене матице
из Љубљане, са члановима Београд-
ске филхармоније и соније и сони листима Зла-
том Ђунђенац, Меланијом Бунијом Буни гаригарига -
новић, Јосипом Гостичем и Жарком 
ЦвејиЦвејиЦве ћем. 

У недостатку опсежних театро-
лошких истраживања периода по-
сле Другог рата, ослонићемо се на 
непогрешиво памћење мр Данице 
Томковић, која свекоја свеко дочи да је једи-
ни Вердијев Редијев Реди квијем Наквијем Накви родјем Народјем На ног по-
зоришта био онај који је изшта био онај који је изшта био онај ко веден на 
последњем гостовању Опере у Лоза-
ни, 1974. Тада је, под диригентском 
палицом Игора Маркевича, са ме-
ђународнародна ним квартетом солиста (ју(ју( -
гословенске певаче је представља-
ла Љиљана Молнар) и уз оркестар 
Француског радијадијади , певао Хор Опе-
ре Народре Народре На ног позоришта.

Јелица Стевановић
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● ВЕЛИКАНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА ПОШТАНСКИМ МАРКАМА
У сарадњи са ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“У сарадњи са ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“У

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

УСКРШЊИ КОНЦЕРТ

Први пут Вердијев Реквијем

МАЈ 2011.

РеРеР квијем је муквијем је мукви зичјем је музичјем је му ко де-
ло коРло коР је се дело које се дело ко финише 

као музичмузичму ка подлоподлопод га за опе-
ло, то јест римо римо ри католичтоличто -
ку погребнугребнугреб мису, су, су која је која је ко
писана за четиритирити солосолосо  пе-
вача, а, а двоструки хор и орке-
стар.

ЧАС СА НАТАШОМ НИНКОВИЋ

Још један програм из циклуса „Школски час“ одржан је 
13. априла, а домаћин ученицима Европске пословне 

школе „Милутин Миланковић“ била је популарна драмска 
уметница Наташа Нинковић. Том приликом, популарна
глумица Народца Народца На ног позоришта је говорила о својим пола о својим пола о сво че-
цима, омиљеним улогама, процесу настајастајаста ња позоришне 
представе, припремама за излазак на сцену и другим 
занимљивостима из глумачког живота.

Р. П. Н.

ВЕЧЕ СА МЕНЦЛОМ

У оквиру циклуса „Сусрети“, 5. априла је одржано вече 
са славним чешким редитељем Јиржијем Менжијем Менжи цлом, са 

којим је разкојим је разко говарао Боварао Бова жидар Ђуровић. Поред тога што су 
чули бројне занимљиве детаље из богате карите карите ка јеријери ре просла-
вљеног оскаровног оскаровног оска ца, посетиоци су били у прилици да погле-
дају и оддају и одда ломак позоришне представе „Пансион за слободну 
господу“ Шона О’Кејсија из 1988. госија из 1988. госи дине, у којој углед у којој углед у ко ни 
уметник тумачи једну од главних улога. У овој комедији, дији, ди
захтевној по енергији и пугији и пуги ној гегова, Менцл је фасцинирао 
нашу публику особеним хумором, изванредном глумом и 
невероватним акробацијацијаци ма.

М. Б.

НОВИ ПОКЛОНИ МУЗЕЈУ

Кћерка нашег тенора светског гласа Јосипа Ријапа Ријапа Ри веца, го-
спођа Татјана Ријана Ријана Ри вец Ћурчић и њен супруг Милорад 

Ћурчић, поклонили су 12. априла нашем Музеју разеју разе зна кул-
турна добра која су прибра која су прибра ко падала овом великану, међу којиђу којиђу ко ма 
су скица Петра Пашића за сценографију предфију предфи ставе „Мадам 
Сан Жен“, захвалница-честитка са посветом композитора 
Маскањија за изњија за изњи вођење „Кавалерије рурије рури стикане“ из 1939, 
књига „Јосип Ријасип Ријасип Ри вец – тенор светског гласа (1890–1959)“, 
неколико плакета, разне фотографије...фије...фи

М. Б.

шће изводи као концерт
90 минута, на репер-

гих хорова широм света, 
не су и верзије у козије у кози јије у којије у ко ма су 

ла четири клавира или 
На сцени Народни Народни На ног 

ће приказана оригинал-
титура.

по свему судећи, пр-
ви пут да ово дело великог 

ског композитора, 
увек биле 

градској пу-
ци нашег 
атра, са 

било преко 170. Че
трдесета годи-

шњица Верди-
јеве смрти 
обе ле же-
на је у пре-
сто ни ци 
23. фебруа-

ре пер то ар об у-
хва та низ глав-
них уло га од ко-
јих из два ја мо 
оне у кла сич ним 
де ли ма: „Ла бу до-
во је зе ро“, „Ба-
ја де ра“, „Жи зе-
ла“, „Успа ва на 
ле по ти ца“, „Крц-
ко Ора шчић“, 

„Рај мон да“, „Пе пе љу га“, „Сил-
фи де“... Њен парт нер, Ан тон 
Кор са ков, шко ло вао се у чу ве-
ној Ака де ми ји Ру ског ба ле та Ва-
га но ва, после чега ниже успехе 
у класичном репертоару. До бит-
ник је пре сти жне На гра де Ва га-
но ва, а 2005. је, по ис тра жи ва њу 
ча со пи са Dan cer of Euro pe, про-
гла шен игра чем го ди не.  

Б. Кне же вић

● ПРВА ПОСТАВКА

● ЛИДЕРИ НЕСВРСТАНИХ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
Аутор изложби Зорица Јанковић
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Представа ко ја  ће тра јати

РАСХЛАДНЕ КУЛЕ

У оквиру планиране четворогодишње реконструкције ције ци
НародНародНа ног позоришта, 10. априла је почела монтажа 

нових расхладних кула које ће усла које ће усла ко поставити рад централ-
ног система за хлађење и вентилацију. „На овај нацију. „На овај наци чин, 
од укупно 18.000 квадратних метара котара кота лико има зграда 
НародНародНа ног позоришта, биће хлађено око 13,5 хиљада ква-
драта. То значи да ће бити климатизоване Велика сцена, 
Сцена ‘Раша Плаовић’, радионице, све пробне сале, као 
и све друге просторије неорије неори пходне за извођење предста-
ва“, каже технички директор Народтор Народтор На ног позоришта Мали-
ша Ђурашиновић.

М. Б. 

ДВА БЕОЧУГА

Признања „Златни беочуг“, 
која Кулкоја Кулко турно-просветна 

заједзаједза ница Београда додељује љује љу
за трајни допринос култури 
српске престонице онима који
негују дугују дугу ховне вредности и 
остварују значајна научна и 
културна достигнућа, уручена 
су добитницима 14. априла на 
Великој сцени. Међу бројним 
лауреатима били су и Музеј На-
родног позоришта и првакиња 
Балета, Душка Драгићевић. 

Р. П. Н.

ЈУБИЛЕЈ ДОСИТЕЈА

Свечаном 
академи-

јом на Великој 
сцени, Мини-
старство  про-
свете и науке 
и Задужбина 
„Доситеј Об-
радовић“, 15. 
априла су обе-
лежили 200 го-
дина од поста-
вљења Досите-
ја Обрадовића 
за првог срп-
ског министра 
просвете. До-

маћин великог јубилеја био је милеја био је миле нистар просвете и науке 
проф. др Жарко Обрадовић, а овом значајном догађају ђају ђа
присуствовали су највиши званичници Републике Срби-
је, на челу са председником Борисом Тадићем. У умет-
ничком делу програма, који је рема, који је рема, ко жирао Божидар Ђуро-
вић, наступили су драмски уметници Војици Војици Во слав Брајослав Брајослав Бра вић, 
Милена Васић, Небојша Дугалић, солиста опере Иван То-
машев, пијашев, пијашев, пи ниста Иван Јовановић, Академски хор „Оби-
лић“, Филхармонија мланија млани дих „Борислав Пашћан“...

Р. П. Н.П
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РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ  |  ОЛГА ОДАНОВИЋ

За комедију је важно       питање мере

Игра Олге Одано-
вић, овогодишње 
добитнице Нуши-
ћеве награде за жи-
вотно дело глум-

цу комичару јечару јеча – као сан на јави, 
а позориште је одавно њена сла-
бост и њено „магнетно поље“. Ка-
ко је, између осталог, лог, лог наведено о 
нашој саговорници у образложе-
њу жирија за дорија за дори делу „оствари„оствари„оства ла
је улоге којекојеко говоре о великом на-
претку њеног талента“. Прести-
жно признање, о којемкојемко су одлучи-
вали драмска уметница Светлана
Бојковић (председник), професор
књижевности Татјана Лазарезареза вић
Милошевић и књижевни и позо-
ришни критичар Милисав Буца
Мирковић, уручено јој је на све-
чаности одржаној 17. априла у Ве-
ликој дворани Центра за културу
Смедерево, у оквиру фестивала 
„Нушићеви дани“.

„Нисам очекивала ову награ-
ду, ду, ду али сам јој се веома обрадо-
вала“, искрена је првакиња На-
ционалног театра у интервјуу за
Позоришне новине. „Вест ми је
саопштио Буца Мирковић, позо-
ришни господин и човек кога ве-
ома ценим и поштујемштујемшту . Нисам ве-
ровала шта ми говори. Просто, 
била сам затечена...“

Публика Вас најчешће дожи-
вљава као комичарку?

То је тачно, јер ја сам углав-
ном играла у комедијадијади ма, мада, 

немам неку свест о томе да сам
комичарка. Међутим, кад човек
мало боље размисли, жири је ве-
роватно у свему томе препознао

неки мој рукопис. Као што реди-
тељ има свој рукопис и концепци-
ју у представи, тако и глумац има
неки свој тон и својусвојусво бојубојубо . ју. ју У том
смислу, слу, слу ову награду доживљавам
као нешто што сам добила за ква-
литет, тет, тет а не за квантитет. Свакој
улози којакојако ми је нуђена, давала
сам се, онако, „до коске“. 

Комедија је тешка за игра-
ње, што би неки рекли, као „да
идеш по ивици ножа“?

Тим жанром човек мора озбиљ-
но да се бави. Много је лакше игра-
ти драму. му. му Тешко је засмејасмејасме ти неко-
га, стварно, наронарона чито у театру. тру. тру Тај
позоришни свет је веома интели-
гентан и он тачно зна шта је шта, 
до којекојеко мере ви лажете, кад преста-
је лаж, а кад почиње та истина. За
комедијудијуди је важно питање мере...

Таленат је осећај за меру, ру, ру го-
ворио је некада давно Остров-
ски...

НаравНаравНа но. Дар је веома важан, 
али да бисте га у комедијидијиди искори-
стили на прави начин, морате мно-
го да радите како бисте изоштрили
сва та средства којакојако употребљава-
те да бисте дошли до неког циља. 
Морате водити рачуна како и на
којикојико начин да све то дозирате. А
то је веома озбиљан посао. 

Када се осврнете на досада-
шњи ток каријере, коју улогу
бисте издвојили као нешто што, 
можда, сублимира Вашу цело-
купну личност?

Без дилеме, Грубе из „Скупа“. 
Та представа је, за мене, у сваком
смислу била догађај. Од ње сам по-
чела потпуно другачијечијечи да разми-
шљам. Сам комад је чиста мета-
физика, а Грубе је улога којакојако има
много слојеслојесло ва. Градећи је, откри-
ла сам нешто ново у себи, почела
сам да отварамотварамотва и друге својесвојесво „фи-
оке“. Дакле, у естетском и сваком
другом смислу, слу, слу „Скуп“ је био пре-
кретница у мојојмојојмо карикарика јеријери ри. 

Мој прМој прМ ви ангажман 
у НаМу НаМ роду Народу На ном позо-

ришту био је још крајем шту био је још крајем шту био је још кра
осамдесетих година про-
шлог века у Молика у Молика у Мо јелијели ројероје вој 
комекомеко дији „Учедији „Учеди не жене“, не“, не“
коју је рекоју је реко жирао Јажирао Јажи гош 
Марковић. То је била боТо је била боТо је би -
жанствена представа. 
Обожавала сам да играм вала сам да играм ва
у њој, у њој, у њој са свим тим див-
ним коленим коленим ко галегале магамага . Цеца Бојкоца Бојкоца Бој -
вић и ја смо биле севић и ја смо биле севић и ја смо би стре, стре, стре а 
нашу мајку је играшу мајку је играшу мај ла Олику је играла Олику је игра -
вера Марвера Марве ковић. Иначе, че, че Ја-
гош је редитељ са којим тељ са којим тељ са ко
сам највише радиладилади .

Мање од месец 
дана остало 
је до премијемијеми -
ре балета „Ба-
јадера“ Лудви-

га Минкуса, у кореографској 
поставци Габри јбри јбри еле Комлеве из 
МаринМаринМа ског театра. Овај прави 
бисер класичног балета биће из-
веден 19. маја маја ма 2011. у Народу Народу На ном 
позоришту. шту. шту Наступиће целокуп-
ни балетски ансамбл, а приви-
легију да нагију да наги ступе у главним уло-
гама, први пут у интегралном 
извођењу овог балета на нашој 
сцени, имаће примабалерине 
Ана Павловић и Мила Драгиче-
вић, као и солисти Јовица Бего-
јев и Јован Веселиновић.

Мила Драгичевић каже да 
јој је велика част што учествује ствује ству
у овом значајном пројекном пројекном про ту: „Из-
узетно ми је драго што ће ‘БајаБајаБа -
дера’ наћи своје мећи своје мећи сво сто на нашем 
репертоаруаруа . ру. ру То је још значајни-
је ако знамо да овај наслов не-
гују гују гу многе светске компанијенијени . 

Морам признати да је 
преда мном велики иза-
зов, али и да ми је била 
велика част да радим са 
госпођом Комлевом, на-
жалост веома кратко, 
али су њена сталоже-
ност и прецизност до-
принеле да основу ко-
реографијефијефи  поставимо 
веома брзо. Ова пред-
става је сам врх кла-
сике, у питању је изу-
зетно захтевна форма 
која која ко изискује врскује врску хунску 
технику. технику. технику Зато овде го-
воримо о ‘вишој’ уметности. Са-
ма улога Никије је векије је веки лики умет-
нички изазов за мене и мислим 
да долази у правом тренутку, ку, ку по-
сле много одиграних улога, ми-
слим да сам потпуно спремна 
за њу. за њу. за њу ‘БајаБајаБа дера’ је доказ да пра-
ве ствари ниве ствари ниве ства су пролазне, остају остају оста
и опстају упрстају упрста кос протоку време-
на. Иако се прилагођава естети-
ци данашњег времена, она чува 

традицију као осноцију као осноци ву, ву, ву а то је ве-
лико благо“.

Њен парт нер у овој пред ста ви, 
Јо ви ца Бе го јев ко ји при пре ма уло-
гу Со ло ра, от кри ва нам да му је 
би ло при лич но те шко да са вла да 
но ви стил игре, али му чи ње ни ца 
да на сту па са по у зда ном парт нер-
ком олак ша ва рад. При зна је и да је 
имао тре му док је ра дио са го спо-
ђом Ко мле вом јер је она ве ли ки 
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Представа ко ја  ће тра јати
П
О
Р
Т
А
Л

ПРОБЕ У ДРАМИ

Крајем маррајем марра -
та почеле 

су пробе кома-
да „Мисис Тол-
стој“ Сергеја геја ге
Коковкина у 
преводу Нови-
це Антића и ре-
жији Ражији Ражи дослава 
Миленковића. 
Премијемијеми ра је 
планирана за 
4. јун, а у поде-
ли су Танасије сије си
Узуновић, Нада 
Блам, Бошко Пулетић, Небојша Кундачина, Бојана, Бојана, Бо на Стефа-
новић, Михајло Лађевац у алтернацији са Браниславом 
Томашевићем и Павле Јеринић. У току су и припреме
представе „Зли дуси“ коју, преси“ коју, преси“ ко ма сопственој драматиза-
цији роцији роци мана Ф. М. Достојевстојевсто ског, режира Тања Мандић 
Ригонат. Премијемијеми ра се очекује кракује краку јем сепје крајем сепје кра тембра, а улоге 
тумаче Игор Ђорђевић, Борис Комненић, Горан Јевтић, 
Ненад Стојменовић, Милутин Милошевић, Слободан 
Бештић, Александар Срећковић, Зоран Ћосић, Душанка 
СтојаСтојаСто новић Глид, Соња Колачарић, Алекчарић, Алекча сандра Нико-
лић, Вјера Мујора Мујора Му вић, Љума Пенова, Марива, Марива, Ма ја Беррија Берри гам, Вања 
Милачић, Добрила Стојнић и Данијенијени ла Угреновић.

М. Б. 

КОНЦЕРТ ЗОРАНА ЕРИЋА

Ауторски концерт угледног српског композитора Зо-
рана Ерића, на којемна којемна ко  су избор композиција из њеција из њеци го-

вог опуса извели бројни музичаричарича , одржан је 16. априла 
на Великој сцени. Дела жанровски свестраног аутора и 
признатог педагога, извели су Гудачи Св. Ђорђа, Хор 
„Обилић“ АКУД „Бранко Крсмановић“, солисти Љуби-
ша Јовановић (флаута), Гордан Николић (виолина), Маја Маја Ма
Хајдуковић (алт саксофон) и други.

Р.Р.Р П. Н.

НЕГУЈМО ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ

Иове го-
д и н е 

НародНародНа но по-
зориште се 
придружило 
добротвор-
ној акцији цији ци
„ Н е г у ј м о 
праве вредно-
сти“. У окви-

ру културног програма ове опсежне акције, 18. априције, 18. априци ла је 
на Великој сцени изведена „Покондирена тиква“ – једно 
од најзначајнијих денијих дени ла нашег великог драмског писца Јо-
вана Стерије Порије Пори повића, у режији Јажији Јажи гоша Марковића.

Р. П. Н.

За комедију је важно       питање мере

Две деценије били сте у стал-
ном ангажману у Позоришту
„Бошко Буха“, а потом, 2006. го-
дине, одлучили сте да пређете
на другу страну улице, у комши-
лук, и постанете чланица Народ-
ног позоришта. 

Ово је велика кућа и када сам
добила позив, било је, некако, при-

родно да променим средину. ну. ну Ја
сам, за свој укус, била предуго у
„Бухи”. Ту сам радила много. Док
сам била млађа, имала сам по три, 
четири премијемијеми ре у сезони. Деша-
вало ми се да месечно имам по 55 
представа, што значи да сам днев-
но играла по две или три пред-
ставе. Играти пре подне толике

комаде за децу је изузетно напо-
ран посао. Али, са друге стране, 
све то је имало и својихсвојихсво позитив-
них страна, јер сам у „Бухи“ занат
„испекла“ до крајакрајакра .

Дара у „Госпођи министар-
ки“, Фема у „Покондиреној ти-
кви“, Протићка у „Др“, Гро-
фица у „Фигаровој женидби и
разводу“, Јулијана Тесман у „Хе-
ди Габлер“, неке су од улога које 
сте остварили последњих годи-
на на сценама Народног позо-
ришта. Постоји ли сада, у овом
тренутку, ку, ку нека рола којом бисте 
желели да наставите тај низ?

Кад човек нешто стално ра-
ди на исти начин, дође до засиће-
ња. Не можете ни сарму да једете
сваког дана. Мало сам се засити-
ла играња у комедијадијади ма. Кад до-
ђе до презасићења, човек мора да
се одмори, а како бисте се одмори-
ли, неопходно је да одете на потпу-
но другу страну, ну, ну а то је драма. Ве-
ома сам захвална Унковском што
ме је ангажовао у представи „Фи-
гарогарога ва женидба и развод“. Ужива-
ла сам. Ето, тим путем бих желела
да наставим, јер у драми још ни-
сам успела да отворим неке ства-
ри. Просто, нисам имала прилику
за то. Али, нећу да се жалим, ни
да будем незадовољна. Бог је тако
зацртао. Значи, тако је требало да
буде. Јер, да је требало да буде дру-
гачијечијечи , било би. 

Ми ко јан Без бра ди ца

ауто ри тет, те да је сарадње са њом 
сва ка ко била од не про це њи вог зна-
ча ја: „Ја се у овој пред ста ви пот пу-
но про на ла зим, ап со лут но од го ва-
ра мом сен зи би ли те ту. Ве о ма ми 
се до па да и му зи ка, као и ори јен-
тал на те ма ти ка. Све су то де ли ћи 
ко ји су се скло пи ли и ‘уву кли’ ме 
у при чу. На рав но да ве ли ку за хвал-
ност ду гу јем и сво јим пе да го зи ма 
ко ји са ве ли ким тру дом и стр пље-

њем, за јед но са мном, ра де на овој 
зах тев ној уло зи“, ка же Бе го јев.

При ча Ане Па вло вић је са свим 
дру га чи ја. „Ба ја де ра“ је пра ти од 
са мог по чет ка ка ри је ре, када је као 
се дам на е сто го ди шња ки ња има ла 
част али и ве ли ку од го вор ност да 
на сту пи у уло зи Ни ки је у једном 
де лу овог ба ле та, ко ји је та да, под 
на зи вом „Сен ке“, био игран на сце-
ни На род ног по зо ри шта. „Вра ћам 

се Ни ки ји по-
сле два де сет 
го ди на“, ка же 
Ана Па вло вић. 
„Ова ком плек-
сна и тех нич ки 
зах тев на уло-
га увек тражи 
ве ли ки рад и 
труд, али са оне 
дру ге, емо тив не 
стра не, са да је 
схва там дру га-
чи је не го он да, 
јер до ла зи у тре-
нут ку мо је зре-

ло сти. Иза ме не је ве ли ки рад, сви 
смо ве о ма уз бу ђе ни у иш че ки ва-
њу пре ми је ре ко ја ствар но пред ста-
вља значајан до га ђај. ‘Ба ја де ра’ ће 
би ти пра ва по сла сти ца за сла до ку-
сце ко ји по шту ју кла си чан ба лет. 
Из ве сно је да ће ово би ти пред ста-
ва ко ја ће тра ја ти“. На ра дост Ане 
Па вло вић, али и пу бли ке, пре све-
га љу би те ља кла сич ног ба ле та.

Бран ки ца Кне же вић
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ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (17) | ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ

Бора Младеновић – мужевна снага и пожртвованост
ФЕЉТОН

ПОЗОРИШНЕ РЕФОРМЕ МИЛАНА ГРОЛА (13 ) | ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ

Од рата до Гроловог одласка из позоришта
ФЕЉТОН

По зо ри шни жи вот 
у по сле рат ном Бе-
о гра ду ка рак те ри-
са ла је жи вост. Пу-
бли ка се уже ле ла 

умет нич ких сен за ци ја, по себ но по-
зо ри шних до га ђа ња. Згра да По зо-
ри шта је би ла знат но оште ће на у 
бом бар до ва њу, те су пред ста ве нај-
пре да ва не у не у доб ној са ли хо те ла 
„Ка си на“, ода кле ан самбл ја ну а ра 
1920. ула зи у ре но ви ра ну са лу ко-
њич ке шко ле, Ма не жа (Ма ње жа), 
ко ја од та да по ста је дру га сце на 
По зо ри шта, пре вас ход но драм ска. 
По сле об но ве згра де код Кне же вог 
спо ме ни ка, по чет ком 1922. го ди-
не, на ста је пе ри од још плод ни јег 
по зо ри шног жи во та.

У по лу се зо ни (од фе бру а ра до 
ју ла 1920) је би ло два де сет го сту ју-
ћих по је ди на ца и ан сам ба ла, нај че-
шће ру ских умет ни ка у еми гра ци-
ји, ко ји су кру жи ли Ју го сла ви јом 
и Евро пом: По ља ко ва, Ви рен-Реј-
мо но ва, Зна мен ска ја, Гре че ни но-
ва-Ве ре шча гин, Алек сан дар Ве-
ре шча гин, Шел ков, До ри јан, те 
ру ска умет нич ка гру па „Гро теск“, 
тру па Деј кар ха но ве и Драм ска тру-

па под вођ ством ди рек то ра Оде-
ског по зо ри шта А. И. Си бир ја ко ва 
и чла на Мо сков ског др жав ног по-
зо ри шта М. Ј. Му ра то ва. Го сту ју и 
чла но ви опе ра из За гре ба, Оси је ка, 
Љу бља не, као и ан самбл СНП из 
Но вог Са да, ко ји кра јем ју на 1920. 
да је „Хе ду Га блер“, с Ма ри јом Ве-
ром у на слов ној уло зи. Ту је и се-
ри ја од де се так кон це ра та стра них 
умет ни ка – опер ских со ли ста и ин-
стру мен та ли ста (хар фа, кла вир, че-
ло) и ме шо ви тих хо ро ва. 

У се зо ни 1920/21. по себ но су 
би ла уче ста ла го сто ва ња по је ди на-
ца, из За гре ба, Вар ша ве, Но вог Са-
да, као и Ру са-еми гра на та, бив ших 
чла но ва углед них по зо ри шних и 

опер ских ку ћа у Мо-

скви, Пе тро гра ду, Ки је ву, Оде си. 
По ред то га, на сце ни На род ног по-
зо ри шта игра ли су и драм ски ан-
сам бли (СНП) и ба лет ске тру пе 
(Мар га ри те Фро ман). 

Нај ве ћи по зо ри шни до га ђај 
се зо не чи ни че тво ро ме сеч но го-
сто ва ње чла но ва МХТ-а (од 8. де-
цем бра 1920. до 31. мар та 1921) 
са де вет драм ских де ла: „Ви шњев 
сад“, „Ко ла му дро сти, дво ја лу до-
сти“, „Уј ка Ва ња“, „Бра ћа Ка ра ма-
зо ви“ (два де ла), „На дну“, „Три се-
стре“, „Пред цар ским две ри ма“, 
„По топ“, „Кон церт“. Ве ли мир Жи-
во ји но вић Ма су ка о овом до га ђа ју 
пи ше: „Две су ства ри ко је ка рак те-
ри шу ову умет ност: са вр шен ство 

по ја вљу је као жи ви ор га ни зам. Је-
дан про блем, та ко те жак, ре шен је 
до те ме ре да оно што је нај те же 
из гле да та ко ла ко. А то зна чи са вр-
шен ство...“.

У се зо ни 1922/23, ка да је сла-
вље но 50 го ди на од осни ва ња По-
зо ри шта, у Дра ми су го сто ва ла че-
ти ри чла на На род ног ка за ли шта 
из За гре ба, Ми ха и ло Мар ко вић, 

Ве ра Хр жић, Зла та Мар ко вац и Ан-
ка Вр ба нић, у Опе ри осам на ест со-
ли ста – По ља ко ва, Ча ле то ва, Кра-
у зо ва-Кре шић, Цви је та Цин дро, 

Ли ди ја Ду ке, Зи но вјев, Ве се лов-
ски, Рај чев, Ар ми ни, др На ста, 
Ва лен ти нов, Ду шан Ми тро-
вић, При мо жић, Свердстрем, 
Ка у чић, По спи шил, др Ри го и 

Ђур ђев ски, а у Ба ле ту: Мар га ри та 
и Мак си ми ли јан Фро ман, Ва ле ри-
ја Кра ти на, Шар ло та Вил ке, Ма га 
Ма га зи но вић, К. Кле мен чић. 

У по след њој Гро ло вој по зо ри-
шној се зо ни, 1923/24, у Дра ми го-
сту ју Ма ра По по вић, Ми ха и ло 
Ко ва че вић, Јо сип Па пић, Зо ра Вук-
шан-Бар ло вић, Ду шан Ра ден ко-
вић, Ми ла Ди ми три је вић, Јо сип 
Ма ри чић, али вр ху нац је по нов но 
го сто ва ње чла но ва МХТ-а (фе бру-
ар-април 1924) са бо га тим ре пер-
то а ром: „Уј ка Ва ња“ и „Ви шњев 
сад“ Че хо ва, „Се ло Сте пан чи ко во“ 
по До сто јев ском, „Ека те ри на Ива-
нов на“ Ан дре је ва, „Краљ мрач не 
ода је“ Р. Та го ре, „Бит ка жи во та“ 
по Ди кен со ву, Иб зе но ва „Го спо ђа 
с мо ра“. 

Ју го сло вен ска пре сто ни ца је 
20-их година би ла са став ни део ве-
ли ке европ ске те а тар ске по ро ди це. 
А у са мом На род ном по зо ри шту 
де ша ва ла су се бит на умет нич ка 
пре ви ра ња, под стак ну та иде ја ма 
Ми ла на Гро ла с ци љем што бр жег 
умет нич ког ра ста сва три умет нич-
ка ко лек ти ва. 

(на ста ви ће се)

Боривоје Бовоје Бово ра Младе-
новић (1936) спада у 
оне прваке београд-
ског Балета који су на та који су на та ко
нашој сцени одиграли 

много главних улога, са мужев-
ном снагом која имгом која имгом ко понујенујену  – и у 
класичном и у савременом репер-
тоаруаруа . ру. ру Упркос томе што је својим ме што је својим ме што је сво
креацијацијаци ма безрезервно освајаосвајаосва о
и публику и стручњаке, никада 
није исније исни тицао свој допринос пред-
ставама у који у који у ко ма је играо, већ је 
зачуђујуђујуђу ће скромно говорио да је 
„партнер увек у другом плану“
(што у његовом случајучајуча  никако 
није биније бини ло тачно).

Из родне Груже код Крагујевгујевгу -
ца долази у Београд, где основе 
свога играчког образовања сти-
че у Средњој балетској школи 
„Лујо ДаЛујо ДаЛу вичо“ и већ са 18 годи-
на постаје најстаје најста пре члан балетског 
ансамбла Македонског народског народског на ног 
театра у Скопљу (1954–1956), а
затим члан Балета у Дизелдорфу,фу,фу
где се усавршавао код чувеног 
педагога Виктора Гзовског коме
много дугује у погује у погу гледу формира-
ња сопствене играчке технике. У 
НародНародНа но позориште у Београду 
долази 1958, најпре као солиста, 
а од 1963. као првак и носилац 
главних улога у готово свим ба-
летским представама, све до 
1985. када завршава играчку ка-
ријеријери ру, ру, ру после чега повремено на-
ступа у драмским представама.

Као играч, сараараа ђивао са мно-

гим кореографима – Нином Кир-
сановом, Виктором Гзовским, 
Биргит Кулкберг (играо је у Ди-
зелдорфу у њеној поставци „Го-
спођице Јулијелијели “ главну мушку 
улогу – слугу Жана), Димитријем тријем три
Парлићем, Вером Костић... „Са 
кореографима се може лако разу-
мети и сложити“, говорио је, „ако 
знаш да оно што они захтевају од вају од ва
тебе мора да се уради. Можда не-
што неће бити добро првог, ог, ог па ни 
другог дана, али ће зато следећих 
дана бити све боље и боље…“

Оваквом дисциплином је 
успевао да све своје улода све своје улода све сво ге оства-
ри управо онако како су то корео-
графи замислили: био је страстве-
ни Парлићев Ромео и достојанстојансто -
ствени идол надземаљске снаге,
Голем, у Бартовом истоименом 
балету – кре – кре – ацијцијци а којуа којуа ко  многи сма-
трају њетрају њетра говим најбољим играч-
ким оствареким оствареким оства њем. Исто тако драм-
ски изражајне биле су и његове 
улоге Силника у „Даринка у „Даринка у „Да кином 

дару“ у подару“ у пода ставци Вере Костић, 
као и суровог и грубог Свекра у 
Парлићевој и Бручијчијчи евој „Катаритарита -
ни Измаиловој 77“. Са искреном 
играчком страственошћу тутут мачио 
је Лојка Зобара у кобара у коба реографском 
првенцу своје суцу своје суцу сво пруге Темире По-
корни, „Макар Чудра“, на музику 
истоимене симфонијске поеме 
Петра Коњовића. Али, не треба 
заборавити ни Борин изузетно 
успешан дует у Парлићевој „Ко-
пелији“лији“ли , са Соњом Вукићевић 
(Градоначелник и супруга), гро-
тескан и оплемењен спонтаним 
и неодољивим хумором који је ром који је ром ко
„прелазио рампу“.

Као партнер, Бора Младено-
вић је био непогрешив, пожртво-
ван и сигуран, и то са првакиња-
ма различитих генерацијацијаци , које које ко
је, пре свега, поштовао као умет-
нице. За најбољу и најлепшу кри-
тику је сматрао ону, трао ону, трао ону коју је прикоју је прико -
ликом једног од седам гостовања 
београдског Балета у Лозани до-
био за интерпретацију Роцију Роци меа, са 
Душицом Томић као Јулијомлијомли . По-
носан је био на речи рецензента
да је његов Ромео био један од до 
тада најбољих који се икаљих који се икаљих ко да појада појада по -
вио на балетској сцени у Лозани, 
са најбољом техником, младалач-
ким шармом, спретношћу у дует-
ној игри, али са једном замерком: 
да је Борин Ромео био – исувише 
мушкарацшкарацшка (!?)

У својој пуУ својој пуУ сво ној уметничкој зре-
лости креирао је низ веома упеча-

БоБоБ риорио на игра се одли игра се одли игра се од ко-
ваБваБ ла ставала става лола сталола ста женошћу, шћу, шћу

мужевмужевму ношћу и складним 
играчким линијанијани мајамаја ,ма,ма  под-
једнако у класичним баленим баленим ба -
тиматимати , ма, ма представама мовама мова дер-
нијег стинијег стини ла и најег стила и најег сти ционал-
ном репертоаруаруа . ру. ру

тљивих играчких ликова, 
испољавајувајува ћи све сна-
жнији смижнији смижни сао за целови-
то драмско обликовање 
својих плесвојих плесво сних улога, 
што му је заслужено 
донело Награду за 
животно дело Удру-
жења балетских 
уметника Србије бије би
и Признање (на-
ционалну пен-
зијузијузи ) Владе 
Србије за бије за би
посебан 
до при-
н о с 
р а з -
во ју 
култукултукул -
ре и 
умет-
ности наше земље. 

И на крајуИ на крајуИ на кра ,ју,ју  тре-
ба забележити да 
је Бора Младеновић 
највише волео да игра 
караккаракка терне улоге и да 
му најдраже уметнич-
ко оствареко оствареко оства ње био глав-
ни мушки лик у „По-
ловецком логору“ из 
опере „Кнез Игор“, 
који је увеккоји је увекко тумачио
са највећим одуше-
вљењем.
(наставиће се)

опер ских ку ћа у Мо- де та ља у са вр шен ству це ли не, и 
склад та ко од ме рен ме ђу де ло ви ма 

да се це ли на увек 
Ве ра Хр жић, Зла та Мар ко вац и Ан-
ка Вр ба нић, у Опе ри осам на ест со-
ли ста – По ља ко ва, Ча ле то ва, Кра-
у зо ва-Кре шић, Цви је та Цин дро, 

Два гоДва гоД стовања Москов-
ског хуДског хуД дожественог 

театра у међуратђуратђу ном 
периперипе оду утицала су на друцала су на друца -
гачије почије почи имаимаи ње глумачње глумачње глу ке 
уметности у нас и оста-
вила невила неви избрисив  траг.сив  траг.сив  траг


