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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

Народнопозориштезапочело153.сезону
величанственимамбијенталнимнаступима

Народ но позо ри
ште у Бео гра ду 
запо че ло је 153. 
сезо ну вели чан
стве ним амби

јен тал ним насту пи ма; као увод у 
Дане европ ске кул тур не башти не, 
31. авгу ста при ре ди ло је умет нич
ки про грам на отво ре ном „Музи
ка љуба ви и наде – насле ђе за све“, 
уз уче шће Камер ног ансам бла и 
соли ста наци о нал ног теа тра, а 
неко ли ко дана касни је, 4. сеп тем
бра, на Сава про ме на ди, одр жа
на је пре ми је ра опе ре „Кар мен“. 

У пре див ном амби јен ту на 
Тргу репу бли ке, испред глав
ног ула за у Народ но позо ри ште, 
насту пи ли су прва ки ња Опе ре, 
мецо со пран Јадран ка Јова но вић, 
кон церт мај стор Орке стра Опе ре 
Едит Маке дон ска, вио лон че лист
ки ња Ири на Ско ри ко ва, хар фист
ки ња Гора на Ћур гус и госту ју ћи 
пија ни ста са ФМУ Уки Ова ска и
нен. 

Оду ше вље на публи ка ужи

ва ла је у врхун ским изво ђе њи ма 
ком по зи ци ја „Сол веј ги на песма“ 
(Е. Григ), „Ave Maria“ (J. С. Бах/Ш. 
Гуно), „Румун ки на игра“, из бале
та „Охрид ска леген да“ (С. Хри
стић/М. Жив ко вић), „Габри е ло
ва обоа“, из фил ма „Миси ја“ (Е. 
Мори ко не)...

Овим бес плат ним кон цер том 
Народ но позо ри ште наја ви ло је 
сво је уче шће на „Дани ма европ ске 
башти не“, чија је тема „Kултурно 
насле ђе за све“, који су поче ли 
сре ди ном сеп тем бра, а чији су 

орга ни за то ри Мини
стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња и 
град ска упра ва 
Гра да Бео гра да.

У окви ру 
спек та ку лар ног 
музич ко  сцен
ског дога ђа ја 
„Опе ра на води”, 
4. сеп тем бра на 
Сава про ме на ди пре
ми јер но је, с вели ким успе
хом, изве де на опе ра Жор жа Бизеа 
„Кар мен“, под дири гент ском 
упра вом Деја на Сави ћа и у режи
ји Мари ја де Кар ла. Мно го бро ја 
публи ка испра ти ла је са оду ше
вље њем ово ремекдело слав ног 
фран цу ског ком по зи то ра у којем 
је наслов ну јуна ки њу доча ра ла 
мецо со пран Сања Ана ста сиа, вој
ник Дон Хозе био је тенор Зоран 
Тодо ро вић,   торе а дор Екс а ми љо 
бари тон Давид Бижић, док је лик 
Мике а ле пева ла сопран Мир ја
на Недељ ко вић.  У пред ста ви су 

уче ство ва ли су Хор 
и Орке стар Опе

ре Народ ног 
п о з о  р и  ш т а 
у Бео гра ду. 
Пре ми је ном 
и з в о  ђ е  њ у 
п ри  с у  с т в о 

ва ла је пре
ми јер ка Ана 

Брна бић, пот
пред сед ни ца Вла де 

и мини стар ка рудар ства 
и енер ге ти ке Зора на Михај ло
вић, чла но ви дипло мат ског кора... 
Народ но позо ри ште у Бео гра
ду, у копро дук ци ји са ком па ни
јом Bel gra de Water front и глав ним 
орга ни за то ром Human Dis trict, 
на овај начин наста ви ло је тра ди
ци ју запо че ту у сеп тем бру 2018. 
годи не, када је први пут одр жа на 
мани фе ста ци ја „Опе ра на води“ 
у част 150. годи шњи це посто ја ња 
Народ ног позо ри шта. 

Р.П.Н.
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ИНТЕР ВЈУ: РЕДИ ТЕЉ ЕГОН САВИН, УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ KОМАДА „ВУЦИ И ОВЦЕ” А. Н. ОСТРОВСKОГ

Поделанавуковеиовце
јевечнаинеуништива

Савин каже да од овог 
кома да заи ста оче ку је мно
го зато што је сва ка уло га и 
сва ка ситу а ци ја бри љант но 
напи са на. 

„Тај ква ли тет је, нарав
но, и вели ка оба ве за за све 
нас који ради мо пред ста ву. 
Потреб но је мно го глу мач
ке вешти не, мно го сми сла 
за пони ра ње у ком плек сне 
пси хо ло шке ситу а ци је и, 
нарав но, потреб на је зајед
нич ка игра коју је доста 
тешко доби ти. Надам се да 
ће нам то поћи за руком“.  

Драм ски репер то ар 
Вели ке сце не Народ ног 
позо ри шта од вече рас 
(25.09. / 20,00) ће бити 
бога ти ји за још јед но 

врхун ско дело кла сич не лите ра ту ре; 
пред публи ку сти жу „Вуци и овце“ 
Алек сан дра Нико ла је ви ча Остров
ског, у режи ји Его на Сави на са којим 
смо, тим пово дом, води ли раз го вор 
почет ком овог месе ца. У поде ли су 
Олга Ода но вић, Бојан Дими три је
вић, Соња Kолачарић, Ана ста сиа 
Ман дић, Данијела Угреновић, Радо
слав Милен ко вић, Алек сан дар 
Ђури ца, Небој ша Kундачина, Бојан 
Kривокапић и Дими три је Илић. 
Савин ће ура ди ти избор музи ке и 
сце но гра фи ју, а кости ме ће кре и ра ти 
Јеле на Сто ку ћа.

Током доса да шње вео ма успе
шне и бога те умет нич ке кари је ре, 
поста ви ли сте, и то с вели ким успе
хом, два кома да Алек сан дра Нико
ла је ви ча Остров ског; после „Шуме” 
и „Уно сног места”, Ваш нови реди
тељ ски иза зов је коме ди ја „Вуци и 
овце”. Kоји су били основ ни моти
ви да иза бе ре те баш овај комад, 
од укуп но 47 коли ко их је напи сао 
слав ни руски сати ри чар?

Ово је ремекдело, баш као и 
поме ну та два кома да. То је посла
сти ца за реди те ља. Реч је о кла си
ци, дисци пли ни која је зане ма ре на 
у нашем позо ри шту. Рет ко се ради 
Остров ски, али рет ко се ради и 
Шек спир, Моли јер, Софо кле, Сте
ри ја... Зашто? Зато што је зах тев но. 
Потреб но је пуно енер ги је, тален та, 
врхун ска поде ла. Ства ра ти умет
нич ки теа тар на вели ким дели ма 
кла сич не лите ра ту ре, то пред ста вља 
огро ман реди тељ ски иза зов. Данас 
се више раде савре ме ни кома ди на 
тему сва ко дне ви це са наро чи тим 
освр том на акту ел ну поли тич ку 
ситу а ци ју. Још уко ли ко нема при че 
ни лико ва, па то се ради жму рећ ки 
(смех). У нашем теа тру све је мање 
добро игра них кла сич них кома да 
и оба ве за наци о нал ног теа тра је да 
игра вели ка не и њихо ва ремекдела, 
оно ли ко коли ко може мо и како 
може мо. Од тога не тре ба оду ста ја
ти. Јеф ти на заба ва се уву кла у наш 
теа тар, и зато је важно да игра мо 
кла си ке и то кла си ке који пока зу ју 
коли ко лепо те, коли ко духо ви то
сти посто ји у књи га ма које, запра во, 
нико и не чита. Ја волим духо ви то 
позо ри ште, пра вио сам га са огром
ним задо вољ ством, пра ви ћу га и 
даље. Дакле, опту жба и под смех, 
заба ва ника ко. 

Иако важи за вео ма познат, 
инте ре сант но је да ће ово бити тек 

пета позо ри шна вер зи ја кома да 
„Вуци и овце” у Срби ји. До сада је 
ово дело поста вља но само у СНПу 
(1949), Народ ном позо ри шту 
Тимоч ке кра ји не (1954), Народ
ном позо ри шту При шти на (1967) 
и ЈДПу (1974). Из вашег угла, не 
само као углед ног реди те ља, већ и 
при зна тог педа го га, који би могли 
да буду основ ни раз ло зи за тако 
рет ко поста вља ње ово га дела?

Kао што рекох мало пре  зато 
што је све то зах тев но и ску по. 
Савре ме но позо ри ште је, тако ре ћи, 
сиро тињ ско позо ри ште. Ми смо 
оста ли без сред ста ва за вели ке 
позо ри шне про јек те. Потреб но 
је тру да и вре ме на у при пре
ми, реа ли за ци ји, потреб но је 
да глум ци буду на дис по зи ци ји 
што је поста ла рет кост у нашем 
теа тру. Јед но став но рече но, кла
сич на дела не могу да се раде повр
шно. То су неки од раз ло га зашто 
се ова ква дела рет ко игра ју. Ја, кад 
про чи там неки кла сич ни комад, 
имам радост откри ва ња оних места 
који ука зу ју на непро мен љи вост 
људ ске при ро де. То је енер ги ја коју 
ћу пре не ти на сво ју еки пу и тај тре
ну так пред ста вља покре та ње јед ног 
кре а тив ног про це са. Тај про цес, 
уко ли ко позо ри ште сто ји иза реди
те ља и про јек та, на кра ју резул ти ра 
лепим пред ста ва ма. Ја сам са вели
ким задо вољ ством и вели ким успе
хом радио две вер зи је „Шуме” – у 
Југо сло вен ском драм ском позо ри
шту и Новом теа тру у Будим пе шти. 
Напра вио сам две пот пу но раз ли
чи те пред ста ве. 

Остров ски је субли ми рао оно 
нај бо ље од руске књи жев но сти и 
духо ви то шћу и непо сред но шћу 
при бли жио се чак и непи сме ном 
гле да о цу. Обо жа вао је да се под сме
ва цркви и ари сто кра ти ји и да буде 
анга жо ван и сати ри чан у толи
кој мери да су му мно га дела била 
забра њи ва на за изво ђе ње... 

Све што је Остров ски напи сао, 
живи у про шло сти, али у истој мери 
живи и у сада шњо сти и у будућ но
сти. И ту нема ника кве сум ње. Он 
је један од неко ли ци не писа ца из 
цело куп не драм ске лите ра ту ре који 
недво сми сле но посе ду је тај ква ли
тет. Остров ски је, као и сви вели ки 
писци, писац реа ли стич ког сти ла. 
Гле да но из духа нашег вре ме на, он је 
писац дру штве них коме ди ја. Лико
ви су, исто вре ме но, аутен тич ни и 
кари ка ту рал ни. Остров ски пише 
кома де из голог живо та. Писао је и 
мело дра ме – „Олу ја“, „Девој ка без 
мира за“, „Тален ти и обо жа ва о ци“.... 
Посма трао је љубав са раз ли чи тих 

пози ци ја. Заљу бље ни су увек стра
да ли, бива ли мани пу ли са ни, покра
де ни, осра мо ће ни, пони жа ва ни, али 
су увек пра шта ли и поно во бива ли 
зло у по тре бље ни. То су људи  овце, 
ома ђи ја ни љубав ним сле пи лом и 
неу мре ном стра шћу пода ва ња и пре
пу шта ња похле пи и пожу ди људи – 
вуко ва. Вуко ви су робо ви сво је гла ди 
која их мучи и изје да. 

Ура ди ли сте и адап та ци ју кома
да изме стив ши рад њу, из 1875. 
годи не, у Јељ ци но ву Руси ју почет
ком деве де се тих. Зашто баш у тај 
пери од?

Зато што је дру штве ни кон текст 
сли чан. То је вре ме дру штве ног пре
вра та и вели ког колек тив ног стре са, 
вре ме када се у јед ној вели кој држа
ви не зна шта ће бити сутра. Таква 
вре ме на добра су под ло га за драм ска 
дела. То су тре ну ци у који ма пада ју 

маске. Маске које сва ко днев но носи
мо и упо тре бља ва мо и које су нам у 
функ ци ји оства ре ња наших циље ва. 
У вели кој кри зи маске пада ју и пока
зу је се пра во људ ско лице. Остров
ски са мно го сар ка зма кон ста ту је 
да иза маски углед них гра ђа на сто
је, буквал но, зве ри. Зато је комад 
назвао „Вуци и овце”… Људ ски род 
посто ји од пам ти ве ка у поде ла ма на 
ста ри је и мла ђе, мушкар це и жене, 
вер ни ке и без вер ни ке, бога те и сиро
ма шне, писме не и непи сме не, луде 
и нор мал не, про ста ке и отме не....
али посто ји јед на поде ла ста ри ја и 
важни ја, можда, од свих ових поде
ла. То је упра во та поде ла на вуко ве и 
овце. Ова поде ла не позна је огра ни
че ња, она живи и међу при ја те љи ма 
и међу љубав ни ци ма, саве зни ци ма 
и кла но ви ма, бан да ма, пар ти ја ма, 
ова поде ла не позна је расе ни наци
је, исто риј ске пери о де ни кул ту ре, 
опре де ље ња ни при пад но сти. То је 
поде ла над поде ла ма. Веч на и неу ни
шти ва и пра ти сва ки људ ски живот. 
Нема тог чове ка који је про жи вео на 
све ту, а да није био или вук или овца, 
или поне кад вук, а чешће овца. 

Kо су данас вуци, а ко овце?
Већи на нас смо овце, с тим што 

с вре ме на на вре ме наву че мо вучи ју 
кожу кад је то нео п ход но. Нај че шће 
у само од бра ни. Вуци, којих је мно
го мање, су већи ном у овчи јој кожи, 
мими кри ра ни. Само неки од њих, 
они нај до ми нант ни ји се бахах те и 
раз ме ћу сво јим очња ци ма. Пока
зу ју нама – ста ду, сво је очња ке сва
ко днев но. То би била моја иде ја те 
але го ри је о вуко ви ма и овца ма. Али, 
пара докс је у томе што овце нај че
шће воле да буду овце и не опи ру 

се у момен ту када их чере че очња ци 
вука. То је оно што је у људ ској при
ро ди непро мен љи во

Остров ски, као један од нај ре
ле вант ни јих сати ри ча ра свет ског 
теа тра, нај ве ћи део свог драм ског 
ства ра ла штва посве тио је при ка зи
ва њу „мрач ног цар ства” корум пи
ра ног трго вач ког ста ле жа. У овом 
кома ду живот је при ка зан као гру
ба игра мате ри јал них инте ре са, у 
њему је људ ска при ро да ису ви ше 
пои сто ве ће на са оним њеним делом 
који, у одре ђе ним исто риј ским 
усло ви ма, уче ству је у малим, три
ви јал ним риту а ли ма бур жо а ског 
начи на живо та – у скла па њу бра
ко ва из рачу на, у мут ним финан
сиј ским тран сак ци ја ма, у вер ском 
лице мер ју… Шта ће бити у фоку су 
Вашег реди тељ ског чита ња овог 
дела?

Пот пу но је неве ро ват на чиње
ни ца коли ко у поро дич ним одно си
ма, љубав ним одно си ма, па и у оним 
нај суп тил ни јим послов ним одно
си ма посто ји иде ја о екс пло а та ци ји, 
иде ја о упо тре би, иде ја о пљач ки. То 
је фасци нант но. Ми живи мо у уве ре
њи ма да је бли скост коју оства ри мо 
са поро ди цом, при ја те љи ма, или у 
бра ку, гаран ци ја пошто ва ња и љуба
ви. Зани мљи во је како Остров ски 
вео ма духо ви то, сар ка стич но и тач
но у то сум ња и дока зу је супрот но. 
Дакле, ти нај бли жи, јед ни дру ги ма 
раде о гла ви. Тај пара докс, тај апсурд 
ми је позо ри шно вео ма инспи ра ти
ван и поку ша ћу то да изву чем у први 
план – скри ве не, тај но ви те зле наме
ре које нај бли жи има ју јед ни пре ма 
дру ги ма. 

Мико јан Без бра ди ца
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У окви ру музич ког 
фести ва ла „Festi val 
de Vera no de Esco
rial“, Балет Народ
ног позо ри шта 

насту пио је с вели ким успе хом 3. 
сеп тем бра у позо ри шту – Ауди
то ри јум у Еско ри ја лу, веков ном 
седи шту шпан ских кра ље ва, 
неда ле ко од Мадри
да, с пред ста вом 
„Хазар ски реч
ник – Лов ци 
на сно ве“, 
у   режи
ји Ливи је 
Пан дур и 
кор е  о гра
фи ји Ронал
да Сав ко ви
ћа, пре ма делу 
вели ког дома ћег 
писца Мило ра да 
Пави ћа.

У овој „фан та зма го риј ској и 
мета фо рич ној пое ми пре ве де
ној у покрет“, уло ге су оства ри ли 
Соња Вуки ће вић, Сања Нин ко
вић, Мили ца Јевић, Тија на Шебез, 
Мина Радо ја, Љиља на Вели ми ров, 
Маја Сто ја ков, Миле на Огри зо
вић, Дејан Кола ров, Милан Рус, 

Игор Пастор, Нико ла Бјан ко, Хозе 
Игле си јас, Милош Жива но вић, 
Анто нио Бибо.

Оду ше вље на публи ка поздра
ви ла је бур ним апла у зом ком пле
тан умет нич ки тим за надах ну то 
изво ђе ње тог модер ног бале та 
чији је пред ло жак пре пун сим бо ла 

и без гра нич них могућ но
сти за покрет, тело и 

визу ел не ефек те.
„Било је 

око 800 гле
да ла ца, у 
скла ду са 
м е р а  м а 
ш п а н  с к е 
вла де за 
спре ча ва ње 

и сузби ја ње 
зара зне боле

сти COVID19“, 
каже у изја ви за 

„Позо ри шне нови
не“ дирек тор Бале та Кон стан тин 

Костју ков и напо ми ње да је то, у 
овом тре нут ку, мак си ма лан број 
људи који је могао да при су ству је 
изво ђе њу пред ста ве. 

„Сход но тим мера ма, публи
ка је у гле да ли ште ула зи ла и, по 
завр шет ку пред ста ве, изла зи ла 

по гру па ма. Изво ђе ње пред ста
ве про шло је у нај бо љем могу ћем 
сми слу, а на кра ју, наши умет ни ци 
поздра вље ни су заи ста сна жним 
апла у зи ма и узви ци ма „бра во“. 
Оста ви ли смо вео ма добар ути сак, 
како код публи ке, тако и код самих 
орга ни за то ра који су, тако ђе, били 
оду ше вље ни нашим насту пом. 
У гле да ли шту су били и број
ни мена џе ри разних европ ских и 
свет ских фести ва ла тако да је ово 

био, сва ка ко, један наш вео ма зна
ча јан иско рак на европ ску позо ри
шну сце ну“, сма тра Костју ков. 

Наш саго вор ник под се ћа да 
Еско ри јал  град музеј, сва ке годи
не оку пља умет ни ке из целог све та 
и нагла ша ва да је то први фести вал 
који је у овој годи ни отво рио сво ја 
вра та умет ни ци ма и публи ци. 

Овај јед но чи ни балет, пре ми
јер но изве ден 19. маја 2018. годи не 
на Вели кој сце ни, ујед но, пред ста
вља и омаж чуве ном сло ве нач ком 
и европ ском позо ри шном реди те
љу Тома жу Пан ду ру (19632016) 
који је драм ску пред ста ву „Хазар

ски реч ник“ поста вио 2002. годи
не на сце ни бео град ског Цен тра 
„Сава”.

Аутор ску музи ку ком по но вао 
је Миро слав Бако, сце но гра фи ју је 
кре и ра ла кућа за дизајн и кон цеп
ту ал ну умет ност Нумен, кости мо
граф ки ња је Анге ли на Атла гић, а 
дизај нер све тла Јаша Коце ли.

Нај ве ћи шпан ски днев ни лист 
„El Pais” обја вио је на целој стра ни 
вео ма афир ма ти ван текст о нашој 
балет ској пред ста ви под насло вом 
„Ливи ја, у потра зи за сно ви ма свог 
бра та“.

М.Б. 

ПРЕД СТА ВА„ХАЗАР СКИ РЕЧ НИК – ЛОВ ЦИ НА СНО ВЕ“ ИЗВЕ ДЕ НА НА МУЗИЧ КОМ ФЕСТИ ВА ЛУ У ШПА НИ ЈИ

УспешногостовањеБалетаНародногпозоришта

Пави ћев „Хазар ски реч
ник”, јед на од нај зна чај ни јих 
срп ских књи га кра ја 20. века, 
није само чуде сни роман о 
нестан ку јед ног наро да и јед
не циви ли за ци је, о рас пра
ви изме ђу три нај зна чај ни је 
рели ги је која је и данас акту
ел на, већ роман о тај на ма 
живо та и чове ко вих осе ћа
ња, о исто ри ји и савре ме но
сти, о вре ме ну и про сто ру, о 
поре клу људ ског бића изме
ђу неба и земље и суд би ни 
савре ме ног све та изме ђу ује
ди ња ва ња држа ва и ишче за
ва ња наро да.

Фон да ци ја Сер геј 
Полу њин и ове 
годи не орга ни зу
је Гала вече пово
дом добро твор не 

акци је при ку пља на сред ста ва за 
шко ло ва ње мла дих тален то ва них 
балет ских игра ча из Срби је на пре
сти жним балет ским ака де ми ја ма 
широм Евро пе; на Вели кој сце ни, 
28. сеп тем бра, с почет ком у 20 часо
ва, бео град ска публи ка има ће при
ли ку да ужи ва у про гра му „Боле ро 
у изво ђе њу Сер ге ја Полу њи на и 
гала репер то а ру при ја те ља фон да
ци је и сту де на та сти пен ди ста фон
да ци је.

Из фон да ци је, на чијем челу се 
нала зи извр шна дирек тор ка Зрн ка 
Мишко вић, под се ћа ју да су до сада 
подр жа ва ли три сту ден та на шко
ло ва њу у Штут гар ду, Мај нха му и 
Хам бур гу и пору чу ју да се нада ју да 
ће ове годи не бити у могућ но сти да 
подр же још јед ну мла ду балет ску 
игра чи цу на шко ло ва њу у Бечу.

Фон да ци ја Сер геј Полу њин, 
која посто ји три годи не, посве ће
на је него ва њу мла дих тале на та 

и њихо вом раз во ју са жељом да 
подр жи и допри не се раз во ју балет
ске умет но сти. 

Полу њин, рођен 20. новем бра 
1989. годи не у укра јин ском гра ду 
Хер со ну, осво јио је пла не ту сво јим 
насту пи ма са гото во свим нај ве ћим 
свет ским балет ским ансам бли ма.

Kаријеру је запо чео 2006, а са 
19 годи на постао је нај мла ђи првак 
лон дон ског Kраљевског бале та у 
исто ри ји ове умет нич ке куће.

Полу њин је насту пао и у 
милан ској Ска ли, Бољ шој теа
тру, Позо ри шту Ста ни слав ски у 
Москви, лон дон ском Ројал Алберт 
Холу, и број ним дру гим сце на ма 
широм пла не те. 

Познат је и по свом бун тов
ни штву про тив еста бли шмен та 
и пози ви ма да се кла си чан балет 
изву че из ели ти стич ких кру го ва. 

Ула зни це за Гала кон церт Фон
да ци је Сер геј Полу њин могу да се 
купе на бла гај ни Народ ног позо ри
шта и онлајн.

 
Р.П.Н.

ЧУВЕ НА БАЛЕТСKА ЗВЕ ЗДА И НАЈ ВЕ ЋИ ИГРАЧ ДАНА ШЊИ ЦЕ 
28. СЕП ТЕМ БРА ПОНО ВО ГОСТУ ЈЕ У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

Донаторскигалаконцерт
саСергејемПолуњином

СВЕЧАНО ОТВОРЕНИ „ДАНИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СРБИЈИ”

Kултурноуметничким програмом 
одржаним 22. септембра на Вели
кој сцени, свечано је отворена 
манифестација „Дани Републике 
Српске у Србији”, којом ће до 29. 
септембра бити представљени 
културни, привредни, туристички 
и спортски потенцијали РС у 11 
градова у Србији. На отварању 
су говорили потпредседница 

владе Републике Србије и министарка културе и 
информисања Маја Гојковић, патријарх српски Порфирије, 
председник Владе Републике Српске Радован Вишковић...                                                                                          

Р.П.Н. 

УПРАВНИЦА ИВАНА ВУЈИЋ ПОСЕТИЛА 
НАЦИОНАЛНУ       ОПЕРУ      И      БАЛЕТ       У      ТИРАНИ

На позив управнице Националне 
опере и балета у Тирани Зане Ћеле, 
управница Народног позоришта 
Ивана Вујић присуствовала је 15. 
септембра свечаном Гала концерту 
поводом отварања реновираног 
здања Националне опере и балета у 

Тирани. Национални театар опере и балета у Тирани отворен 
је после четири године реновирања Гала концертом на коме су 
учествовали познати интернационални оперски и балетски 
уметници. Званична посета управнице Народног позоришта 
потврђује наставaк даље сарадње између ова два национална 
театра. У оквиру посете Тирани, управница Ивана Вујић 
састала се и са господином Дејаном Хинићем, министром 
саветником  привременим отправником послова амбасаде 
Републике Србије у Албанији.                                                                Р.П.Н.
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Пре при ча ва се да је 
у мла до сти била 
јед на од нај леп
ших жена Бал ка
на. Она се и тада, 

међу тим, кри ла и по пра ви лу, са 
ски ца ма у рука ма, увек жури ла 
спо ред ним ули ца ма, да би избе
гла оча ра не погле де про ла зни
ка који су се окре та ли за њом. 
Ника да није желе ла  да се кла ња 
на кра ју пред ста ве. Па ипак, хте ла 
то  Божа на или не, после спу ште
не заве се,  ми  сада дола зи мо да 
се покло ни мо њој, иако  зна мо да 
сусрет са Божа ном  не сме зали
чи ти на пост хум ну почаст или на  
фор мал ни сусрет са  изло мље ним 
ста кли ћи ма сећа ња које је сачу ва
ла поне ка ски ца, или позо ри шна 
фото гра фи ја. Дола зи мо на Њену 
изло жбу отво ре ног срца осе ћа ју
ћи да ће Лепо та њене умет но сти 
и ово га пута три јум фо ва ти над 
соп стве ном про ла зно шћу. Да ће 
сусрет са Божа ном , као и увек, 
бити ... Божан ствен.

Оде ло не чини чове ка, али  
истин ски кости мо граф  и не кро ји 
оде ћу, већ   њоме чини  видљи вом 
 људ ску Душу. Ства ран Божа ни
ном осе ћај но шћу, Костим је увек 
тежио не да оде не, већ да „раз го
ли ти“  Фор му, не би ли  у пуном 
сја ју, пред нашим очи ма, засја ла 
пред нама  чове ко ва Сушти на.  
Одго не та ла је Чове ка нежно, у 
истом тре ну зао гр ћу ћи  њего
ву крх ку  наго ту  пла штом сво је 
тана не љуба ви пре ма чове ку.

У   њеном чароб ном све
ту којим се „игра ла ста кле ним 
пер ла ма“ сва ким сво јим новим 
кости мом, као да је одго не та
ла ону Дучи ће ву  мисао „да је 
сва ки човек као роса, и да се за 
сва ким може запла ка ти“. Осе ћа
ла је Божа на да је њена  кичи ца 
 та њена „тре ћа  рука“,  под јед
на ко  потреб на и оно ме које га ће, 
попут суд би не,  оба су ти сви лом и 

кади фом, коли ко и они ма чији ће 
суро ви живот  покри ти сук ном, 
и  исце па ном ритом   не би ли  и 
њего ва туга забли ста ла узви ше
ним сја јем умет но сти .

   Упра во због тога сара ђа ју ћи 
у дуго го ди шњем раду са сво јом 
помоћ ни цом   Јагош Мар ко вић 
нази вао ју је Све том Божа ном, 
док је Тања Бошко вић ула зе ћи  у 
цркву на Новом гро бљу, опра
шта ју ћи се са њом, узвик ну ла: 
„Чароб ни це, ства ра ла си од есте
ти ке  пре све га и увек  ети ку!“

 Нисмо је  ника да виђа ли по 
куло а ри ма, позо ри шним бифе и
ма, није се дру жи ла са глу мач ком 
ели том на кок те ли ма, нити ишла 
по при је ми ма и пре ми је ра ма. 
Испи ја ла је кафу само са гар де
ро бер ка ма, модист ки ња ма, кро
ја чи ма и кро ја чи ца ма, почи њу ћи 
сва ки од сво јих два дест хиља да 
рад них дана (и ноћи) са речи ма: 
„Ајде да попу ши мо јед ну цига ре
ту, па да кре не мо“. 

Осим њених сарад ни
ца дру штво за  раз го вор 
током 60 годи на рада 
билу су још једи но оне 
лич но сти које није 
бира ла Божа на, 
већ су они бира
ли њу. Нај и зу зет
ни ји лико ви и 
карак те ри свет
ске лите ра ту ре, 
про се ја ни на ситу 
веко ва,  дола зи
ли су Божа ни са 
мол бом да их изно
ва ова пло ти  сво јом 
руком. 

Нијед ног од њих није 
одби ла. Сва ком од њих скро
ји ла је упра во оно што му  при па
да по вољи  њего ве сцен ске суд
би не. За њих, била је спрем на да 
учи ни све. Тра жи ла је од орган
ди на да буде још нествар ни ји, 
од тила да буде про зрач ни ји, од 
мусли на да буде лак ши, а од пли
ша да буде још бар шу на сти ји.  

Доди ри ва ла  је мате ри ја ле  са 
нео бич ним даром да их у зано су 
ства ра ла штва  дема те ри ја ли зу је, 
гле да ла их очи ма бла го сти који
ма је све оно што је било банал но 
узви си ва ла на ниво мета фо ре .

 Тре пе ри ла је над сва ким 
Ликом да би осе ти ла  све нијан се 
боја њего ве ауре,  и на тасу свог 
срца увек пре ци зно  изме ри ла 
спе ци фич ну тежи ну мате ри ја ла 
њихо ве душе. 

Мале не  крпи це Божа ни ним 
даром скра ја ле су се у ремек дела, 
у коме је  Божа нин пачворк саста
вљао кома ди ће људ ских суд би

на у моза ик који осли ка ва  храм 
њихо вих живо та. 

Зато се  у тре нут ку кад је 
оти шла учи ни ло да са њом није 
неста ла само епо ха у којој је 
живе ла и ства ра ла, већ и све оне 
епо хе које нам је учи ни ла бли
ским и  ствар ним.

 Све је то можда Божа на могла 
и уме ла јер је и њена душа била 
од неког тај но ви тог про зрач ног 
мате ри ја ла. Чак и њена усправ
ност и висо ки врат који су је кра
си ли, сасвим пара док сал но, били 
су нена ме тљи ви. Исто толи ко 
коли ко је сасвим нена ме тљи во на 
костим ским и гене рал ним про
ба ма тихо заши ва ла све оно што 
је у глу мач кој игри било још увек 
рас па ра но  коп ча ју ћи послед
ње шаво ве који још нису сра сли 
изме ђу глу ма ца и њихо вих Уло га.   

Кажу човек живи докле га 
се људи на земљи сећа ју, а у том 

чуде сном микро ко
смо су, у међу про сто ру у коме 
јед на пли ша на заве са дели ноћ 
и дан, живот и смрт, у том свом 
зави ча ју, скро је ном од пау чи не 
сате на, тила и чип ке  Божа на је 
утка ла чита ву себе, све до чан
стви ма о лепо ти која ника да не 
про ла зи. Хиља де и хиља де лико
ва су је запам ти ли, само по добру.

  Кад човек умре оста је мо за 
њим, у жало сти, у црни ни. Уме
сто црни не за Божа ном њена 
деца  глум ци, бале та ни  и пева
чи, оста ли смо оде ве ни у пале
ту нај не жни јих пастел них боја. 
Божа на, дакле, сасвим сигур но, 
није нику да оти шла од нас. Она 
се то само, изгле да, и даље кри је 
од оча ра них погле да сво је публи
ке.

Ива на Жигон

У  М УЗ Е  Ј У  Н А Р ОД  Н О Г  П О З О  Р И  Ш ТА  УС КО  Р О  ОТ ВА  РА  Њ Е  И ЗЛ О Ж Б Е  П О С В Е  Ћ Е  Н Е  Ч У В Е  Н О Ј  С Р П  С КО Ј 
КО СТ И  М О  Г РАФ  К И  Њ И  Б ОЖ А  Н И  Ј О ВА  Н О  В И Ћ  ( 1932-2020)

Божанинатрећарука
Отва ра ње изло жбе 

„Божа на Јова но вић – кости
мо граф“, ауто ра Души це 
Кне же вић и Ива не Жигон 
пла ни ра но је за окто бар у 
Музе ју Народ ног позо ри
шта. Чуве на срп ска кости
мо граф ки ња Божа на Јова
но вић напу сти ла нас је 
кра јем про шле годи не, 24. 
децем бра. Сахра ње на је 4. 
јану а ра у Але ји заслу жних 
гра ђа на на Новом гро бљу у 
Бео гра ду

Пор трет Божа не Јова но вић у мла до сти
Ива на Жигон и Небој ша Дуга лић, као Наста сја 

Фили пов на и кнез Мишкин, у кости ми ма Божа не 
Јова но вић

Божа ни на ски цаколаж за сво ју воље ну сестри
чи ну – глу ми цу Ива ну Жигон: Наста сја Фили пов на 
из „Иди о та“ Досто јев ског
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БАС ДРА ГО ЉУБ БАЈИЋ НОВИ 
В. Д. ДИРЕК ТО РА ОПЕ РЕ

Првак ансам бла Опе ре, бас Дра
го љуб Бајић нови је врши лац 

дужно сти дирек то ра Опе ре Народ
ног позо ри шта oд 24. сеп тем бра, 
а на ту функ ци ју име но ван је уме
сто досадашње директорке Јасми
не Трум бе таш Петро вић. Завр шио 
је Факул тет музич ких умет но сти у 
Бео гра ду на одсе кусоло пева ње у 
кла си проф.Нико ле Мија и ло ви ћа. 
Осва јао је број не пре сти жне награ
де у земљи и ино стран ству. У пери
о ду изме ђу 200608.годи не Дра го
љуб бива иза бран за сти пен ди сту 
фон да ци је Musik the a ter из Беча као 
нај пер спек тив ни ји мла ди глас са 
про сто ра Бал ка на. Након неко ли ко 

кон це ра та са чуве ним дири ген том Рикар дом Мути јем, доби ја 
позив за Беч ку држав ну опе ру. У Бечу (сезо на 2009/10) оства ру
је низ уло га и сарад њу са нај ве ћим име ни ма опе р ске уме то сти. 
Насту пао је у број ним опер ским кућа ма и кон церт ним хала ма, 
како у земљи тако и у ино стран ству. Тре нут но је и стал ни гост 
Наци о нал ног теа тра Буку ре шту. Соли ста је Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду од 2004. годи не, а од 2017. годи не има 
пре сти жни ста тус  првак опе ре. Бајић је по оце ни кри ти ке нај
леп ши глас који се поја вио на сце ни срп ске умет нич ке музи ке 
послед њих годи на. Пле ме ни те боје, дубо ког дожи вља ја интер
пре та ци је, вели ке музи кал но сти и бес пре кор не тех ни ке. На 
матич ној сце ни до сада је оства рио број не глав не уло ге басов
ског фаха.

Р.П.Н. 

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О САРАД ЊИ СА 
НАРОД НИМ МУЗЕ ЈОМ

Управ ни ца Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Ива на ВујићКоми
нац и дирек тор ка Народ ног музе ја Боја на БорићБре шко вић, 
пот пи са ле су 10. сеп тем бра Спо ра зум о сарад њи. Про жи ма ју
ћи сво је делат но сти и струч не капа ци те те, инсти ту ци је кул ту
ре кон ти ну и ра но уна пре ђу ју сво је актив но сти наме ње не свим 
пошто ва о ци ма кул ту ре.  Пот пи си ва њем спо ра зу ма о сарад њи, 
Боја на БорићБре шко вић и Ива на ВујићКоми нац су и овим 
чином нагла си ле интен зи ви ра ње сарад ње и збли жа ва ње у циљу 
уна пре ђе ња ква ли те та кул тур не пону де.

Р.П.Н.

УПРАВНИЦА ИВАНА ВУЈИЋ 
РАЗГОВАРАЛА СА ДИРЕКТОРОМ 

АЛЕКСАНДРИНСКОГ ТЕАТРА ИЗ САНКТ 
ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЈЕМ ЈЕМЕЉАНОВИМ 

Управ ни ца Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду Ива на Вујић 
и дирек тор Алек сан дрин ског 
теа тра из Санкт Петер бур га 
Сер геј Јеме ља нов раз го ва ра
ли су данас о могућ но сти ма 
госто ва ња тог углед ног руског 
позо ри шта у нашем наци о
нал ном теа тру током сле де

ће сезо не. Сусрет је одр жан у Народ ној скуп шти ни Репу бли ке 
Срби је где су Ива на Вујић и  Сер геј Јеме ља нов при су ство ва ли 
Рускосрп ском кул тур ном фору му, посве ће ном раз во ју сарад ње 
две држа ве у обла сти кул ту ре. На овај начин, Народ но позо ри
ште у Бео гра ду наста вља да шири нову сарад њу са позо ри шти
ма Руске феде ра ци је међу који ма су Бољшој теа тар, Фести вал 
Гор ки, Фести вал Злат ни витез као и Теа тар Ники те Михал ко ва.

После тач но 57. годи
на, када је послед њи 
пут игра на у Народ
ном позо ри шту, 
Нуши ће ва „Власт“ 

поно во се вра ћа тамо где  је и пра и
зве де на 26. јану а ра 1939. годи не. Биће 
то, под овим кро вом, четвр та постав
ка те коме ди је коју је слав ни срп ски 
коме ди о граф почео да пише 1937. 
годи не, али је није завр шио, јер је у 
међу вре ме ну пре ми нуо. Нову вер зи
ју спре ма један од нај бо љих реди те ља 
мла ђе гене ра ци је Милан Нешко вић, 
пре ми је ра је пла ни ра на 6. новем бра 
на Сце ни „Раша Пла о вић“, а у поде
ли су Алек сан дар Срећ ко вић (Арса), 
Бран ко Вида ко вић (Све то зар), Нико
ла Рако че вић (Мило је), Дими три је 
Динић (Павле), Вања Ејдус (Мара) и 
Зора на Бећић Ђор ђе вић (Рина).

„Тре ти ра ње про бле ма вла сти и 
нашег одно са пре ма истој је нешто 
што ће инспи ри са ти умет ност и 
умет ни ке докле год буде ове пла не те. 
Једи ни начин да зами сли мо свет без 
вла сти је тако ђе у умет но сти јер власт 
сво је упо ри ште има једи но у реал но
сти“, каже у раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“ реди тељ Нешко вић и дода је: 
„Оно што је мене увек зани ма ло код 
ове теме јесте фасци на ци ја вла шћу и 
про ме на која се дога ђа у осо ба ма које 
су или на вла сти или су биле нека да 
на вла сти, а понај ви ше ме интри ги
ра бли скост вла сти као дру штве на 
одред ни ца. Нушић је све ово сеци
рао, али нажа лост само до пола, јер 
да је завр шио комад, можда би неко 
из неке од вла сти про чи тао исти и 
дожи вео било какву врсту катар зе“.

У јед ном интер вјуу, из мар
та 1937. годи не, Нушић је, изме ђу 
оста лог, казао: „Узео сам за сиже 
ону про ме ну код чове ка коју доно
си власт. Увек сам опи је ност вла шћу 
посма трао и зани ма ла ме је та про
ме на која је наро чи то код нас тако 
упа дљи ва. Мислим да је то бла го да
ран сиже за јед ну сати ру“. Шта је за 
вас, као реди те ља, било „тако упа
дљи во“ у овом кома ду? 

Фар сич ност Нуши ће ве сати ре. 
Она је тако плод но тле за коме ди
ју којој се вра ћам све више кроз свој 
рад. У овој пред ста ви шесто ро глу ма
ца игра ће пре ко три де сет лико ва те се 
неће мо бави ти исти ца њем иче га дру
го га до фено ме на вла сти како и доли
ку је обра ди јед не тако бит не теме са 
напо ме ном да се ни јед ног тре нут ка 
не бави мо днев ном поли ти ком, не из 
стра ха од „наше вла сти“ него упра во 
супрот но, из нема ња плод ног мате
ри ја ла за коме ди ју. Добра коме ди ја о 
вла сти на днев но поли тич ком нивоу 
се може ради ти у уре ђе ним дру штви

ма са срећ ним наро дом. Kод нас о 
вла сти на том нивоу може мо напра
ви ти једи но „тра ге ди ју јед ног наро да 
са срећ ним кра јем за акте ре“.

Иако није завр шио ову коме
ди ју, она је била и оста ла јед на од 
Нуши ће вих нај по пу лар ни јих при
ча из опу са њего вих тако зва них 
„малих кома да“. Свих ових годи на 
и деце ни ја била је иза зов за писце 
и реди те ље да је допу не, 
завр ше, допи шу јој 
крај. Томе нисте 
ни ви одо ле ли. 
Kолико је било 
инспи ра тив
но и иза зов
но наста
в и  т и 
тамо 
г д е 
је 

Н у ш и ћ , 
силом при ли ка, 
стао?

Ја се ника да 
не бих усу дио да 
допи су јем неко
га као што је 
Нушић из мно гих 
раз ло га о који ма 
не тре ба ни тро
ши ти речи. Kао што је Нушић у мно
гим сво јим кома ди ма обра ђи вао тему 
вла сти из раз ли чи тог аспе ка та, тако 
сам и ја само узи мао дело ве њего вих 
коме ди ја које обра ђу ју тај фено мен 
и играо се доде љи ва ју ћи репли ке из 
раз ли чи тих ситу а ци ја новим лико ви
ма. Позо ри ште јесте игра, те може те 
само зами сли ти коли чи ну иза зо ва и 
инспи ра ци је.

Нушић се у овој при чи добра но 
насме јао над нема ни ма кари је ри
зма, коруп ци је, лопо влу ка, шићар
џиј ства, сла во љу бља... желе ћи да 
ука же на опште про бле ме у функ ци
о ни са њу и дожи вља ју вла сти у тада
шњој држа ви (рад ња се одви ја за 
вре ме вла да ви не дина сти је Обре но
вић). Заплет бази ран на фами ли ји 
којој се „посре ћи ло“ да јој зет буде 
иза бран за мини стра, отва ра Пан
до ри ну кути ју остра шће них жеља и 
амби ци ја; што је мања заслу га, то је 
јача неу то љи ва сила лич не кори сти 
и про тек ци је. С обзи ром на то да сте 
ура ди ли и адап та ци ју ове коме ди је 
ситу а ци је, како би гла сио ваш одго
вор на пита ње  шта је то власт, како 
је ми схва та мо, данас и овде?

Не знам. Тек смо поче ли про бе. 

Искре но се надам да ћемо кроз про
цес одго во ри ти себи на ова пита ња, а 
затим и публи ци, па тада могу и вама 
упу ти ти писме ни одго вор.

Ста ра изре ка каже: „Дај чове ку 
власт, па ћеш виде ти какав је уства
ри“. Није ли, запра во, то и основ на 
пору ка овог кома да?

Ја дубо ко веру јем да добри кома
ди нема ју пору ке него поста вља ју 
пита ња, а ово је добар комад. Ово је 
мно го више од пам флет ског позо ри
шног кома да који нам нешто пору
чу је са сце не. Ако је то довољ но за 
позо ри ште, онда сва ки митинг који 
се одви ја у позо ри шти ма све чешће 
и чешће може мо назва ти пред ста
вом. Нуши ће ва Власт скри ва мно го 
дубља пита ња веза на за начин функ
ци о ни са ња јед не поро ди це која се на 
овај или онај начин при бли жи ла вла
сти и пра ти (бар наша пред ста ва, јер 
не зна мо куда би Нушић одвео) њен 
успех или суно врат. Зна ју ћи да су 
све поро ди це на вла сти срећ не, а све 
срећ не поро ди це су исте, те ето осно
ве и за хумор без кога више не може
мо да се бори мо ни са живо том, а ни 
са вла шћу.

Мико јан Без бра ди ца

МИЛАН НЕШKОВИЋ РЕЖИ РА НУШИ ЋЕ ВУ „ВЛАСТ“, ПРЕ МИ ЈЕ РА У 
НОВЕМ БРУ НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“

Нећемосебавити
дневномполитиком

осле тач но 57. годи
на, када је послед њи 
пут игра на у Народ
ном позо ри шту, 
Нуши ће ва „Власт“ 

поно во се вра ћа тамо где  је и пра и
зве де на 26. јану а ра 1939. годи не. Биће 
то, под овим кро вом, четвр та постав
ка те коме ди је коју је слав ни срп ски 
коме ди о граф почео да пише 1937. 
годи не, али је није завр шио, јер је у 
међу вре ме ну пре ми нуо. Нову вер зи
ју спре ма један од нај бо љих реди те ља 
мла ђе гене ра ци је Милан Нешко вић, 
пре ми је ра је пла ни ра на 6. новем бра 
на Сце ни „Раша Пла о вић“, а у поде
ли су Алек сан дар Срећ ко вић (Арса), 
Бран ко Вида ко вић (Све то зар), Нико
ла Рако че вић (Мило је), Дими три је 
Динић (Павле), Вања Ејдус (Мара) и 

 и 
нашег одно са пре ма истој је нешто 
што ће инспи ри са ти умет ност и 
умет ни ке докле год буде ове пла не те. 
Једи ни начин да зами сли мо свет без 
вла сти је тако ђе у умет но сти јер власт 
сво је упо ри ште има једи но у реал но
сти“, каже у раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“ реди тељ Нешко вић и дода је: 
„Оно што је мене увек зани ма ло код 
ове теме јесте фасци на ци ја вла шћу и 
про ме на која се дога ђа у осо ба ма које 
су или на вла сти или су биле нека да 
на вла сти, а понај ви ше ме интри ги
ра бли скост вла сти као дру штве на 

ма са срећ ним наро дом. Kод нас о 
вла сти на том нивоу може мо напра
ви ти једи но „тра ге ди ју јед ног наро да 
са срећ ним кра јем за акте ре“.

Иако није завр шио ову коме
ди ју, она је била и оста ла јед на од 
Нуши ће вих нај по пу лар ни јих при
ча из опу са њего вих тако зва них 
„малих кома да“. Свих ових годи на 
и деце ни ја била је иза зов за писце 
и реди те ље да је допу не, 
завр ше, допи шу јој 
крај. Томе нисте 
ни ви одо ле ли. 
Kолико је било 
инспи ра тив
но и иза зов
но наста
в и  т и 
тамо 
г д е 
је 

Н у ш и ћ , 
силом при ли ка, 
стао?

Ја се ника да 
не бих усу дио да 
допи су јем неко
га као што је 
Нушић из мно гих 
раз ло га о који ма 

емосебавити
дневномполитиком
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Народ но позо ри
ште у Бео гра ду, 
у вео ма крат
ком вре мен ском 
пери о ду, оста ло 

је без тро је дра гих, вео ма цење них 
коле га и врсних умет ни ка  глу
ма ца Мила на Лане та Гуто ви ћа и 
Андре је Мари чи ћа и тено ра Пре
дра га Про ти ћа. 

Првак Дра ме Народ ног позо
ри шта Милан Лане Гуто вић, пре
ми нуо је 25. авгу ста у Бео гра ду у 
76. годи ни живо та. Рођен је у Умци 
11. авгу ста 1946. годи не.

Дипло ми рао је глу му на Ака
де ми ји за позо ри ште, филм, радио 
и теле ви зи ју у Бео гра ду.

Гуто вић, један од нај зна чај ни
јих срп ских глу ма ца, био је члан 
Југо сло вен ског драм ског позо ри
шта у пери о ду од 1967. до 2002. 
годи не, а од 2006. годи не, све до 

одла ска у пен зи ју 2011. годи не, био 
је члан ансам бла Дра ме Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду.

Оства рио је вели ки број вео ма 
зна чај них уло га у позо ри шту, на 
фил му и теле ви зи ји.

Имао је потре бу да се изра
зи не само као глу мац већ и као 
ком пле тан аутор, па је осам де се
тих годи на на нашу сце ну поно
во увео фор му каба реа (Kабаре 
1986; Обич но вече 2002, Изгу бље
на фор ма, 2005, Зачин, 2009; ТВ 
сери јал Видео каба ре – Орал но 
доба, 2008). Добит ник је мно гих 
пре сти жних при зна ња  Сте ри ји
на награ да, Награ да „Раша Пла
о вић”, Награ да „Зоран Рад ми ло
вић”, „Злат на аре на”, Награ да „Цар 
Кон стан тин“, Злат ни ћуран за 
живот но дело, Нуши ће ва награ да 
за живот но дело...

У пери о ду од 2006. до 2008. био 
је пред сед ник Саве за драм ских 
умет ни ка Срби је.

Тенор Пре драг Про тић, нека
да шњи првак Опе ре Народ ног 
позо ри шта, пре ми нуо је 12. авгу
ста у Бео гра ду, у 76. годи ни.

Рођен је 15. окто бра 1945. 
годи не. Био је, по општој про це
ни, бри љант ни ђак бар да срп ске 
опер ске сце не басбари то на Нико
ле Цве ји ћа. Нај пре је у Народ

ном позо ри шту био члан опер
ског хора од сезо не 1964/1965. а 
потом се, убр зо, због запа же них 
вокал них могућ но сти нашао међу 
соли сти ма Опе ре (1970). За чети
ри деце ни је про фе си о нал ног рада 
оства рио је око четр де сет нај
зах тев ни јих соли стич ких уло га, 
углав ном из тако зва ног мело драм
ског гла сов ног фаха.

У њего ва зна чај на оства ре ња 
убра ја ју се Милош Обрен бе го вић 
(Kнез од Зете П. Kоњовића), Гроф 
Алма ви ва (Севиљ ски бер бе рин 
Ђ. Роси ни ја), Вој во да од Ман то
ве (Риго ле то Ђ. Вер ди ја), Родол
фо (Бое ми Ђ. Пучи ни ја), Шуј ски 
(Борис Году нов, Мусорг ског), 
Алфред Жер мон (Тра ви ја та Ђ. 
Вер ди ја), Рикар до (Бал под маска
ма Ђ.Вер ди ја), Пин кер тон (Мадам 
Батер флај Ђ. Пучи ни ја), Суди ја 
Дан форт (Вешти це из Сале ма, Р. 

Вар да)... Више пута је уче ство вао 
и на кон цер ним мани фе ста ци ја ма. 

Пред крај кари је ре опро бао се 
и у реди тељ ском послу. Режи рао је, 
вео ма запа же но, „Бое ме“ Ђ. Пучи
ни ја, „Фау ста“ Ш. Гуноа и „Риго
ле та“ Ђ. Вер ди ја. Био је помоћ ник 
дирек то ра Опе ре и в.д. дирек то ра 
Опе ре и Бале та Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду.

Послед њег дана прет ход не 
сезо не, 30. јуна, напу стио нас је и 
Андре ја Мари чић, који је пре ми
нуо у 62. годи ни. Сту ди је глу ме 

завр шио је 1982. годи не у кла
си про фе со ра Миро сла ва Миње 
Деди ћа, а стал ни члан ансам
бла Дра ме Народ ног позо ри шта 
постао је чети ри годи не касни је.

Зна чај ни је позо ри шне уло ге 
оства рио је у пред ста ва ма „Kако 
засме ја ти госпо да ра“ у режи
ји Виде Огње но вић, „Kонак“ 

(Мира Тра и ло вић), „Спа љи ва ње 
удо ви це“ (Ива на Вујић), „Kако 
могу да те чујем док тече вода“ 
(Бора Гри го ро вић), „Вешти це 
из Сале ма“ (Алек сан дар Лукач), 
„Мадам СанЖен“ (Љубо мир 
Муци Дра шкић), „Раз вој ни пут 
Боре Шнај де ра“ (Kокан Мла де
но вић), „Иди от“ (Сте во Жигон), 
„После мили он годи на“ (Саша 
Лати но вић), „Стил ске вежбе“ 
(Вера Црвен ча нин), „Вели ка дра
ма“ и „Зечи ји насип“ (Сини ша 
Kовачевић), „Сле пи Миш“ (Пла
мен Kарталов), „Опа сне везе“ 
(Сте ван Бодр о жа), „Госпо ђа мини
стар ка“ (Јагош Мар ко вић), „Kњига 
дру га“ (Анђел ка Нико лић) „Дама с 
каме ли ја ма” (Југ Ради во је вић)...

На теле ви зи ји је оди грао низ 
мањих и већих уло га од којих 
су нај зна чај ни је Офи цир у дра
ми „Смрт госпо ђе мини стар ке“ у 
режи ји Саве Мрм ка, Бран че у дра
ми „Откос“ (Сла во љуб Сте фа но
вић Рава си), Звон ко Михај ло вић 
у „Љубав ном живо ту Буди ми ра 
Трај ко ви ћа” (Дејан Kараклајић)... 

Народ но позо ри ште у Бео гра
ду са изу зет ним пошто ва њем ода је 
почаст сво јим вели ким умет ни ци
ма. 

Веч на сла ва и хва ла. 
Р.П.Н. 

IN MEMO RI AM: ПРЕ ДРАГ ПРО ТИЋ, МИЛАН ЛАНЕ ГУТО ВИЋ И АНДРЕ ЈА МАРИ ЧИЋ

Вечнаславаихвала

ДЕЈАН KОЛАРОВ, АУТОР НОВЕ БАЛЕТСKЕ ПРЕД СТА ВЕ „АЛИ СА“

Породицанамдајеветарулеђа

Већ изве сно вре ме, 
еки па сјај них умет
ни ка из балет ског и 
драм ског ансам бла 
спре ма нови наслов 

који ће уско ро бити увр штен у 
редо ван репер то ар Бале та; реч је о 
пред ста ви „Али са“, ауто ра Деја на 
Kоларова, а пре ми је ра је пла ни ра
на за 25. октобар на Вели кој сце ни.

Kоларову је као инспи ра ци ја 
за пред ста ву послу жи ла „Али са у 
земљи чуда”, нај по зна ти ји комад 
енгле ског књи жев ни ка Луи са 
Kерола, али и јед но је од нај по
зна ти јих дела дечи је фан та сти ке у 
све ту (обја вље но 1865. годи не). 

„Оду век ми је била жеља да 
напра вим пред ста ву о нече му 
што пове зу је све нас, а то је да све 
поти че из поро ди це. Поро ди ца је 
та од које све кре ће и која тре ба да 
нам да ветар у леђа да иде мо даље, 
хра бро кроз живот”, каже коре о
граф и реди тељ пред ста ве Дејан 
Kоларов у раз го во ру за „Позо ри
шне нови не“ и напо ми ње да, ипак, 
у неким слу ча је ви ма, то и није баш 

тако.
„Сви ми има мо сво је лич не 

бор бе које води мо кроз 
живот и то нас гра
ди као лич но
сти, као осо бе. 
У раду на 
п р е д  с т а 
ви тру
дим се да 
умет ни ци 
има ју сво
ју сло бо ду 
у ства ра
њу лико ва. 
Пред ста ва је 
про ву че на кроз 
боју заба ве, дина мич
но сти , пле са, музи ке и тек
ста, а све то се ради по моти ви ма 
чуве ног дела Али са у земљи чуда 
Луи са Kерола“, под се ћа Kоларов, 
дуго го ди шњи први соли та Бале
та Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду, где је оства рио вели ки број 
глав них и соли стич ких уло га као 
под јед на ко изван ре дан тумач 
балет ских рола кла сич ног, нео кла

сич ног и савре ме ног изра за.
Наш саго вор ник веру је 

да ће пред ста ва има
ти добар при јем 

код публи
ке, изме ђу 

оста лог и 

због сјај не 
умет нич ке 
и сарад нич
ке еки пе која 
је око ње оку
пље на. 

„Нај ви ше сам 
захва лан сво јој супру зи 
Алек сан дри Kоларов, која ме вра

ћа на пра ви пут кад год одлу там у 
сво јој машти и изгу бим нит тока 
пред ста ве, као и важно сти поје
ди них дета ља, а то ми се често 
деша ва. Без ње, ово би све изгле
да ло пре ви ше хао тич но. Тако ђе, 

захва лан сам свом ком
плет ном тиму 

саста вље
ном од 

врхун
ских умет

ни ка, као и 
мом матич ном Народ ном 

позо ри шту на пози ву за понов ну 
сарад њу у коре о граф ском прав цу“, 
каже Kоларов.

У поде ли, како нам је нагла
сио, има див ну еки пу игра ча и глу
ма ца коју чине Сло бо дан Бештић, 
Мили ца Јевић, Алек сан дра 
Kоларов, Олга Олћан, Сања Нин
ко вић, Милош Kецман и Нико ла 
Биан ко.

„Тако ђе, хтео бих да кажем да 
ми је изу зет но дра го што су у овој 
пред ста ви сво је гла со ве позај ми ле 
коле ге из сек то ра Дра ме, и што ће, 
на тај начин, балет ски и драм ски 
сек тор бити зајед но, ује ди ње ни, на 
сце ни. Реч је о Вањи Ејдус, Боја ни 
Сте фа но вић, Мило шу Ђор ђе ви ћу, 
Нена ду Стој ме но ви ћу и Нико ли 
Вујо ви ћу“, дода је наш саго вор ник.

У сарад нич кој еки пи су 
Ана Kрстајић (музи ка), Мина 
Ћирић (дра ма тург), Срђан Перић 
(кости мо граф), Јеле на Јан ко вић 
(фото граф), Вла до Марин ков ски 
(светло) и Јасна Сара ман дић (сце
но гра фи ја).

М. Без бра ди ца
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Опер ски умет ник, вокал
ни педа гог и исто ри чар 
опе ре, Вла ди мир Јова
но вић, познат срп ској 
позо ри шној и широј 

кул тур ној  јав но сти по три обја вље не 
књи ге о госто ва њи ма бео град ске Опе ре 
у ино стран ству, као и по моно гра фи
ја ма о срп ским опер ским умет ни ци ма 
Нико ли Цве ји ћу, Ђур ђев ки Чака ре вић 
и Гор да ни Јев то вић, огла сио се недав но 
врло зна чај ним спи сом, моно гра фи јом 
100 годи на Опе ре Народ ног позо ри шта 

у Бео гра ду, изда том пово дом сто го ди
шњег опер ског јуби ле ја у Срби ји (Изда

вач: Чиго ја штам па и Народ но позо
ри ште у Бео гра ду).

Паси о ни ра ни истра жи вач 
срп ске и југо сло вен ске опер ске 
про шло сти,  про фе сор Јова
но вић је успео, пре ма дик та ту 
финан сиј ских могућ но сти, а 
зарад очу ва ња дату ма јуби ле ја, 

да сажме за штам пу свој обим
ни руко пис од 800 на 270 стра на.  

У том несва ки да шњем поду хва ту 
успе шно  је оства рио, на малом про

сто ру,  не само „базу пода та ка“ , како се 
он у интер вјуу Поли ти ци о свом делу 
изра жа ва,  већ и цело ви ти при каз раз
во ја срп ске опер ске умет но сти у ова ко 
зама шном пери о ду, дају ћи нам чита ву 
ризни цу пода та ка, хро но ло шки сре ђе
них и нео п ход них не само за истра жи
ва че који тре ба да наста ве рад на испи
си ва њу нових стра ни ца исто ри је Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, већ и 
доку мен то ва ни под сет ник и зани мљи
во шти во за љуби те ље опе ре и умет но
сти уоп ште.  

У сво јој нај но ви јој  теа тар ској 
публи ка ци ји, изла жу ћи исто ри јат 
„музич ке гра не“ Народ ног позо ри

шта, Вла ди мир Јова но вић је први  међу 
исто ри ча ри ма срп ских музич косцен
ских  инсти ту ци ја обу хва тио пери од 
од  зва нич ног настан ка опер ске тру пе у 
Бео гра ду до дана шњих дана – од 1920. 
до 2017. годи не.  Кон цен три сан на фик
си ра но раз до бље, аутор у њеном првом 
делу, Први век посто ја ња и рада Опе ре 
Народ ног позо ри шта  у Бео гра ду, пола
зи од самих музич ких поче та ка у овом 
теа тру, наво де ћи све кома де с пева њем, 
опе ре и опе ре те које су до почет ка Вели
ког рата у згра ди код Спо ме ни ка изве ли 
глум ципева чи Народ ног позо ри шта 
(стр. 718). Затим сле де погла вља у који
ма опи су је дефи ни тив но кон со ли до
ва ње бео град ског опер ског ансам бла 
после дола ска руских умет ни каизбе
гли ца почет ком два де се тих годи на 
про шлог века, ства ра ње разно вр сног 
репер то а ра са којим је Опе ра успе шно 
госто ва ла по Југо сла ви ји изме ђу два 
свет ска рата и 1939. годи не у Франк
фур ту на Мај ни (стр. 1938), опер ска 
деша ва ња у Бео гра ду током оку па ци је и 
после осло бо ђе ња, као и наста нак „злат
ног доба“ бео град ске Опе ре и њених 
анто ло гиј ских пред ста ва у пери о ду од 
1954. до 1969. годи не (стр. 3958). Тако
ђе, изно си и реле вант не подат ке који ма 

осве тља ва нај ва жни ја дога ђа ња у овом 
опер ском теа тру у раз до бљу од 1970. до 
2000. годи не (стр. 5972) и о њего вом 
дело ва њу у новом миле ни ју му (стр. 73
84), али нас, исто вре ме но, и под се ћа на 
пева че, дири ген те, реди те ље, сце но гра
фе, кости мо гра фе, коре о гра фе, коре пе
ти то ре и дру ге умет ни ке заслу жне што 
наша наци о нал на Опе ра упра во запо
чи ње дру ги век сво га посто ја ња и рада.     

У дру гом делу Јова но ви ће ве моно
гра фи је, Ино стра на госто ва ња Опе
ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду од 
1939. до 2017. годи не,  нагла сак је ста
вљен на детаљ но при ка зи ва ње врло 
зна чај ног  при су ства  срп ске опе ре на 
европ ским  и ване вроп ским сце на
ма,наро чи то педе се тих и шезде се тих 
годи на про шлог века, када су нај е ми
нент ни ји ино стра ни музич ки кри ти ча
ри писа ли са оду ше вље њем и пошто ва
њем о нашим врхун ским изво ђе њи ма 
сло вен ског опер ског репер то а ра и већ 
забо ра вље них и мање позна тих дела из 
свет ске и југо сло вен ске опер ске башти
не 19. и 20. сто ле ћа, сагла сни да је бео
град ска Опе ра у то вре ме успе ла да 
ста не уз оне опер ске теа тре  у Евро пи 
који су већ има ли изгра ђен соп стве ни 
изво ђач ки стил и да да зна ча јан репер

то ар ски, изво ђач ки и музич ки допри
нос тада шњој опер ској репро дук ци ји у 
све ту (стр. 85194).

Као музич косцен ском оства ре
њу за пам ће ње, али и због неза бо рав
не кре а ци је Миро сла ва Чан га ло ви ћа 
у наслов ној уло зи, завр шни део ове 
књи ге вели ког кул ту ро ло шког зна ча
ја заслу же но је при пао Масне о вом Дон 
Кихо ту, јед ној од нај у спе ли је оства ре
них и после Боро ди но вог Кне за Иго ра 
нај че шће изво ђе них опе ра на доса да
шњим ино стра ним госто ва њи ма Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду (стр. 
195216). Додај мо томе пре глед свих 
ино стра них госто ва ња од 1939. до 2017. 
годи не, индекс име на и индекс опе ра и 
опе ре та, реч ауто ра и њего ву био гра
фи ју, и саже тој књи зи је крај.  Али није 
крај нашем оду ше вље њу за кон цеп циј
ску уса гла ше ност  кон ци зне опер ске 
моно гра фи је Вла ди ми ра Јова но ви ћа 
100 годи на Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду, бога то опре мље не реле вант
ним фото гра фи ја ма  и доку мен та ци јом, 
ква ли тет но репро ду ко ва них од стра
не Чиго ја штам пе. Оче ку је мо вели ку 
публи ка ци ју са лук су зним кори ца ма!                                                                       

Музи ко лог и ком по зи тор, проф. др 
Наде жда  Мосу со ва

Зави чај ни клуб „Освит“ 
Биле ћа, у сарад њи са 
Народ ним позо ри
штем у Бео гра ду и 
Домом кул ту ре „Јев то 

Деди јер” у Биле ћи, орга ни зо вао је, 
у петак, 3. сеп тем бра, омаж пре ра
но пре ми ну лом филм ском, позо
ри шном и теле ви зиј ском глум цу 
Бори су Kомненићу (19572021) 
под нази вом „Госпо дин глу мац“. 

У знак сећа ња на прва ка Дра
ме Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду, у фоа јеу Дома кул ту ре „Јев то 
Деди јер”, при ре ђе на је изло жба 

из живо та и ства ра ла штва слав
ног глум ца, која је, ујед но, озна
чи ла и зва нич но отва ра ње Лега та 
Борис Kомненић, док је Вели
ка сце на Дома назва на њего вим 
име ном. 

У про гра му је, изме ђу оста
лих, уче ство вао и глу мац Бошко 
Пуле тић који је бира ним речи
ма гово рио о свом дра гом коле
ги из ансам бла Дра ме Народ ног 
позо ри шта, а на кра ју обра ћа ња 
изре ци то вао је сти хо ве „Бесмрт
не песме“ Мике Анти ћа.

Уз вели ко раз у ме ва ње поро
ди це Бори са Kомненића, анга
жман Народ ног позо ри шта и 
Бори со вих при ја те ља, Легат је 
опре мљен аутен тич ним мате ри
ја ли ма које је кори стио слав ни 
глу мац  њего вим кости ми ма, 
фото гра фи ја ма са пред ста ва, 
награ да ма и при зна њи ма.

Народ но позо ри ште је за 
ову при ли ку и сећа ње на Бори
са Kомненића усту пи ло филм 
посве ћен њему који је при ка зан 
публи ци у окви ру ове све ча но
сти. 

Борис Kомненић је искре но 
волео Биле ћу и радо свра ћао, а 
посеб ну љубав и емо ци је гајио је 
пре ма Тре би шњи ци, хер це го вач
кој реци понор ни ци, која изви ре 
бли зу Биле ће испод стр мог одсе
ка пла ни не Вла ји ња. 

Вели ка дела веч но живе. 
Борис је оста вио дубок траг у 
веч но сти са чим смо добро упо
зна ти. Неза бо рав је оно што му 
дугу је мо и сигур ни смо да ћемо 
зајед но истра ја ти у насто ја њу да 
тај дуг досто јан стве но оду жи мо.

Борис Ком не нић је пре ми нуо 
6. мар та у 64. годи ни у Бео гра ду.

Р.П.Н. 

У ЗНАK СЕЋА ЊА НА ПРЕ МИ НУ ЛОГ ПРВАKА ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

ОтворенЛегатБорисаKомненићауБилећи

ПРИ КАЗ МОНО ГРА ФИ ЈЕ „100 ГОДИ НА ОПЕ РЕ  НАРОД НОГ  ПОЗО РИ ШТА  У  БЕО ГРА ДУ“ 

Књигаодвеликогкултуролошкогзначаја

Пред сед ник Зави чај ног клу ба „Освит“ Мио драг Љумо 
Хрњез, управ ни ца Народ ног позо ри шта Ива на Вујић и глу мац 

Радо ван Миља нић са кости мом Бори са Комне ни ћа из пред ста ве 
„Живот је сан“

Детаљ са изло жбе
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