
ОКТОБАР 2021.
ГОДИНА XVII, БРОЈ 145

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

НА ВЕЛИKОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕН БАЛЕТ „АЛИ СА“, У KОРЕОГРАФИЈИ И РЕЖИ ЈИ ДЕЈА НА KОЛАРОВА, 
KОЈИ ПРЕД СТА ВЉА СПОЈ ДРАМСKЕ УМЕТ НО СТИ, САВРЕ МЕ НОГ ПЛЕ СА И СЦЕНСKОГ ПОKРЕТА

Балет ска пред
ста ва „Али
са“, у коре
о гра фи ји и 
режи ји Деја

на Kоларова, инспи ри са
на чуве ним делом дечи је 
аван ту ре и фан та сти ке 
„Али са у земљи чуда” Луи
са Kерола, пре ми јер но је 
изве де на 25. окто бра на 
Вели кој сце ни уз уче шће 
игра ча и глу ма ца, у окви
ру про јек та „Мла ди коре
о гра фи”.

„Али са” је засно ва на 
на машти целог умет нич
ког тима, а ауто ру је, као 
пола зна тач ка у раду на 
овом јед но чи ном савре
ме ном бале ту била мисао 
да је у дана шње вре ме, 
због све га што нас окру
жу је, онај ко има машту  
сре ћан човек.

„Луис Kерол нас под
се ћа да је сасвим у реду да 
поне кад про ви ри мо изван 
окви ра. У све ту у којем је 
све бесми сле но и у којем 
се окви ри, иона ко, наме ћу 
стал но и са свих стра на, 
нај бе сми сле ни је је да не 
про ба мо да се изба ви мо. 
Бити осло бо ђен и осе ћа ти 
се добро – то су нај ску пље 
ства ри данас. А како то да 
постиг не мо – о томе гово
ри ова пред ста ва? Али са 
је девој ка која има машту. 
То је она забо ра вље на моћ 
коју ми гура мо у стра ну 
и нази ва мо дети ња стом, 
а она је кори сти како би 
упо зна ла и при хва ти ла све 
дело ве себе. Нај ва жни је је 
да буде мо фер пре ма себи. 
У про тив ном, про па да мо 
кроз зечи ју рупу и ништа 
нема сми сла. Буди мо сло
бод ни, луди, весе ли. Јер, 
то је фер”, навео је Дејан 
Kоларов у про гра му за 

балет „Али са“ који пред
ста вља спој драм ске умет
но сти, савре ме ног пле са и 
сцен ског покре та.

Наслов ну уло гу у овој 
пред ста ви о јед ној осо
би, девој ци, жени која се 
бори са сво јим демо ни
ма, у свом мра ку и тра жи 
све тло, игра ла је Мили ца 
Јевић Дрн да ре вић, а глас 
за њен лик дала је глу ми ца 
Вања Ејдус. 

Мачак је био Сло бо дан 
Бештић, Kраљица  Алек
сан дра Бибић Kоларов, 
Гусе ни ца – Нико ла Бјан
ко (глас Ненад Стој ме но
вић), Kувар – Олга Олћан 
(глас Нико ла Вујо вић), 
Бли зан ци  Сања Нин
ко вић и Милош Kецман 
(глас Боја на Сте фа но вић 
и Милош Ђор ђе вић).

На кра ју пред ста
ве, публи ка је награ ди ла 
умет ни ке више ми нут ним 
бур ним апла у зом. 

Алек сан дра Бибић 
Kоларов је и аси стент ки
ња коре о гра фа и реди те
ља, а у аутор ској еки пи 
нала зе се и Ана Kрстајић 
(ком по зи тор ка), Мина 
Ћирић (дра ма тур шки ња), 
Срђан Перић (кости мо
граф), Милан Kоларевић 
(дизај нер све тла) и Јасна 
Сара ман дић (сце но граф
ки ња).

Прва репри за биће 
одр жа на 5. новем бра.

Про је кат „Мла ди 
коре о гра фи” покре ну ла 
је пре неко ли ко годи на 
дирек ци ја Бале та Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду 
са циљем да пру жи шан
су и отво ри нови про
стор мла дим, кре а тив ним 
балет ским ства ра о ци ма.

М.Б.

Бити сло бо дан, 
луд, весео – 

то је фер
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На сед ни ци Вла де 
Срби је одр жа ној 
14. окто бра, Све
ти слав Буле Гон
цић име но ван је 

за врши о ца дужно сти управ ни ка 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 
Гон цић је при зна ти срп ски драм ски 
умет ник који је у свет глу ме зако
ра чио већ са десет годи на (1970) 
уло гом Буле та у сери ји „Рин ге, 
рин ге, Паја”, а након тога усле ди ле 
су и дру ге, број не и вео ма зна чај не, 
роле у теле ви зиј ским и филм ским 
оства ре њи ма као што су „Салаш у 
Малом риту”, „Kамионџије“, „Алек
са Шан тић“, „Шећер на води ца”, 
„Окто бер фест”, „Срећ ни људи”…  
Аутор је више доку мен тар них фил
мо ва. 

Позо ри шна публи ка га пам
ти по сјај ним уло га ма, оди гра ним 
на разним бео град ским сце на ма, 
у пред ста ва ма „Буб ње ви у ноћи”, 
„Дипло мац”, „Пут око све та”, „Др 
Џекил и Мр Хајд“, „Про паст 
цар ства срп ско га”, „Дви
је”, „Тото ви”, „Кне ги ња из 
Фоли Бер же ра” „Мра вљи 
метеж”, „Живот и при
кљу че ни ја вој ни ка Ива
на Чон ки на”, „Мај нејм 
из Митар”, „Рање ни 
орао“... и, нарав но, као 
кру на њего ве бога те глу
мач ке кари је ре  „Неки то 
воле вру ће”, јед на од нај ду
го веч ни јих пред ста ва у Бео
гра ду, култ ни мју зикл Позо
ри шта на Тера зи ја ма, у режи ји 
чуве не Соје Јова но вић, у којем 
мае страл но тума чи лик маски ра
не џез музи чар ке Џери. За ту уло
гу, 1991. годи не добио је пре сти жну 
Награ ду „Злат ни ћуран” на Дани ма 
коме ди је у Јаго ди ни, а пред ста ва је, 
после више од три деце ни је од пре
ми је ре, и даље на редов ном репер
то а ру. 

Гон цић је дипло ми рао глу му 
на Факул те ту драм ских умет но
сти у Бео гра ду, у кла си про фе со ра 
Миње Деди ћа, 1982. годи не. Стал
ни је члан позо ри шта „Ате ље 212“ 
од 1983. годи не. Био је пред сед ник 
Саве за драм ских умет ни ка Срби је 
од 1996. до 1998. годи не, дирек тор 
Позо ри шта на Тера зи ја ма од 1998. 
до 2000. годи не, а од 2015. годи не 
нала зи се на челу Уста но ве кул ту ре 
„Вук Kараџић“.

У интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не”, Гон цић је рекао да је за 
њега вели ка част да се нађе на челу 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду и 
наја вио да ће један од првих зада та
ка бити дефи ни са ње кон цеп та рада 

ове инсти ту ци је у скла ду са новим 
вре ме ном у којем се нала зи мо.

„Мини стар ство кул ту ре и 
инфор ми са ња ради у инте ре су свих 
уста но ва кул ту ре у Срби ји, па тако 
и у нај бо љем инте ре су Народ ног 
позо ри шта. Са ова квим одлу ка ма, 
наше ресор но мини стар ство има 
иде ју да ради у кон тек сту бољег 
рада наци о нал ног теа тра, а самим 
тим и у инте ре су свих запо сле них 
у њему. Ова функ ци ја за мене пред
ста вља част, али и вели ку одго вор
ност... Ми смо иза шли, чини ми се, 
из јед ног иде о ло шког, поли тич ког, 
пери о да за који сло бод но може мо 
да каже мо да при па да про шло сти. 
Зато је за нас важно да се пои сто ве
ти мо са ствар но шћу и пре ста не мо 
да адми ни стри ра мо есте ти ку јед
ног про па лог вре ме на. 

У том сми слу потреб но је да…
Потреб но је да се суо чи мо са 

оним 

ш т о 
је испред нас, будућ но шћу која је 
пот пу но неиз ве сна. Што је сасвим 
добро, с обзи ром на то да неиз ве
сност под ра зу ме ва кре а тив ност. 
Јер, да је изве сно, опет би било 
адми ни стри ра ња. Прво тре ба да 
раш чи сти мо са тим огле да лом у 
којем нисмо виде ли пра ву сли ку. 
Ако раз би је мо то бодри ја ров ско 
огле да ло у коме смо изгле да ли леп
ши него што јесмо, пре ћемо се суо
чи ти са оним што тре ба да ради мо, 
и у кре а тив ном и у сва ком дру гом 
сми слу. Ми се, гене рал но, нала зи
мо на јед ном озбиљ ном рас кр шћу и 
због тога, да се мета фо рич ки изра
зим, није потреб но само пре фар ба
ти ово што је посто је ће, већ тре ба 
ресе то ва ти цео систем. 

Јед на од, услов но рече но, олак
ша ва ју ћих окол но сти за то ресе
то ва ње, могла би да буде чиње ни
ца да сте у прет ход них 11 месе ци 
оба вља ли функ ци ју пред сед ни ка 
Управ ног одбо ра Народ ног позо

ри шта. Прет по ста вљам да је то 
био сасвим дово љан пери од да се 
добро упо зна те са систе мом функ
ци о ни са ња ове вели ке и ком плек
сне кул тур не инсти ту ци је?

У том пери о ду упо знао сам 
се са начи ном рада и про бле ми
ма  реши вим и нере ше вим. Сигу
ран сам да има места за озбиљ ни је 
побољ ша ње у раду Куће и надам 
се да ћемо то ура ди ти са јед ном 
новом енер ги јом и дру га чи јим раз
ми шља њем. Ова ко вели ка инсти
ту ци ја наста ла је у неком дру гом 
вре ме ну, али дана шњу струк ту ру 
посло ва ња, са одре ђе ним изме на
ма, има још од 60тих годи на про
шлог века, и као таква задр жа ва 
ту струк ту ру и модел од пре више 
од пола века.. Пита ње је да ли тај 
модел одго ва ра овом вре ме ну, као 
и какве су све моди фи ка ци је и 
адап та ци је тог моде ла потреб не, 
пре ма тре нут ним зах те ви ма… У 
тих прет ход них 11 месе ци, ми смо 

се суо ча ва ли са мно го про бле
ма које смо изра жа ва ли кроз 

ста во ве Управ ног одбо ра. 
УО је, у стра те шком сми
слу, окре нут и дефи ни сан 
како кроз наме ре ресор
ног мини стар ства да 
ова Kућа функ ци о ни ше 
како тре ба, тако и кроз 
наше напо ре да се посто

је ће ста ње дове де у ред. 
У том сми слу, сва ко би на 

свом рад ном месту тре ба ло 
да буде мак си мал но одго во

ран, до гор њег нивоа сво је ком
пе тен ци је. Сви запо сле ни у овој 
кући, тре ба ло би да буду поно сни 
што раде у Народ ном позо ри
шту и што су његов састав ни део. 
Ако се сви буде мо води ли тим 
прин ци пи ма, онда ћемо моћи 
да ради мо успе шно. Народ но 
позо ри ште, када је наста ја ло, 
дефи ни са ло је кул ту ру Срби
је и, у кул ту ро ло шком сми слу, 
део је исто риј ског насле ђа наше 
земље. Овај теа тар је основ на, 
прва репу блич ка инсти ту ци ја и он 
тре ба да, и у естет ском и умет нич
ком сми слу, испра ти оно што дана
шње вре ме носи.

У скла ду с тим, када је реч о 
репер то а ру, у сво јим првим изја
ва ма за меди је, наја ви ли сте, изме
ђу оста лог, да би Народ но позо ри
ште, упра во пошту ју ћи те осно ве 
на који ма је наста ло, тре ба ло да 
има кла си чан репер то ар, али је 
нео п ход но и да се пошту је модер
на кла си ка…

Пита ње дефи ни ци је изра за 
Народ ног позо ри шта је ком плек

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: СВЕ  ТИ С ЛАВ ГОН ЦИЋ, НОВИ В.Д . УПРАВНИKА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА  ДУ

Потреб но је ресе то ва ти 
ц е о  с и с т е м

сно пита ње које се непре ста но 
мења. Не бих да дефи ни ше мо наш 
репер то ар кроз упо ред ни пар или 
рефлек си ју ка дру гим позо ри шти
ма. Народ но позо ри ште је позо ри
ште за себе и у сми слу дефи ни ци је 
иден ти те та, није му потре бан упо
ред ни пар. Мислим да ми има мо 
довољ но сна ге да поста ви мо свој 
иден ти тет без упо ре ђе ња са било 
ким… Нарав но, не мисли мо сви 
исто, посто је и дру га мишље ња. 
Сма трам да је јако важно да има мо 
раз ли чи та мишље ња, јер се упра

во у јед ном таквом дија ло гу, ску пу 
раз ли чи тих раз ми шља ња, пости же 
ква ли тет. Ово је вели ки орга ни
зам у коме има мно го људи раз ли
чи тих опре де ље ња, али Народ но 
позо ри ште је кључ који је изнад 
све га тога и моји лич ни ста во ви, у 
том сми слу, не би тре ба ло да угро
жа ва ју стра те шке ста во ве самог 
позо ри шта. Пита ње раз ре ше ња 
самог репер то а ра се тиче мно го 

пара ме та ра и не мислим да се оно 
завр ша ва одре ђе ним ста вом, него 
да је то један живи про стор који се 
кон стант но мења. Ми смо живе ли, 
чини ми се, у јед ном пост мо дер ни
стич ком и пост со ци ја ли стич ком 
реа ли зму, што не зна чи, како каже 
Марк Фишер, да не посто ји капи
та ли стич ки реа ли зам. Али, из тог 
јед ног вре ме на, син так се и начи
на раз ми шља ња пре ла зи мо, како 
већ неки дру ги ауто ри кажу, попут 
писца Ала на Kирбија, у диги тал ну 
модер ну. Зна чи, од пре модер не, па 
до пост мо дер не и целе при че које су 
у осно ви део пост мо дер ни стич ког 
начи на раз ми шља ња; то је ради кал
на рела ти ви за ци ја све га и сум ња 

у све. Ми изла зи мо из те сли ке 
Дори ја на Гре ја и почи ње мо да 
раз ми шља мо о иден ти те ту, не 
само у рефлек си ји пре ма неком 
огле да лу, него само стал но. 
Мислим да има мо сна ге за то… 

… Зајед но са неким новим, 
пре све га, мла дим сна га ма за 

које сте, ових дана рекли, да би 
тре ба ло да чине иден ти тет Народ
ног позо ри шта убу ду ће?

Да, упра во тако! Испред њих 
само посто ји вре ме. Вре ме је нај
ве ће бла го ста ње које мла ди људи 
има ју. Један од стра те шких циље ва 
је да се мла до сти дозво ли да изне
се све могу ће про ме не и дефи ни ше 
будућ ност она ко како то само она 
може. На нама је да тој мла до сти, 
с пуним пове ре њем, обез бе ди мо 
плат фор му и про стор у којој ће се 
кре а тив но изра зи ти. 

Мико јан Без бра ди ца
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Пре нешто више од 
месец дана, 24. сеп
тем бра, функ ци ју 
дирек то ра Опе ре 
Народ ног позо ри

шта пре у зео је првак тог ансам бла, 
бас Дра го љуб Бајић. У раз го во ру за 
„Позо ри шне нови не“, наш при зна
ти умет ник исти че да посто ји више 
раз ло га који су га моти ви са ли да 
при хва ти јед ну тако одго вор ну 
функ ци ју.

„Наш ансамбл је као жив орга
ни зам у којем је нај бит ни ја ускла
ђе ност и тим ски рад. Састо ји се од 
соли ста, Хора и Орке стра и бро ји 
око 180 људи. Сход но томе, место 
руко во ди о ца опер ског сек то ра 
носи са собом вели ку одго вор
ност, али и част.  Жеља нам је да се 
шири мо и даје мо про стор мла дим 
тален ти ма, да про жи ма мо мла дост 
и иску ство. У нашем ансам блу су 
врсни про фе си о нал ци, са бога тим 
ста жом рада на сце ни. Под мла
ђи ва ње нашег саста ва било би на 
обо стра ну корист. С јед не стра не 
има ли бисмо при лив нове енер ги
је и енту зи ја зма, а са дру ге, могућ
ност да они на који ма свет оста је 
стек ну дра го це но зна ње и иску ство 
од сво јих ста ри јих коле га. Због све
га горе наве де ног, моти ва ци ја да 
се наста ви са успе шним трен дом 
Опе ре Народ ног позо ри шта  је 
огром на”, твр ди Бајић.

Опе ра Народ ног позо ри шта 
отво ри ла је акту ел ну сезо ну 3. 
окто бра с гости ма из Руму ни је, 
дири ген том Кри сти ја ном Сан ду ом 
и бари то ном Јону том Паску ом који 
су са нашим соли сти ма насту пи ли 
на Гала кон цер ту посве ће ном Вер
ди ју, а у истом месе цу, на Вели кој 
сце ни, наста вио се живот Глу ко вог 
дела Орфеј и Еури ди ка чија је пре
ми је ра била кра јем про шле сезо не. 

„Пла ни ра мо сва ка ко и нове 
пре ми је ре и госто ва ња соли ста из 
реги о на и шире, али бисмо воле ли 
да пред ста ви мо бео град ској публи
ци и наше врсне умет ни ке из дру
гих гра до ва у Срби ји, и да пру жи
мо шан су мла дим изво ђа чи ма да 
пока жу свој тале нат на сце ни. И на 
то ћемо посеб но обра ти ти пажњу 
у новој сезо ни, одно сно да буде мо 
подр шка мла ди ма, да се и њихов 
глас чује”, нагла ша ва Бајић и наста
вља: „Поред вели ких насло ва који 
су у пла ну, оно шта ћемо у дани ма 
који дола зе раз ви ја ти, јесу пре ми
је ре мањих фор ми, музич ке пред
ста ве са мањим бро јем изво ђа ча 
које би биле интим ни је и нека ко 
бли же публи ци, а опет у скла ду са 
епи де ми о ло шком ситу а ци јом, и са 
мера ма пре вен ци је про тив Kовида. 
Исто тако при пре ма ће мо и реа
ли зо ва ти и дечи је опе ре, које ће 
веру јем воле ти да гле да ју и роди
те љи и деца, а све у циљу афир ма
ци је кла сич не музи ке и музич ке 
кул ту ре уоп ште код мла дих. Томе 
се посеб но раду је мо, и то ће бити 
вели ки иза зов за све нас, у којем 
ћемо, надам се, ужи ва ти. Прем да 
се на репер то а ру нала зи вели ки 
број драм ских насло ва, одлу чио 
сам да осве жи мо пону ду са опе
ра ма које при па да ју buf o (комич
ни) репер то а ру као и неке опе ре 
за нашу нај мла ђу публи ку. Наи ме, 
већ у децем бру месе цу изла зи мо 
са пре ми је ром опе ре Сне жа на и 
седам пату ља ка Петра Kрстића. С 
обзи ром на то да смо наци о нал ни 
теа тар, на репер то а ру ће се наћи и 
озбиљ ни насло ви дома ћих ауто ра”, 
наја вљу је наш саго вор ник који је 
Факул тет музич ких умет но сти у 
Бео гра ду, на одсе кусоло пева ње, 
завр шио у кла си про фе со ра Нико
ле Мија и ло ви ћа. 

Бајић под се ћа да је 
Народ но позо ри ште у Бео
гра ду јед на од рет ких опер
ских кућа која може да се 
похва ли с вели ким бро јем 
насло ва у свом репер то а
ру. „Бро ји мо их више од 40. 
Углав ном негу је мо ита ли
јан ски репер то ар, мада сам 
мишље ња да би наша публи
ка под јед на ко воле ла да чује 
и нека дела фран цу ских, 
немач ких и руских ком по зи
то ра, те, у том све тлу, волео 
бих да осва ну насло ви као 
што су „Фауст”, „Манон”, 
„Пар си фал”, „Kнез Игор”…

Пред ста ва „Васа 
Желе зно ва и дру
ги“, по дели ма 
Мак си ма Гор ког, 
у адап та ци ји и 

режи ји Злат ка Сви бе на, изве де на 
је 18. окто бра са вели ким успе хом 
на Руском међу на род ном позо ри
шном фести ва лу у Нижњем Нов
го ро ду.

У сали Држав ног ака дем ског 
драм ског позо ри шта, публи ка је 
са оду ше вље њем при хва ти ла ову 
интри гант ну дра му, чију осно ву 
чини дру га вер зи ја „Васе Желе зно
ве“ Мак си ма Гор ког из 1935. годи не, 
а адап та ци ја садр жи и дра ма ти зо ва
не дело ве из њего вог рома на „Дело 
Арта мо но вих“, при зо ре и нека лица 
из прве вер зи је „Васе Желе зно ве“ 
(Мати), међу и гру и лица из „Песме 
о Соко лу“ и епи лог, тако ђе, пре ма 
рома ну Гор ког  „Фома Гор де јев“.

После  два сата вео ма надах ну

те игре наших умет ни ка, гле да о ци 
су ова ци ја ма и узви ци ма „бра во“ 
поздра ви ли ком пле тан ансамбл на 
челу са прва ки њом Дра ме Љиља
ном Бла го је вић која је тума чи ла 
наслов ну јуна ки њу Васу, вла сни цу 
бро дар ског пред у зе ћа.

У поде ли су били и Петар Божо
вић, Рад ми ла Жив ко вић (први пут 
у уло зи вра ча ре Бар ска је), Небој ша 
Kундачина, Гој ко Бале тић, Соња 
Kолачарић, Боја на Сте фа но вић, 
Тео до ра Дра ги ће вић, Бра ни слав 
Тома ше вић, Бојан Kривокапић, 
Радо ван Миља нић, Вања Мила
чић, Зора на Бећић, Боја на Бам бић, 
Тео до ра Дра ги ће вић, Нема ња Ста
ма то вић, Бог дан Бог да но вић, Лука 
Павло вић и дечак Гаври ло Иван ко
вић.

У пред ста ви су уче ство ва ли и 
балет ски игра чи Маја Сто ја ков и 
Милош Жива но вић.

Р.П.Н. 

УСПЕ ШНО ГОС ТО ВА ЊЕ АНСАМ БЛА ДРА МЕ НА ФЕС ТИ ВА  ЛУ У НИЖЊЕМ НОВ ГО РО ДУ У РУСИЈИ

Ова ци је срп ској „Васи Желе зно вој“

ДРА ГО ЉУБ БАЈИЋ, НОВИ ДРА ГО ЉУБ БАЈИЋ, НОВИ 
ДИРЕKТОР ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ДИРЕKТОР ОПЕ РЕ НАРОД НОГ 

ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Жели мо Жели мо 
да спојимо да спојимо 
мла дост и мла дост и 
иску ствоиску ство

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, 
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 опер 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 у 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. 

„По свом пози ву, у свом теме
љу, ја сам првак Бео град ске опе ре 
Народ ног позо ри шта. Соли ста наше 
наци о нал не куће. И пева ње је за 
мене и љубав и страст, и мој основ
ни покре тач у живо ту. Све оста ло је 
надо град ња, и при ли ка да поку шам 
да афир ми шем и при бли жим сви ма 
оно шта нај ви ше про фе си о нал но 
волим, а то је музи ка. И упра во ће 
сце на бити мој нај ве ћи покре тач, 
да зајед но са коле га ма из опер ског 
ансам бла, из дана у дан даје мо све 
од себе, и да наш све ти о ник кул ту
ре и даље осве тља ва Бео град”, пору
чу је Дра го љуб Бајић, који је, после 
Пре дра га Про ти ћа, Мио дра га Д. 
Јова но ви ћа, Јеле не Вла хо вић, Јан
ка Сина ди но ви ћа и Јасми не Трум
бе таш Петро вић, шести соли ста и 
првак Kуће којем је у послед ње две 
и по деце ни је, пове ре но руко во ђе ње 
ансам блом наше наци о нал не опе ре.

Мико јан Без бра ди ца
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БАЛЕ РИ НА ТАТЈА НА ТАТИЋ ДОБИТ НИ ЦА 
НАГРА ДЕ „НАТА ША БОШКО ВИЋ“

Солист ки ња Бале та Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду Татја на Татић ово го ди шња 
је добит ни ца Награ де „Ната ша Бошко вић“. 
Пре сти жно при зна ње, које УБУС доде љу
је за нај бо љу интер пре та ци ју кла сич ног 
или нео кла сич ног сти ла у обла сти балет
ске умет но сти, доби ла је за уло гу Татја не у 
бале ту „Евге ни је Оње гин”, у коре о гра фи ји 
Лиди је Пили пен ко и про дук ци ји Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. Датум све ча ног уру
че ња биће накнад но саоп штен, у скла ду са 
епи де ми о ло шком ситу а ци јом. Пре ми је ра 

бале та „Евге ни је Оње гин“ одр жа на је 23. децем бра 2017. годи не 
на Вели кој сце ни.

Р.П.Н. 

ОДР ЖАН ГАЛА КОН ЦЕРТ АНСАМ БЛА 
ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА, У 
ОКВИ РУ „ДАНА СЛО БО ДЕ 2021“

Гала кон церт ансам
бла Опе ре Народ ног 
позо ри шта под нази вом 
„Дру ги век опе ре у Бео
гра ду“, одр жан је 20. окто
бра на Тргу репу бли ке, у 
окви ру мани фе ста ци је 
„Дани сло бо де 2021“. Под 
дири гент ском упра вом 
Деја на Сави ћа насту пи ли 
су прва ци и соли сти Опе

ре Иван Тома шев, Алек сан дар Ста ма то вић, Дра га на дел Мона
ко, Ана Руп чић, Душан Пла зи нић, Иван ка Крсто но шић Рако
вић, Неве на Бри џен и Алек сан дра Ста мен ко вић, као и Орке стар 
и Хор Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. На про гра му су 
биле ари је и хор ске нуме ре из опе ра „Евге ни је Оње гин“, „Тоска“, 
„Набу ко“, „Мадам Батер флај“, „Моћ суд би не“, „Кар мен“...

Р.П.Н. 

ФОН ДА ЦИ ЈА „СЕР ГЕЈ ПОЛУ ЊИН“ 
ОРГА НИ ЗО ВА ЛА ДОБРО ТВОР НО ГАЛА ВЕЧЕ

Фон да ци ја „Сер геј Полу њин“ орга ни зо ва ла је и ове годи не 
Гала вече пово дом добро твор не акци је при ку пља ња 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, бео град ска публи ка ужи ва ла је у 
вели чан стве ном про гра му чији је, један од уче сни ка, био и Сер геј 
Полу њин, чуве на балет ска зве зда и нај ве ћи играч дана шњи це. У 
окви ру про гра ма, одигране су балет ске нуме ре из „Крц ка Ора
шчи ћа“ и „Хазар ског реч ни ка“ у изво ђе њу соли ста Бале та Народ
ног позо ри шта Иго ра Пасто ра, Татја не Татић, Деја на Кола ро ва и 
Сање Нин ко вић. Дона тор ско гала вече уве ли чао је и умет нич ки 
дирек тор Наци о нал не опе ре и бале та Љубља на Петар Дон чев ски 
који је извео пле сну нуме ру „Voyage“, на музи ку Вол фган га Ама
де у са Моцар та, у коре о гра фи ји Рена та Зане ле. На самом кра ју, 
као вели ко фина ле, гле да о ци су без даха испра ти ли наступ нај ве
ће свет ске балет ске зве зде дана шњи це Сер ге ја Полу њи на који је 
мае страл но извео плес на чуве ну ком по зи ци ју „Боле ро“ ком по
зи то ра Мори са Раве ла, у коре о гра фи ја Роса Фре ди ја Реја, након 
чега је био награ ђен више ми нут ним бур ним ова ци ја ма. Током 
покло на, Полу њи ну су се на сце ни при дру жи ли и оста ли уче сни
ци, које је публи ка, тако ђе, поздра ви ла ова ци ја ма. Про шле годи
не, дона тор ско Гала вече одр жа но је 25. сеп тем бра.

Р.П.Н.

Пред ста ва „Вуци 
и овце“, слав ног 
руског књи жев
ни ка Алек сан дра 
Н и к о  л а  ј е  в и  ч а 

Остров ског, у адап та ци ји и режи
ји Его на Сави на, пре ми јер но је 
изве де на 25. сеп тем бра на Вели
кој сце ни.

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 овој коме ди ји у пет чино ва, 
напи са ној 1875. годи не, 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…

Савин је адап та ци јом пре
ме стио рад њу кома да из 19. века 
у Јељ ци но ву Руси ју деве де се тих 
годи на 20. века, а захва љу ју ћи 
уни вер зал но сти тек ста, у чијем 
фоку су је непро мен љи вост људ
ске при ро де, све изгле да као да се 
дога ђа у дана шње вре ме. 

Публи ка је на кра ју пред
ста ве више ми нут ним бур ним 
апла у зом и узви ци ма „бра во“ 
награ ди ла ком плет ну умет нич ку 
еки пу у којој су били Олга Ода но
вић, Бојан Дими три је вић, Соња 
Kолачарић, Ана ста сиа Ман дић, 
Дани је ла Угре но вић, Радо слав 
Милен ко вић, Алек сан дар Ђури
ца, Небој ша Kундачина, Бојан 
Kривокапић и Дими три је Илић.

Савин је ура дио избор музи ке 
и сце но гра фи ју, кости ме је кре и
ра ла Јеле на Сто ку ћа, док је Љиља

на Мркић Попо вић била заду же
на за сцен ски говор.

У кри тич ком освр ту на пред
ста ву под насло вом „Духо ви то 
позор је“, обја вље ном у „Вечер
њим ново сти ма“, Дра га на Бошко
вић иста кла је да је Егон Савин, 
који воли, негу је и тума чи дома ћу 
и свет ску кла си ку, поста вио текст 
Остров ског „који као да је писан 
за ово вре ме“.

„Тему мани пу ла на та (вуци) и 
мани пу ли са них (овце), у распо
ну од љубав не, до финан сиј ске 
мал вер за ци је, тума чио је глу
мач ки ансамбл, који је тре нут но 
тешко доби ти, али и одр жа ти на 
оку пу. У про сту ди ра ном савре
ме ном кости му, са рад њом сме
ште ном у деве де се те, читај мо, у 
вре ме Јељ ци на, реди тељ Меро
пи ји Мур за вец кој (непо гре ши ва 
Олга Ода но вић) даје фигу ра тив
ну укро ти тељ ску пали цу (што 
је пара докс, јер је навод на мона
хи ња), којом коман ду је ниским 
стра сти ма зајед ни це, уз помоћ 
корум пи ра ног, немо рал ног адво
ка та Вуко ла Чугу но ва (спре тан 
Небој ша Kундачина). Алко хол, 
раз врат, лажа и пара ла жа пре пла
вљу ју сва ку сце ну. Режи ра ју ћи 
пред ста ву Вуци и овце као коме
ди ју нара ви, али и ситу а ци је чита
вог окру же ња, Егон Савин даје 
мај сто ри ма овог жан ра, нај пре 
Радо сла ву Милен ко ви ћу (Миха
и ло Лиња јев, гене рал), а онда и 
Ана ста си ји Ман дић (Јевлам пи ја 
Kупавина), Боја ну Дими три је ви
ћу (Апо лон Мур за вец ки) Боја ну 
Kривокапићу (Kлавдије Горец
ки), Дани је ли Угре но вић (Анфу
са Тихо нов на) сред ства виђе на 
од рим ске коме ди је, где су лико
ви у коме ди ји зато че ни ци сво јих 
поро ка, а њихо во скри ва ње их 
чини уби тач но комич ни ма, што 
они ште дро и тач но кори сте“..., 
оце ни ла је, изме ђу оста лог, госпо
ђа Бошко вић. 

„Kомад сар ка стич но и мета
фо рич ки изра жај но раз от кри ва 
поро дич не и дру штве не лажи, 
раз об ли ча ва одно се засно ва не 
на лице мер ју и битан глу ку. Реди
тељ Егон Савин овај текст чита 
као дели мич но гро теск ну тра ге
ди ју, там них тоно ва и спо ри јег 
рит ма... Глум ци посве ће но раз
и гра ва ју овај људ ски зве ри њак, 
свет у коме је човек чове ку вук, 
поде љен на крво лоч не вуко ве и 
блен та ве овчи це... Пред ста ва је 
вред на због ожи вља ва ња јед ног 
забо ра вље ног драм ског кла си ка 
који потвр ђу је непро мен љи вост 
људ ске при ро де, дубо ко уко ре ње
ну похле пу, дво лич ност и себич
ност...“, сматра, изме ђу оста лог, 
позо ри шни кри ти чар „Поли ти
ке“ Ана Тасић. 

Њихов коле га Рашко В. Јова
но вић („Печат“, Kомедија о вечи
тој људ ској неза ја жљи во сти) 
иста као је да је Сави ну, који је ову 
пето чин ку свео на два опсе жна 
дела у тра ја њу нешто више од два 
сата, „пошло за руком да оства ри 
зани мљи ву пред ста ву“.

„Уво де ћи ста бил ну теле фо
ни ју, поме рио је вре ме дога ђа ња 
рад ње и доне кле убр зао ток сцен
ског зби ва ња. Извр сна сце но гра
фи ја, с дво стру ким дрво ре дом у 
поза ди ни била је пун пого дак, јер 
је вео ма при клад но ожи вља ва ла 
амби јент дога ђа ња дра ме“... 

Пре ма Јова но ви ће вом 
мишље њу, кости ми су били у зна
ку „пуне аутен тич но сти с вид ним 
тен ден ци ја ма у сми слу откри ва
ња карак те ра лич но сти која их 
носи“, док су „глум ци овла да ли 
потреб ним кон вер за ци о ним сти
лом“. 

Свој кри тич ки осврт, госпо
дин Јова но вић је закљу чио рече
ни цом: „Пред ста ва која ће се радо 
гле да ти“.

М. Без бра ди ца

ПРВА ДРАМСKА ПРЕ МИ ЈЕ РА У СЕЗО НИ: „ВУЦИ И ОВЦЕ“ А.Н. 
ОСТРОВСKОГ, У РЕЖИ ЈИ ЕГО НА САВИ НА

Пред ста ва која ће се 
радо гле да ти
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Кажу да чита вог 
Нуши ћа ваља игра
ти с мишљу на Власт 
(Феликс Пашић) и тај 
закљу чак је логи чан 

јер зна мо да је Нуши ћа спи са тељ
скиана ли тич но зани ма ло како се 
наш човек одре ђе ног мен та ли те та 
и карак тер них осо би на одно си пре
ма дру штве ној ствар но сти у којој је 
фено мен вла сти на врху дру штве
не вер ти ка ле. А сви људи, при род
но, теже виси на ма на овај или онај 
начин, гле да ју горе у ту вер ти ка лу 
јер су на дну недо вољ не и могућ но
сти и при ли ке. Дру штве на ствар ност 
је сло је ви та, људи су као рибе у мор
ским дуби на ма, а нај вше сун ца има 
горе, при повр ши ни. Тач но је Његош 
напи сао:  Ко на брду ак` и мâло сто
ји, више види но онај под брдом.

 Тежња ка вла сти или воља за 
моћ (Ниче) запра во су наста ле из 
истог коре на. Вук Кара џић тума чи 
реч власт, латин ском pote stas која 
иска зу је: моћ, вла ду, слу жбу, могућ
ност, при ли ку. И сад, кад моћи или 
вла сти стре ме на при мер, Алек сан
дар Маке дон ски или Напо ле он, у 
томе не може бити ништа комич но, 
под ра зу ме ва се да им је тамо ме
сто, али кад се неки Нуши ћев сре
ски начел ник или њему сли чан лик 
устре ми да задо би је власт или да се 
бар нађе у њеној бли зи ни, ако Бог 
да, у бли зи ни макар и по рођач кој 
лини ји, наста је читав низ ситу а ци ја 
које изро де коми ку и смех. Тим пре 
што су у пот пу ној несра зме ри њего
ве спо соб но сти са местом моћи на 
којем себе види...  Сви Нуши ће ви 
пред став ни ци вла сти обич но су 
само при у че ни или недо у че ни, али 
су вео ма често над ме ни и сме шно 
похлеп ни, нагла ше но сујет ни и раз
ме тљи во само у ве ре ни.  Ја сам мера 
све му и сва ко ме, могао би рећи сва
ки сре ски начел ник (др Милен ко 
Миса и ло вић).  Бра ни слав Нушић 
је рекао у јед ном интер вјуу да га у 
вези са фено ме ном вла сти посеб но 
инте ре су је људ ска опи је ност вла
шћу и про ме на у све сти која наста
је услед те опи је но сти. А то је запра
во и опште људ ска сла бост и мана, 
само што код нашег чове ка има и 
неких спе ци фич но сти поте клих 
из генет ских тало га од при ти ска 
веков ним роп ством, па душа нашег 
чове ка, Нуши ће вог доба, тра жи 
хит но и похлеп но, отку пљи ва ње и 
афир ма ци ју  анар хич ном сло бо
дом,  пре ве ли ким пра ви ма и нео д
ме ре ним при ви ле ги ја ма. 

Да је реч о одго вор ним, тре зве
ним, одме ре ним, само кри тич ним 
лич но сти ма које има ју и одго ва ра
ју ће зна ње – а то је све супрот но од 
Нуши ће вих лико ва опи је них вла
шћу, онда не би било коме ди је, али 
би то могла бити, украт ко,  Нуши
ће ва „пре по ру ка“ какав човек тре ба 

да се нађе на вла да ју ћој пози ци ји.
Нушић је ана ли зи фено ме на 

вла сти при шао одго вор но и све
о бу хват но, све стан апсурд но сти 
као живот не зако ни то сти, тим пре 
што је и самог себе морао да узме 
у обзир за раз ма тра ње. Јер ако је 
власт моћ,  власт је, у неку руку, 
имао и сам Нушић, не само као, 
на при мер, дипло ма та Кра ље ви
не Срби је или управ ник Народ ног 
позо ри шта; он је имао моћ јер је 
знао коли ко је суге стив но осва
јао публи ку и коли ко га је публи
ка искре но воле ла ( и поред неких 
оспо ра ва ња), а то, тако ђе, опи ја и 
душу и тело и свест... Дакле, и он 
је, лич но, осе тио деј ство соп стве
не моћи (или вла сти) која је дело
ва ла опој но али га није опи ла јер 
се он том опи ја њу умно и спрет но 
супрот ста вљао. Бра нио се хумо
ром; увек је био спре ман да се на 
шаљив начин опхо ди пре ма себи, 
рела ти ви зу ју ћи, тако, свој објек
тив но вели ки зна чај и чвр сту пози
ци ју вели ког коме ди о гра фа. Дуго је 
одла гао чак и обја вљи ва ње Ауто
би о гра фи је,  духо ви то напо ми њу
ћи да се тим послом баве про па ли 
поли ти ча ри, прог на ни вла да ри, 
бес по сле ни пен зи о не ри, бив ше двор
ске даме и чла но ви Ака де ми је нау
ка. Та оду го вла че ња и отпо ри били 
су запра во, неке од мето да да не 
дозво ли себи да зау зме пије де стал 
у соп стве ној све сти. Међу тим ути
цај суд би не на сазре ва ње Нуши ћа, 
као писца, није био јед но стран јер 
пре него што је осе тио било какву 
моћ, осе тио је и теско бу немо ћи на 
роби ји од две годи не кад је кра ља 
Мила на раз бе снео песмом (Погреб 
два раба). Из те апсо лут не теско
бе, спа сла га је њего ва дови тљи
вост; послао је писмо тобо же уја ку, 
мини стру прав де и било му је поно
во омо гу ће но да пише у затво ру. 
(Тако је наста ло дело  Про тек ци
ја). Три јумф бли ста вог ума! 

Нушић, исто вре ме но и инди
рект но „даје пре по ру ку“ сви ма који 
има ју моћ или власт, (не искљу чу
ју ћи ни себе) да буду упра во оно 
што лико ви у њего вим коме диј ма 
– нису.  Да је упао у клоп ку само
до па љи вих опој них раз ми шља ња 
о себи, знао је Нушић, усах нуо би 
ства ра лач ки извор у њему и он би 
спи са тељ ски пре су шио... 

А он је и те, 1937. годи не кад је 
( после Покој ни ка, пошто се већ и у 
живо ту био пор вао са смр ћу), запо
чео писа ње коме ди је под насло
вом  Власт, иако теле сно изну рен и 
боле стан имао завид ну сна гу духа. 
Зами слио је нови комад као сати ру 
у 4 чина, али је сти гао да напи ше два 
и у томе га је смрт пре ки ну ла. Пре
ми нуо је на Бого ја вље ње (19.јану ар) 
1938, а, наред не годи не, 26. јану а ра 
1939. одр жа на је пре ми је ра коме

ди је Власт (први чин) у окви ру 
Коме мо ра тив не вече ри у Народ ном 
позо ри шту пово дом годи шњи це 
смр ти Бра ни сла ва Нуши ћа. Вели ки 
песник Сима Пан ду ро вић, том при
ли ком, гово рио је о писцу и о јези ку 
њего вих коме ди ја  непре тен ци о
зном, јасном и при сту пач ном сва ко
ме. Захва љу ју ћи томе, њего ве коме
ди је се игра ју са истим успе хом као 
у Бео гра ду и у Загре бу, и у Љубља ни, 
Сара је ву и Ско пљу... рекао је, завр
ша ва ју ћи говор са: Док буде те вече
рас гле да ли први чин њего ве Вла
сти, Нуши ћев дух биће међу нама. 
После Пан ду ро ви ћа, глу мац Фран 
Нова ко вић је про чи тао позна ти 
Интер вју покој ног Нуши ћа са нови
на рем, а онда је, све ча но, поче ла 
пра и звед ба Вла сти којој су при су
ство ва ле, број не углед не лич но сти 
и омла ди на, пошто ва о ци Нуши ћа 
али и начел ник умет нич ког оде ље
ња Мини стар ства про све те др Вин
ко Вите зи ца и шеф Кул тур ног одсе
ка Вел мар Јан ко вић.

У таквој све ча ној атмос фе
ри, публи ка се није могла оте ти 
ути ску да вели ки коме ди о граф и 
даље упра вља сво јим посто ја њем 
и после смр ти. Нео до љи ву Жан
ку Сто кић и њену ори ги нал ност у 
тума че њу про во да џи ке Мице јед
но ду шно су при ме ти ли кри ти ча ри. 
Запи са но је: Наши позна ни ци глум
ци носи о ци оних див них уло га из 
огром ног Нуши ће вог репер то а ра, 
сво јом глу мом запа ли ли су достој но 
кан ди ло пије те та као успо ме ну на 
слав ног покој ни ка. Жан ка Сто кић 
се нала зи на првом месту...

Да је и Сима Пан ду ро вић био у 
пра ву гово ре ћи о при су ству Нуши
ће вог духа ( а тај ути сак додат но 
учвр стио чуве ни Интер вју покој
ног Нуши ћа)  потвр ди ла су зби ва
ња која је запа зи ла умна Ксе ни ја 
Ата на си је вић. Уоча ва ју ћи, тужно 
и ћутљи во пона ша ње публи ке, она 
скре ће пажњу да је већ на почет
ку пред ста ве пре ко озбиљ не маске, 
Нуши ћев хумор одмах пре ву као дру
гу исти ни ти ју, весе ли ју. Намр ште
на лица раз ву кла су се у широк осмех, 
неуз др жан, сло бо дан, гла сан да гла
сни ји није могао бити, пише она, и 
закљу чу је: За ову весе лу коме мо ра
ци ју сно си кри ви цу вели ки коме ди
о граф. Он се и после смр ти наша
лио са сво јом вер ном публи ком и 
самим собом. Свој тужни помен 
пре тво рио је (...) у сре ди ште сме
ха. Та пара док сал ност, уоста лом, 
нај бо ље одго ва ра живот ном делу 
Бра ни сла ва Нуши ћа.

Током те 1939. на Сце ни Народ
ног позо ри шта, игра на је као мати
не пред ста ва Власт са Нуши ће вом 
јед но чин ком Анал фа бе та. Десет 
годи на касни је, 21.11.1949, одр жа
но је При год но вече срп ске коме ди
је. Те вече ри на про гра му биле су:  

Лажа и пара ла жа (Сте ри ја), 
Чести там (Триф ко вић) и 
Нуши ће ва Власт (режи
ја Бра слав Боро зан). Сле
де ћа постав ка Нуши ће ве 
Вла сти била је пово дом 
сто го ди шњи це њего вог 
рође ња, 1964. годи не (21.
фебру а ра), у режи ји истог 
реди те ља. Кри ти чар Ђ. 
Ђор ђе вић запи су је: чини
ло се да се воље ни, насме
ше ни лик зама гље но скрио 
у сива про стран ства вре
мен ске уда ље но сти. Међу

тим, тре ба ло је зато при че ка ти, 
наста вља Ђор ђе вић, да на сце ну 
кро чи мај стор ски тумач Нуши ће
ве торо ку ше Госпа Мице – Љубин
ка Бобић, непра вед но поти сну те 
у наф та лин теа тар ске пен зи је, 
а још извор на и орна за гла го љи
ве и ведре сцен ске окр ша је. Тада се 
гле да ли ште покре ну ло, жив ну ло 
(...) Тре ба на кра ју поме ну ти и 30. 
јану ар 1977. и пре ми је ру пред ста
ве Анал фа бе та, па мува власт у 
којој је Раст ко Тадић дра ма тур шки 
обје ди нио Нуши ће ва дела: Власт, 
Анал фа бе ту и Муву. Пред ста ву је 
режи рао Јован Пут ник у тежњи да 

достиг не мета фо рич ност јед ног 
новог позо ри шног изра за. Очи глед
но је да је неза вр ше ни комад Власт 
непре кид но био иза зо ван за дра
ма тур шке допу не и пре пли та ња са 
дру гим Нуши ће вим дели ма. Миле 
Стан ко вић је допи сао 3. и 4. чин. 
Већи на реди те ља није се усу ђи ва
ла да допи су је Нуши ћа, него га је, у 
скла ду са соп стве ном реди тељ ском 
визи јом, допу ња ва ла самим Нуши
ћем. У редак ци ји др Алек сан дра 
Пеј чи ћа, обја вље но је кри тич ко
науч но изда ње Нуши ће ве Вла сти  
тек 2016. годи не. 

А Нушић? Он и дан данас пуни 
касу Народ ног позо ри шта као што 
је то чинио и за живо та; њего ва 
дела штам пао је Блиц 2012.годи
не у тира жу од 165.000 при ме ра ка 
и сви су се рас про да ли у јед ном 
дану. (Забе ле жио теа тро лог Јован 
Ћири лов)

Нову пре ми је ру њего ве Вла сти 
у реди тељ ској зами сли потвр ђе
но даро ви тог Мила на Нешко ви ћа 
жељ но ишче ку је мо 17. окто бра.

Сања Мило са вље вић

Нушић и Власт
У ИШЧЕКИВАЊУ ПРЕМИЈЕРЕ
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У сво ју био гра фи ју 
акту ел них сцен ских 
уло га, међу који ма се 
нала зе неки од вели
ких јуна ка дома ће и 

свет ске драм ске лите ра ту ре попут 
Лебјат ки на („Зли дуси”), Рич мон
да („Ричард Тре ћи”), Чеде Уро ше
ви ћа („Госпо ђа мини стар ка”), бега 
Пин то ро ви ћа („Хаса на ги ни ца”), 
Тана си ја Дими три је ви ћа („Ожа
ло шће на поро ди ца”)… које годи
на ма, неке и око две деце ни је, 
вео ма убе дљи во тума
чи у матич ном 
Народ ном позо
ри шту, глу мац 
Алек сан дар 
С р е ћ  к о 
вић Kубура 
уско ро ће 
д о п и  с а  т и 
и Арсу из 
Н у ш и  ћ е  в е 
„Вла сти”. Овај, 
и данас вео ма 
акту е лан комад, 
који је слав ни срп ски 
коме ди о граф почео да пише 
1937. годи не, али га није завр шио, 
јер је у међу вре ме ну пре ми нуо, 
режи ра Милан Нешко вић, а пре
ми је ра је пла ни ра на за 17. новем
бар на Сце ни „Раша Пла о вић”. 

У тој интри гант ној пред ста ви, 
у чијој осно ви су баха тост, похле па 
и морал на ишча ше ност јед ног дру
штва, одно сно теме које су Нуши ћа, 
чини се, непре ста но опсе да ле, наш 
саго вор ник, осим Арсе, тума чи ће 
и још неке од лико ва из њего вих 
коме ди ја које се баве фено ме ном 
вла сти. У интер вјуу за „Позо ри
шне нови не”, Срећ ко вић каже да 
му је вео ма дра го што је у поде ли 
овог кома да, изме ђу оста лог, зато 
што се „Власт” вео ма рет ко игра, 
али и због тога што воли да ради 
са Мила ном Нешко ви ћем, за кога 
твр ди да је један од нај ма што ви ти
јих и нај хра бри јих реди те ља мла ђе 

гене ра ци је.
„Тако ђе, раду јем се и због 

чиње ни це што се у овој пред ста
ви не бави мо само спољ ним обли
ком вла сти, него и оним ути ца јем 
коју власт, и бор ба за њу, има ју у 
уну тра шњим, поро дич ним одно
си ма. С обзи ром на то да комад 
Власт није завр шен, Милан га је 
дра ма тур шки допу нио сце на ма 
из оста лих Нуши ће вих кома да, па 
је овај про је кат сво је вр сни омаж 

цело куп ном Нуши ће вом опу
су и њего вом погле ду 

на власт и ути ца
ју исте на наше 

дру штво”. 
А р с а , 

као вари
јан та Јеро
ти ја из 
„ С у м њ и 

вог лица”, 
в е о  м а 

добро зна 
какве могућ но

сти пру жа власт. 
Kолико се, у међу вре

ме ну, про ме нио  од тре нут
ка када је напи сан комад, па до 
данас. Да ли је и даље „у фазо ну” 
да га не зани ма моћ коју власт 
пру жа, већ само лич на корист 
коју може да оства ри? 

Про ме нио се коли ко и поли
тич ка сце на, одно сно кон струк ци ја 
систе ма вла сти у Срба. Дакле, мало, 
врло, врло мало. Једи на раз ли ка, 
коју видим од вре ме на Нуши ћа, 
је што се данас, од стра не вла сти, 
при мат лич ног инте ре са у одно су 
на зајед нич ко, опште добро, више 
ни не при кри ва и не каму фли ра. 
Данас, и деце ни ја ма уна зад, осо бе 
на пози ци ји вла сти осе ћа ју толи ку 
сигур ност у сво ју нео бо ри вост да 
сво ју лич ну корист отво ре но ста
вља ју у први план.

Kо су оста ли лико ви које 
тума чи те?

Играм Ујка Васу и Секу ли ћа 

који је у нашој вер зи ји поли тич
ки пиар струч њак. Обо ји ца су, на 
свој начин, при леп ци на тој вели кој 
пла вој риби, кљу ка ној дина сти ји и 
сва ки на свој начин поку ша ва ју да 
се о ту рибу зва ну власт око ри сте… 
да поку пе свој део мрви ца са сто
ла. У кома ду се, као једи ни човек са 
остат ком мора ла и етич ких вред
но сти, поја вљу је и покој ни Павле 
Марић, али се њему не дозво ља ва 
да буде жив, јер пре жи вља ва ње 
мора ла и ети ке нико ме није у инте
ре су.

Ово ће бити ваша тре ћа пред
ста ва, на акту ел ном репер то а ру 
Народ ног позо ри шта, по Нуши
ће вом тек сту. У „Госпо ђи мини
стар ки“, реди тељ Јагош Мар ко
вић, са којим сте вео ма често 
сара ђи ва ли (изме ђу оста лог и 
у „Ожа ло шће ној поро ди ци“), 
пове рио вам је лик зета  Чеде 
Уро ше ви ћа који ће, у тој про дук
ци ји, зајед но са оста лим пито
реск ним јуна ци ма ове 
коме ди је, уско ро 
поста ти пуно
ле тан. Наи ме, 
за неко ли ко 
месе ци, 10. 
мар та сле
де ће годи
не, навр
ши ће се 18. 
годи на од 
п р е  м и  ј е  р е . 
Kако тума чи те 
фено мен ове пред
ста ве коју је до сада 
виде ло око 100.000 гле да ла ца?

Ту посто је три глав на чини о ца 
 Бра ни слав Нушић, Јагош Мар
ко вић и Рад ми ла Жив ко вић! И, 
нарав но, сви ми оста ли, који свих 
ових годи на, уче ству је мо у пред
ста ви. Kомад је темат ски све вре
мен ски, режи ја је и пре 18 годи на, 
као и сада, све жа, ино ва тив на и 
енер гич на а извед ба Жив ке мини
стар ке стра стве на и екс пло зив на. 

Kад се ту дода једин стве на Олга 
Ода но вић и оста ле коле ге, ето 
више де це ниј ског хита. Част је бити 
део таквог про јек та. 

Kако је свих ових годи на 
изгле да ло дру жи ти се са Чедом, 
јед ним од пози тив них јуна ка ове 
Нуши ће ве „шале у чети ри чина“, 
мада његов лик није сасвим и до 
кра ја пози ти ван, честит и раз бо
рит?

Упо зна ли смо се док сам ја био 
још млад и зајед но расли. Нео
збиљ ност, вра го ла стост и незре
лост са почет ка игра ња лага но је 
пре ра ста ло у иску ство, про ра чу
на тост и бла ги без о бра злук. Ја сам 
са њим сте као при пад ност даска ма 
мога матич ног позо ри шта и дубо
ко осе ћа ње Народ ног позо ри шта 
као сво је куће. 

Још јед на врхун ска, дуго веч
на, пред ста ва Народ ног позо ри
шта – „Хаса на ги ни ца”, у којој све 

вре ме игра те бега Пин то ро
ви ћа, уско ро би тре

ба ло да обе ле жи 
зна ча јан јуби

леј. Kрајем 
годи не, 30. 
децем бра, 
н а в р  ш и 
ће се две 
д е ц е  н и  ј е 
од пре ми

је ре те чуве
не дра ме, по 

тек сту Љубо
ми ра Симо ви ћа, у 

режи ји, тако ђе, Јаго
ша Мар ко ви ћа… 

Посе бан је понос толи ко дуго 
игра ти не један већ два насло ва. 
Рет ко се то дога ђа. На почет ку нико 
не може зна ти коли ки ће век јед не 
пред ста ве бити. Може мо се нада
ти, али зна ти не! Поред усхи ће ња 
дожи вља ја сва ког изво ђе ња за два
де сет годи на, оно што ме зајед но, 
са свом радо шћу уче ство ва ња у тој 
пред ста ви, стал но пра ти је коли ко 

смо коле га из поде ле изгу би ли од 
пре ми је ре до данас: Цига Јери нић, 
Марин ко Маџ гаљ, Kсенија Јова но
вић, Срба Милин, Пре драг Ејдус… 
Јак је осе ћај, сва ки пут када игра
мо, да су они још увек ту, са нама 
на сце ни.

Осим у позо ри шту, игра те 
вео ма упе ча тљи во, тако ђе, зна
чај не уло ге, и у број ним сери ја ма 
и фил мо ви ма. Посеб но је инте ре
сант но да су све то раз ли чи ти ти 
лико ви, карак те ри, као и жан ро
ви. Није баш јед но став но „иско
чи ти из калу па“ и не пона вља ти 
се у глу мач ком изра зу, зар не?

То је пре све га раз лог зашто 
се бавим глу мом. Та разно вр сност 
жан ро ва и лико ва. То је оно због 
чега ми је овај, ина че вео ма тежак, 
посао још увек зани мљив. Још увек 
ме испу ња ва и раду је. Тра жи ти 
нове гра ни це себе и свог уме ћа је 
наш зада так. И, коли ко год то било 
тешко и иза зов но, исто вре ме но 
испу ња ва наше глу мач ко биће.

Мико јан Без бра ди ца

Публи ка, као и струч
на кри ти ка, једин стве ни су у 
оце ни да Алек сан дар Срећ
ко вић Kубура сва ком новом 
уло гом, без обзи ра о ком 
жан ру је реч, доно си нешто 
пот пу но дру га чи је, упе ча
тљи во, сна жно, зре ло, узбу
дљи во...Он, бар за сада, не 
издва ја нијед ну као посеб ну, 
једин стве ну: „Има мно го уло
га које волим, у који ма ужи
вам и на које сам поно сан. 
Али, сва ка од њих носи само 
део мог спек тра. Надам се да 
ће бити још нових уло га које 
ће, и мени и публи ци, откри
ти неке нове аспек те мог 
ства ра ла штва”.   

ИНТЕР ВЈУ: АЛЕК САН ДАР СРЕЋ КО ВИЋ КУБУ РА 
УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ КОМЕ ДИ ЈЕ „ВЛАСТ“

Мало шта се 
про ме ни ло од 

Нуши ће вог доба
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ИНТЕР ВЈУ: АЛЕК САН ДАР СРЕЋ КО ВИЋ КУБУ РА 
УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ КОМЕ ДИ ЈЕ „ВЛАСТ“

ДРА МА СПРЕ МА НОВИ КОМАД ЗА ВЕЛИ КУ СЦЕ НУ

Пре ми је ра „Норе” у 
децем бру

Прва чита ћа про ба 
пред ста ве „Нора“, 
пo исто и ме ној дра
ми Хен ри ка Ибзе
на, у адап та ци ји и 

режи ји Татја не Ман дић Риго нат, 
одр жа на је 11. окто бра у проб ној 
сали. (на слици)

Пре ми је ра је пла ни ра на почет
ком децем бра на Вели кој сце ни, а у 
поде ли су Нада Шар гин (Нора Хел
мер), Ненад Стој ме но вић (Тор валд 
Хел мер, адво кат, Норин супруг), 
Хаџи Ненад Мари чић (Док тор 
Ранк), Ката ри на Мар ко вић (Госпо
ђа Кри сти на Лин де), Горан Јев тић 
(Адво кат Нилс Крог стад) и Јеле на 
Бла го је вић (Слу шки ња). 

У умет нич ком тиму су и 
Бран ко Хој ник (сце но граф), Ива
на Васић (кости мо граф), Ире на 
Дра го вић (ком по зи тор), Љиља на 
Мркић Попо вић (сцен ски говор), 
Игор Кору га (сцен ски покрет) и 
Јеле на Твр ди шић (видео рад).

Сарад ни ци на пред ста ви су 
Вук Миле тић, Видан Лалић (про
ду цен ти), Сања Угри нић Мими ца 
(инспи ци јент), Дани ца Сте ва но вић 
(суфлер), Дуња Костић (аси стент 
сце но гра фа и реди те ља), Неве на 
Шми тран (аси стент кости мо гра фа) 

и Иво на 
Џудо вић 
(орга ни
за тор на 
п р а к 
си). 

Биће 
ово у Народ ном позо ри шту 
тре ћа постав ка „Норе“ коју је слав
ни нор ве шки књи жев ник, један од 
нај ве ћих драм ских писа ца свет ске 
књи жев но сти Хен рик Ибзен, напи
сао 1879. годи не. 

Прва пре ми је ра одр жа на је 28. 
јану а ра 1889. годи не, а наред на 12. 
маја 1921. годи не. 

Ибзен је писао о про за ич ним 
и обич ним људи ма, али је из њих 
изма мљи вао уви де разор не непо
сред но сти, вели ке суп тил но сти и 
повре ме не одбле ске рет ке лепо те. 
Њего ви запле ти нису спрет но сми
шље не игре него одлуч ни чино
ви сазна ња, у који ма су лич но сти 
лише не маски и при си ље не да при

зна ју 
исти

ну о 
себи, каква 

год она била. 
Ибзен гле да о ца дово ди у 

ситу а ци ју да са бол ном озбиљ но
шћу пре и спи ту је морал не осно ве 
свог бића. Током дру ге поло ви
не XIX века пре о кре нуо је европ
ску сце ну од оног што је поста
ла – играч ка и заба ва за оне који 
се доса ђу ју – у оно што је била 
нека да дав но, у антич кој Грч кој 
– инстру мент којим се пре су ђу
је души.  Осим „Норе“, међу нај
зна чај ни ја дела убра ја ју се и „Пер 
Гинт“, „Сту бо ви дру штва“, „Аве ти“, 
„Непри ја тељ наро да“, „Дивља пат
ка“, „Хеда Габлер“, Кад се ми мртви 
про бу ди мо...

Р.П.Н.

Дуго го ди шњи глу
мац Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду 
Радо ван Миља нић 
изне на да је пре ми

нуо 25. окто бра у 70. годи ни.
Рођен је у Пан че ву 24. фебру а

ра 1952. годи не.
Глу му је дипло ми рао 1979. 

годи не   на Факул те ту драм ских 
умет но сти у Бео гра ду, у кла си 
про фе со ра Пре дра га Бај че ти
ћа, моно дра мом „При че кне за 
Мишки на“, по „Иди о ту“ Ф.М 
Досто јев ског.   Пред ста ва је игра
на у Подру му Ате љеа 212, Жутом 
сало ну ЈДП  а и СKЦ –у.

Исте годи не, на Сце ни „Kруг 
101“ Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду, (чији је стал ни члан постао 
1985. годи не) имао је сво ју прву 
пре ми је ру; реч је о пред ста ви „За 
опе ло, у ред, молим“, по тек сту 
Мила на Мити ћа и у режи ји Вели
ми ра Митро ви ћа који му је пове
рио уло гу Бате. 

Током дуго го ди шње кари је ре 
оди грао је више од сто уло га (око 
70 пре ми је ра), нај ви ше у Народ

ном позо ри шту, затим у СKЦ  у, 
Дому омла ди не, Зве зда ра теа тру, 
Теа тру од нуле, Позо ри шту Огле
да ло, Југо сло вен ском драм ском 
позо ри шту, Бео град ском драм
ском позо ри шту…

Послед њу ролу оди грао је пре 
само неко ли ко дана – у пред ста ви 
Народ ног позо ри шта „Васа Желе
зно ва и дру ги“ која је с вели ким 
успе хом изве де на 18. окто бра на 
Руском међу на род ном позо ри
шном фести ва лу у Нижњем Нов
го ро ду.

Међу зна чај ни ја умет нич ка 
оства ре ња убра ја ју се уло ге у пред
ста ва ма „Нена гра ђе ни љубав
ни труд“ (Бирон), „При че кне за 
Мишки на“ (Мишкин), „Солун
ци гово ре“ (Лиси јен Рејн), „Рат 
и мир“ (Вер хо вен ски), „Лењин, 
Ста љин, Троц ки“ (Јаго да), „Kако 
засме ја ти госпо да ра“ (Про фе сор 
Мир ко вић), „Тето ви ра не душе“ 
(Тето ви рач), „Послед ња поте ра 
за зла том“ (Пик си), „Је ли било 
кне же ве вече ре“? (Раду ла шки), 
„Сира но де Берер жак“ (Ле Бре) 
„Вожд Kарађорђе и Kњаз Милош“ 

(Цар Алек сан дар), „Kонак“ 
(Пуков ник Леш ја нин), „Маска“ 
(Kорнелије Стан ко вић), „Уби ме 
пре ја ка реч“ (Бран ко Миљ ко вић), 
„Буке фал Алек сан дра Маке дон
ског“ (Ари сто тел), „Уобра же
ни боле сник“ (Док тор   Пир гон), 
„Госпо ђа мини стар ка“ (Теча Пан
та), „Вели ка дра ма“ (Поп Сто јан, 
Бран ко Лазо вић, Саво Вуко тић
Циц ко), „Зеч ји насип“ (Про фе сор 
Вла да), „Три сестре“ (Kулигин), 
„Тален ти и обо жа ва о ци“ (Наро
ков), „Kошт ана  Жал за мла дост“ 
(Хаџи Тома)…

Више од две деце ни је, уз 
Љуби во ја Тади ћа (Тесла), играо 
је у култ ној дуо дра ми „Тесла или 
при ла го ђа ва ње анђе ла“ у којој је 
бри љант но тума чио лик нови на ра 
Џона Сми та. 

Уче ство вао је у сни ма њу педе
се так дра ма на Радио Бео гра ду и 
оства рио запа же не уло ге (Вла ди
слав Пет ко вић Дис, Бран ко Миљ
ко вић, Томас Мор..).

У „Песнич ким ведри на ма“ 
ТВ Бео град тума чио је Милу
ти на Боји ћа и две деце ни је био 

стал ни уче сник у еми си ја ма 
Kултурне и Науч не редак ци је 
ТВ Бео град.

Играо је у мно гим дома
ћим сери ја ма и фил мо ви ма 
 „Дирек тан пре нос“, „Чав ка“, 
„Гуча“, „Услов на сло бо да“, 
„Живот и смрт пор но бан
де“, „Рекви јем за госпо ђу Ј.“, 
„Изгред ни ци“, „Нечи ста крв 
– Грех пре да ха“, „Дара из Јасе
нов ца“, „Тај не вино ве лозе“, 
„Викенд са ћале том“, „Ургент ни 
цен тар“…

Тума чио је глав не уло ге у 
фил мо ви ма Вла ди ми ра Ман чи
ћа који су осво ји ли мно ге награ де 
на фести ва ли ма крат ко ме ра жног 
фил ма.

Рет ко је гово рио за меди је, а у 
јед ном интер вјуу, обја вље ном пре 
ско ро две деце ни је у позо ри шном 
листу „Лудус“, на пита ње шта за 
њега данас, после толи ко оди гра
них уло га, пред ста вља иза зов, 
рекао је:„Нешто што под ра зу ме ва 
дру га чи ји при ступ уло зи или кома
ду, што до сада нисам радио... Не 
при па дам глум ци ма који пла ни

ра ју уло ге или има ју зацр та но шта 
сад мора ју да игра ју. Вас пи та ван 
сам у дру гом духу: да су пред ста
ва и позо ри ште мно го важни ји од 
глу ма ца, нас који тре ба да уче ству
је мо у томе. Нисам у позо ри шту 
због себе, него због позо ри шта“.

Радо ван Миља нић био је у бра
ку са нашом позна том пија нист ки
њом Биља ном Гору но вић, са којом 
има дво ји цу сино ва Милу ти на и 
Михај ла. 

Сахра њен је јуче, 29. окто бра, 
у кру гу поро ди це. Kомеморација 
ће бити одржана прекосутра, 1 
новембра у 12 часова на Великој сц
ени.                                                 М.Б. 

IN MEMO RI AM: РАДО ВАН РАДЕ МИЉА НИЋ (1952-2021)

Глу мац са поет ском душом

БАЛЕТ ГОСТУ ЈЕ НА „ЧЕХОВ ФЕСТИ ВА ЛУ“

„Хаза ри“ путу ју 
у Москву

Балет „Хазар ски реч
ник – Лов ци на сно
ве“, по моти ви ма 
рома на Мило ра да 
Пави ћа, у режи ји 

Ливи је Пан дур и коре о гра фи ји 
Ронал да Сав ко ви ћа, госто ва ће 9, 
10. и 11. новем бра у Москви на 
чуве ном Чехов фести ва лу.

Овај јед но чи ни балет, пре
ми јер но изве ден 19. маја 2018. 
годи не, пред ста вља 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 кра јем јуна 
2002. годи не на сце ни бео град
ског Цен тра „Сава“.

Аутор ску музи ку, спе ци

јал но за тај балет ски про је кат, 
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.

Под се ћа мо да је овај модер ни 
балет, 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, недав но, почет ком 
сеп тем бра, изве ден с вели ким 
успе хом на музич ком фести ва
лу Festi val de Vera no de Esco rial, 
одр жа ном 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.

Р.П.Н. 
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