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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

НА СЦЕ НИ „РАША ПЛА О ВИЋ“ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕ НА НУШИЋЕВA 
КОМЕ ДИ ЈА „ВЛАСТ“ (И САБРА НА НЕДЕ ЛА), У РЕЖИ ЈИ МИЛА НА НЕШКО ВИ ЋА

Пред ста ва „Власт“ (и 
сабра на неде ла), засно
ва на на поме ну том, 
недо вр ше ном кома ду 
Бра ни сла ва Нуши ћа 

и дело ви ма из још неко ли ко њего вих 
коме ди ја које при па да ју истом темат ско
мотив ском кор пу су вла сти, у адап та ци ји 
и режи ји Мила на Нешко ви ћа, пре ми
јер но је изве де на 17. новем бра на Сце ни 
„Раша Пла о вић“.

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
ти ла тамо где је и пра и зве де на 26. јану а ра 
1939. годи не. 

Ово је, у наци о нал ном теа тру, 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.

Нушић се у „Вла сти“ 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...

Нешко вић је у ову пред ста ву, осим 
лико ва из „Вла сти”, увео, са све рад њом 
и моти ви ма, и Нуши ће ве јуна ке из „Сум
њи вог лица”, „Покој ни ка”, „Ожа ло шће не 
поро ди це, „Госпо ђе мини стар ке”...

У тој савре ме ној постав ци, у чијем 
фоку су је духо ви та при ча о људ ској при
ро ди и о томе како власт ула зи у поре сва
ког чове ка, сва ке поро ди це и гру пе, уло ге 
(око три де се так лико ва) су оства ри ли 
Алек сан дар Срећ ко вић (Арса), Иван 

Босиљ чић (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).

Нешко ви ћа у раду на пред ста ви није 
зани ма ла днев на поли ти ка, већ 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 га је 
интри ги ра ла бли скост вла сти, као дру
штве на одред ни ца.

После два сата вео ма надах ну те игре, 
публи ка је поздра ви ла глум це сна жним, 
више ми нут ним апла у зом.

Дра ма тург је Тија на Гру мић, Нешко
вић је ура дио и избор музи ке, као и видео 
рад у сарад њи са аген ци јом „Супер Дот“, 
кости мо граф је Мари на Меде ни ца Вука
со вић, сце но граф Андре ја Рон до вић, 
лут ке је изра ди ла Мари ја Тав чар, док је 
за сцен ски говор била заду же на Љиља на 
Мркић Попо вић.                                                         

М.Б. 

Духовитаприча
ољудскојприроди
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Све ча ним про гра мом, 
одр жа ним, по тра ди
ци ји, у под не на Вели
кој сце ни, у окви ру 
којег су доде ље не 

број не награ де, уз осврт на девет 
пре ми је ра и нај зна чај ни је дога ђа је 
у прет ход них годи ну дана, Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду про сла ви ло је 
22. новем бра 153 годи не посто ја ња. 

В.д. управ ни ка Све ти слав Буле 
Гон цић чести тао је сви ма 153. рођен
дан Народ ног позо ри шта: 

„Даме и госпо до, дра ге коле ге, 
дра ги гости, пошто ва ни пред став
ни ци меди ја, дра ги при ја те љи, дра ги 
пен зи о не ри, а нај пре сви запо сле ни 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
желим да вам чести там дана шњи 
дан, Дан позо ри шта. Ми данас обе
ле жа ва мо и сла ви мо 153 годи не 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, нај
ста ри је, нај ве ће по струк ту ри инсти
ту ци је кул ту ре у нашој земљи коју 
је још дале ке 1868. годи не осно вао 
Kнез Миха и ло, човек чији се спо
ме ник нала зи испред наше згра де, 
на позо ри шном тргу. Хоћу да кажем 
да је ово позо ри ште ста ри је од свих 
нас, и упра во пошту ју ћи то насле
ђе, мора мо учи ни ти све шта може
мо да сачу ва мо досто јан ство и част 
ове куће. Ничи ји при ват ни моти ви и 
инте ре си не могу бити зна чај ни ји од 
раз ло га због којег ова кућа посто ји”, 
ука зао је Гон цић. 

Пре ма њего вом мишље њу, зато 
је Дан позо ри шта зна ча јан, јер је то 
дан када пре и спи ту је мо свој допри
нос овој исто риј ској вер ти ка ли.  

„У овој кући пони кла је наша 
драм ска лите ра ту ра, у овој кући 
су пони кли наши нај ве ћи опер ски 
умет ни ци, наши нај ве ћи балет ски 
умет ни ци, који су ство ри ли и срп
ску опе ру и срп ски балет, и нарав но 
вели ка ни наше дра ме. Зада так нас, 
као нај ве ћег наци о нал ног теа тра, је 
да чува мо сећа ње на ту тра ди ци ју, 
да чува мо теме ље те тра ди ци је, али 
је наш иза зов да ту тра ди ци ју пре
тво ри мо и у нешто ново, у нешто 
модер но што ће се обра ћа ти мла дој, 
дана шњој публи ци”, иста као је Гон
цић под се тив ши да је Дан позо ри
шта и тре ну так када се сећа мо, али 
и напре ду је мо и узди же мо  дан када 
смо пони зни, али и поно сни што смо 
у Народ ном позо ри шту. 

„Народ но позо ри ште је у сво јој 
исто ри ји про жи ве ло број не дра ма
тич не тре нут ке, рато ве и поли тич ка 
пре ви ра ња, рево лу ци је, пре жи ве ло 
је пре све га захва љу ју ћи коле га ма, 
умет ни ци ма, тех ни ци и свим запо
сле ни ма, али и вер ној публи ци, а 

сада се, као и читав свет већ ско
ро две годи не нала зи пред новим, 
пан де миј ским иза зо вом. Веру јем да 
ћемо и ово га пута сви зајед но савла
да ти ове пре пре ке, опста ти у новом 
вре ме ну и наста ви ти да живи мо и 
буде мо реле вант на тач ка нашег кул
тур ног ства ра ла штва. Народ но 
позо ри ште је ваше позо ри
ште. Немој те га ником 
дати. Чувај те га љубо
мор но да би буду
ће гене ра ци је биле 
поно сне и поча
ство ва не што су 
ваши наслед ни
ци. Чести там вам 
Дан позо ри шта”, 
пору чио је Све
ти слав Гон цић. 

Глум ци Душан 
Мате јић и Нина 
Нешко вић, води те љи 
цере мо ни је про сла ве 
Дана Народ ног позо ри
шта, у режи ји Бал ше Ђога, 
пред ста ви ли су пре глед нових 
про дук ци ја у сезо ни 2020/2021, где 
су се у сек то ру Дра ме издво ји ли 
кома ди  „Илу зи је“ Пје ра Kорнеја, у 

режи ји Нико ле Зави ши ћа, „Орлан
до“ пре ма рома ну Вир џи ни је Вулф, 
реди те ља Боја на Ђор ђе ва, „Вуци 
и овде“ Алек сан дра Нико ла је ви ча 
Остров ског, у режи ји Его на Сави

на и „Власт“ Бра ни сла ва Нуши ћа, у 
реди тељ ској постав ци и адап та ци ји 
тек ста Мила на Нешко ви ћа. 

Репер то ар Опе ре опле ме њен 
је делом Kристофа Вили бал да Глу

ка „Орфеј и Еури ди ка”, а осим тога 
изве ден је вели ки број кон церт них 
про гра ма опе ре и само стал них про
гра ма орке стра.

Балет је постао бога ти ји за 
чети ри насло ва: „Мамац”, „Седам 
смрт них гре хо ва”, „Мике лан ђе ло” и 
„Али са”.

Наше пред ста ве су уче ство ва ле 
на дома ћим и на ино стра ним фести
ва ли ма и смо тра ма, a ни ове годи не 
нису изо ста ла број на при зна ња и 

награ де за наше умет ни ке. 
У току про шле сезо не обе ле

жи ли смо и један јуби леј: пред ста
ва „Бал кан ски шпи јун“, по тек сту 
Душа на Kовачевића, у режи ји Татја

не Ман дић Риго нат, оди гра на је 
јуби лар ни педе се ти пут!

Музеј Народ ног позо ри шта 
оства рио је две само стал не изло жбе: 
„Лиди ја Пили пен ко – Ства ра ла штво 
у два чина“, чији је аутор Миле на 
Јау ко вић, и „Вела Нигри но ва, зве

зда и инспи ра ци ја“,  аутор ке Вање 
Коса нић. Тако ђе, Mузеј је уче

ство вао на Мани фе ста ци ји 
„Музе ји за 10“, наци о нал

ној музеј ској ини ци ја
ти ви нај ве ћој у Срби

ји и једин стве ној у 
Евро пи. 

Н а ж а  л о с т , 
пери од од про шлог 
Дана позо ри шта 
до данас ћемо пам
ти ти и по томе што 

су нас зау век напу
сти ли: Тихо мир Тика 

Арсић, глу мац; Божа
на Јова но вић, кости мо

граф и сце но граф у пен зи
ји; Бисер ка Цве јић, прва ки ња 

Опе ре у пен зи ји; Борис Ком не
нић, првак Дра ме; Мио драг Матић, 
соли ста Опе ре; Дарин ка Прву ло вић 
Анђе лић, бале ри на у пен зи ји; Живо
рад Петро вић, рад ник тран спор та; 
Мир ја на Здрав ко вић, бале ри на у 
пен зи ји; Горан Мишко вић, рад ник 
Тех ни ке; Јела Бошко вић, шеф жен
ске кро јач ни це у пен зи ји; Чедо мир 
Вуч ко вић, рад ник Тех ни ке у пен зи ји; 
Љуби ша Пеко вић, соли ста Бале та; 
Душан ка Вукић, суфлер у пен зи ји; 
Аврам Мило ше вић, рад ник Тех ни ке 
у пен зи ји; Андре ја Мари чић, глу мац; 
Пре драг Про тић, првак Опе ре у пен

зи ји; Милан Лане 
Гуто вић, првак 
Дра ме у пен зи ји и 
Радо ван Миља нић, 
глу мац у пен зи ји.

Н а г р а  д а 
Народ ног позо
ри шта за нај бо љу 
пред ста ву у окви
ру репер то а ра 
2020/2021. при па ла 
је дра ми Алек сан
дра Нико ла је ви ча 
Остров ског „Вуци 
и овце“, а при мио 
ју је реди тељ Егон 
Савин.

Н а г р а  д е 
Народ ног позо
ри шта за нај бо ља 

инди ви ду ал на пре ми јер на умет
нич ка оства ре ња изме ђу два Дана 
позо ри шта доби ли су глум ци Олга 
Ода но вић, Алек сан дар Ђури ца и 
Нико ла Вујо вић, као и соли сти Бале

та Сања Нин ко вић, Игор Пастор и 
Дејан Kоларов.

Глу ми ца Олга Ода но вић доби ла 
је и Печат за допри нос у раду Народ

ног позо ри шта и том при ли ком је 
изја ви ла да је пре срећ на што је дво

Повеље за одлазак у 
пензију добили су Пау но
вић Јасна, Жив ко вић   Све
ти слав, Ђук нић Дра га на, 
Сен тић Милан, Павло вић 
Душан ка, Моми ро вић Дра
ги ша, Мази ња нин Зден ка, 
Петро вић Сил ва на, Нухо
вић Јасна и Мрдак Сто јан ка.

СВЕ ЧА НИМ ПРО ГРА МОМ ПРИ РЕ ЂЕ НИМ НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА ДУ ПРО СЛА ВИ ЛО

Поштујућинаслеђе,морамоучинитисвештаможемода
сачувамодостојанствоичастовекуће

По одлу ци Управ ног 
одбо ра Јав не Похва ле за 
резул та те у раду од изу зет
ног и посеб ног зна ча ја за 
успе шну актив ност Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду, 
за сезо ну 2021/2022, доби ли 
су Анђел ка Локаз, ансамбл 
пред ста ве „Васа Желе зно ва 
и дру ги“, Дани је ла Угре но
вић, Сена Ђоро вић, Милош 
Ђор ђе вић, Зоран Ћосић, 
Маја Мир ко вић, Мари ја 
Недељ ков, Ива Мила но вић, 
Дра ган Секу лић, Тео до ра 
Дра ги ће вић, ансамбл опе ре 
„Орфеј и Еури ди ка“, Зори
ца Митев Вој но вић, Алек
сан дра Анге лов Јова но вић, 
Бра ни сла ва Пља скић, Ана 
Мили ће вић, Ива на Дра гу
ти но вић Мари чић, Алек
сан дар Нико лић, ансам бли 
пред ста ва „Мике лан ђе ло“, 
„Мамац“, „Али са“ и „7 смрт
них гре хо ва“, Миле на Огри
зо вић, Маја Сто ја ков, 
Милош Кец ман, Весна Хаџи
Слав ко вић, Ната ша Луња, 
Тија на Павло вић, Мио
драг Мили во је вић, Тихо
мир Савић, Дејан Ташин, 
Дејан Осто јић, Андри је вић 
Бори во је, Ста ша Ман дић, 
Горан Мило ше вић, Сне
жа на Игња то вић, Ната ша 
Мати је вић, Пери ца Ђур ко
вић, Наит Или ја зи, Осто јић 
Фили ман, Емил Ахме то вић, 
Заим Ахме то вић, Пре драг 
Стој чев ски, Милош Моми
о ро вић, Чолић Мило мир, 
Озрен Огње но вић, Милој
ко Жижо вић, Сте ван Ракић, 
Горан Живо ји но вић, Борис 
Исић, Сла ви ша Вуки ће
вић, Јасна Сара ман дић, Вук 
Миле тић, Зоран Петро
вић, Саша Бузу ро вић, Маја 
Векер ле, Андрић Сне жа на 
и Томић Тања. По одлу ци 
Управ ног одбо ра Награ де 
за изу зет но зна ча јан укуп ни 
рад ни допри нос доби ли су 
Горан Илић и Нема ња Кон
стан ти но вић.
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(пред
с е д 

ник) и 
чла но ви 

Дра га на 
В а р а  г и ћ 

(гл у  ми ца) , 
Ђур ђа Тешић 

( р е д и  т е љ  к а ) , 
Жељ ко Хубач (дра ма

тург) и Бра ни слав Тома ше
вић (глу мац). 

У обра зло же њу жири ја, које про
чи та ла госпо ђа Бошко вић, наве де но 
је сле де ће:

„У дуо дра ми, која чини дру ги 
део пред ста ве, у пле ме ни тој игри са 
парт нер ком, Миле ном Зупан чич, 
Мио драг Мики Kрстовић је непо
но вљи во ожи вео како крај разум ног 
живо та свој јуна ка, Мило ша, тако и 
крај исто ри је, циви ли за ци је, ево лу
ци је, која је уса вр ши ла људ ско биће 
да се гово ром испо ља ва, сво де ћи га 
на сплет нера ва, у који ма живи емо
ци ја, пре по зна та, а неу хва тљи ва. Рас
пад Мило ше вог мен тал ног систе ма 
не уки да га, у тума че њу Мио дра га 
Мики ја Kрстовића, као људ ско биће. 
Сво јим телом, које поста је гроб ни
ца разу ма, као код Беке та, Kрстовић 
про го ва ра, без речи, о муци кому ни
ка ци је, кроз коју се про ка зу је душа. 
Извр ша ва ју ћи рутин ске рад ње, 
Мило ше во (Kрстовићево) тело ауто
мат ски успо ста вља поно во ток живо
та, пре ки нут њего вом демен ци јом. 
Стра шне вести о смрти кће ри при ма 
за тре ну так панич но, док се и то не 
изгу би у спли ну, у који пола ко одла зи 
Мило шев разум... 

Све де ност, исти ни тост, тач ност 
и аутен тич ност глу мач ких сред ста
ва, који ма Мио драг Мики Kрстовић 
лага но гра ди свог Мило ша, непо

врат но асо ци ра на рас пад све та, 
крај исто ри је, пото ну ћа све сти у 
дубо ке поно ре апо ка лип се, рас та ка
ње сми сла, без могућ но сти поврат
ка на ста ро. Само бли скост, и сама 
као навик ну та рад ња, не одла зи, са 
Мило ше вим све сним живо том. Она 
га води даље, она га под сти че да и сам 
хва та дели ће сећа ња, који га поно во 
осве шћу ју, и он, за трен, успа ни че
но и сам схва та да није онај ста ри...У 
игри Мио дра га Мики ја Kрстовића, 
пре по зна ли смо  не само аро ган ци
ју дру штва, које нема раз у ме ва ња за 
ста рост и немоћ, него и сли ку чове
чан ства, уни вер зу ма, који има сво
ју, невер бал ну логи ку, када ника кве 
дру ге више нема, која путу је васи о
ном, до неког соп стве ног сми ра ја.

У свом доса да шњем глу мач ком 
раду, Мио драг Мики Kрстовић је 
често играо јуна ке, који му нај ви ше 
„леже“ – људе с вишком душе, што 
поста је њихо ва при ро да, не увек пра
вил но схва ће на. У том свом уме ћу, 
Kрстовић је, у пред ста ви „Цемент“, 
оти шао нај да ље, тамо где га врло 
мало умет ни ка глу ме може сти ћи, 
где изме ђу сце не и гле да ли шта нема 
више ника кве дис тан це, где се забо
ра вља ко је на сце ни, а ко у гле да ли
шту. И све то гото во неви дљи во и 
нечуј но. Неу хва тљи во. Врхун ски!”, 
навео је жири за доде лу Награ де 
„Раша Пла о вић”.

Мио дра гу Мики ју Крсто ви ћу 
пре сти жно при зна ње уру чи ли су 
в.д. управ ни ка Народ ног позо ри шта 
Све ти слав Гон цић и Дра га на Бошко
вић, док је поклон  дело Рати бо ра 
Вуко ји чи ћа, сли ка ра и архи тек те, 
при мио из руку дирек то ра Ама тер
ског позо ри шта „Раша Пла о вић“ 
Вла ди ми ра Тади ћа. 

Вид но узбу ђен и сре ћан, а пре 

све га скро ман и при јат но изне на ђен 
похвал ним речи ма, Kрстовић је само 
крат ко, духо ви то рекао: „После ова
ко пре ле пог обра зло же ња, више нећу 
моћи да играм ову пред ста ву. Мора ћу 
сва ки пут да заслу жим награ ду и ова

кве речи“.
Потом је, пун емо ци ја, изго во

рио још јед ну рече ни цу: „Хва ла вам 
бес крај но што сви у сали зајед но са 
мном дели те ова ко вели ку радост“. 

Дан Народ ног позо ри шта 22. 
новем бар, уста но вљен је 1968. годи
не, при ли ком обе ле жа ва ња сто го ди
шњи це наци о нал ног теа тра.

Наи ме, тог дату ма, по новом 
кален да ру, пре 151. годи ну (1868) 
одр жа на је прва пред ста ва ново о сно
ва ног Народ ног позо ри шта  „Ђурађ 
Бран ко вић“ Каро ља Обер ња ка у 
гости о ни ци „Код енгле ске кра љи це“.

Прва пред ста ва у новој згра
ди, „Посмрт на сла ва кне за Миха и
ла“ Ђор ђа Мале ти ћа изве де на је 30. 
окто бра 1869. годи не.                

 
М.Б.

Опер ски сту дио „Бори
слав Попо вић“ по завр ше
ном дво го ди шњем уса вр
ша ва њу у опер ском Сту ди ју, 
издао је уве ре ње о завр ше
ном уса вр ша ва њу на опер
ском Сту ди ју „Ате ста то“ 
за сезо ну 2018/2021. сле де
ћим кан ди да ти ма: Ката ри
ни Радо ва но вић, Иси до ри 
Сте ва но вић, Мари ји Јелић, 
Мили ци Лало ше вић, Бра
ни сла ви Бри нић и Маји 
Пав ко вић.

22. НОВЕМ БРА 153 ГОДИ НЕ ПОСТО ЈА ЊА

Поштујућинаслеђе,морамоучинитисвештаможемода
сачувамодостојанствоичастовекуће

стру ки добит ник на Дану позо ри
шта, и духо ви то при ме ти ла да је 
то можда зато јер јој уско ро сле ди 
пен зи ја.

„Воле ла бих да ови мла ди 
глум ци увек буду лојал ни, ода ни, 
посве ће ни овом послу, да пред
ста вља ју сту бо ве кул ту ре овог 
теа тра од наци о нал ног зна ча ја“, 
вид но емо тив на иста кла је Ода но
вић.

Печат су доби ли и прва ки ња 
Опе ре Јасми на Трум бе таш Петро
вић, прва ки ња Дра ме Вера Чукић, 
бале ри на Ашхен Ата љанц, драм ски 
умет ник Тана си је Узу но вић, заме
ник дирек то ра Бале та Милош Дуја
ко вић, про ду цент у пен зи ји Бори
слав Балаћ и Слав ко Стан ко вић.

Пла ке те Народ ног позо ри шта 
пово дом зна чај них актив но сти у 
окви ру куће доби ли су дирек тор 
Бале та Kонстантин Kостјуков, као 
и Музеј гра да Бео гра да, који има 
зна чај њу сарад њу са наци о нал ним 
теа тром; за поче так су дони ра ли 
пре сти жни кла вир брен да „Sta in way 
& Sons“. 

Поводом Дана позоришта, 
Музеј града Београда, из свог легата, 
уступио је Народном позоришту на 
један дан део радне собе, са писаћим 
столом Бранислава Нушића (славног 
комедиографа и некадашњег 
управника националног театра), 
који је могао да се погледа у фоајеу 
Велике сцене. 

Злат не знач ке за 20 годи на рада у 
позо ри шту при ми ли су Бата Ната ли
ја, ИвићПет ко вић Миле на, Миле
тић Мари на, Нин ко вић Сања, Дави
до вић Гој ко (Балет), Хубач Жељ ко, 
Бештић Сло бо дан, Шар гин Нада, 
Ејдус Вања, Мујо вић Пре ис Вје ра, 
Срећ ко вић Алек сан дар, Стој ме но
вић Ненад, Сте фа но вић Тор њан ски 
Боја на, Анђе ли Хана (Дра ма), Мак
си мо вић Дејан, Сина ди но вић Јан ко, 
Лов че вић Све тла на, Весић Милош, 
Жив ко вић Жељ ко (Опе ра), Лаза ре

в и ћ 
Дра ги ца 
(про да вац), 
Рат ко вић Јеле на 
(гра фич ки дизај нер), Сре тић Јели ца 
(мате ри јал ни књи го во ђа), Перов
ски Мили ца (инструк тор кон ди ци
о них вежби), Бади вук Алек сан дар, 
Павло вић Дејан и Матић Бра ни слав 
(слу жба обез бе ђе ња), Сте кић Жељ
ко (ватро га сац), Андрић Сне жа
на (чиста чи ца), Милен ко вић Урош 
(мага ци о нер), Ђерић Сла ви ца и 
Мати је вић Ната ша (кро ја чи), Була
то вић Дра ган (тех нич ки секре тар), 
Крко вић Или ја (сли кар), Ники то
вић Бале тић Боја на (кости мо граф), 
Вук са но вић Мираш (сце но граф) и 
запо сле ни из сек то ра Тех ни ке Исић 
Горан, Вуч ко вић Алек сан дар, Гли
шић Вели ша, Жижо вић Милој ко, 
Ага то но вић Дејан и Мила но вић 
Алек сан дар.

Тра ди ци о нал но, кру на све ча
но сти била је доде ла Награ де „Раша 
Пла о вић“, за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње на бео град ским сце на
ма изме ђу два Дана позо ри шта коју 
је ове годи не добио Мио драг Мики 
Крсто вић  за уло гу Мило ша у пред
ста ви „Цемент Бео град“, у режи ји 
Себа сти ја на Хор ва та и про дук ци ји 
Бео град ског драм ског позо ри шта.

Јед но гла сну одлу ку, на сед ни
ци одр жа ној 17. новем бра, донео је 
струч ни жири у којем су били позо ри
шна кри ти чар ка Дра га на Бошко вић 
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Ако све у чове ку 
тежи само о ства ри
ва њу, зна чи да је и 
несве сна погон ска 
енер ги ја у чове ку 

усме ре на ка томе да  човек живи 
оно што он истин ски јесте ( што јe, 
исто вре ме но, глав ни сми сао људ
ског живље ња) – могли бисмо рећи 
да је Ибсе но ва дра ма Нора (Лут ки
на кућа) запра во при ча о рађа њу 
само све сти и почет ку само о
ства ри ва ња жен ског бића без 
чега је жена непот пу на и за 
саму себе и, раз у ме се,  и за 
одно се љуба ви са мушким 
бићем које тре ба да јој 
буде ком пле мен тар но. 
Само два рела тив но оце
ло вље на бића  сва ко за 
себе, могу бити спо соб на 
за искре ни зре ли, љубав ни и 
поро дич ни однос у којем нико 
не носи маску и не игра уло гу 
већ уче ству је у том одно су, истин
ском, соп стве ном цели ном.

У људ ском раз во ју про цес 
само о ства ри ва ња мора запо че
ти рађа њем само све сти,  дубљим 
дожи вља јем инди ви ду ал ног ја, јер 
то је сте пе ни ца у раз во ју изла ска 
из бла же ног, дети њег ста ња. Нори
на искре на жеља да спа се мужа 
боле сти, да му сачу ва живот, нема
ју ћи дру ги избор, наве ла ју је да 
фал си фи ку је очев пот пис – да би 
доби ла новац за путо ва ње нео п
ход но муже вље вом опо рав ку. Али 
нај бо ља наме ра, доне ла јој је ети
ке ту немо рал не лич но сти ( иако је 
она редов но, у тај но сти, позајм ље
ни новац вра ћа ла). Раз вој ни лич
ни корак, Нора чини услед бол ног 
сазна ња да њен муж, не само да не 
при хва та, с радо шћу, доказ њене, 
тако ре ћи, без у слов не љуба ви, него 
је осу ђу је без има ло мило сти (чак јој 
забра њу је да вас пи та ва и децу) јер  
је напра ви ла пре кр шај који њеног 
мужа  може кошта ти дру штве не 
осу де и угле да, и то баш у тре нут
ку кад поста је дирек тор бан ке. 
Неу мо љи ва муже вље ва осу да, без 
има ло раз у ме ва ња за њен пле ме
ни ти мотив, затим, страх и бол који 
је пре тр пе ла, гур ну ли су је у пре и
спи ти ва ње ко је запра во она, које су 
њене жеље и потре бе, какво је њено 
инди ви ду ал но ја. Схва тив ши да 
без про на ла же ња одго во ра о себи 
самој, не може да буде ни нај бо ља 
мај ка сво јој деци са којом се, до тада 
игра ла као да је и сама девој чи ца. 
(Нора је, зна ча јан део себе, испу ни
ла, оду жу ју ћи се при ро ди – рађа ју
ћи децу, али је ни поро ђај ни бол ни 
про цес није пот пу ни је про бу дио 
за оно што се уоби ча је но нази ва 
живот ном реал но шћу; она је, пре
те жно, гра ви ти ра ла игри као основ
ној духов ној тежњи, па би јед на од 
прет по став ки могла бити да она у 

сво јој лич но сти, како ју је Ибсен 
ком по но вао, садр жи пси хо ло шке 
меха ни зме  који често ука зу ју на 
умет нич ку струк ту ру јер   умет
ник јесте вечи то дете). Радо сно 
пре да ва ње нај ве ћег дела енер ги је 
сво га бића, мужу и деци, ство ри
ло је енер гет ски дефи цит за свест о 
соп с т в е 

ном раз
во ју; она је и дру
штве но биће. Да није 
било бол ног сазна ња, 
њена потре ба (да откри је ко 
је она, суштин ски), у пот пу но сти 
би била пои сто ве ће на са потре ба ма 
њене поро ди це. Тако би њен муж 
Хел мер наста вио да је тре ти ра као 
лепу лут ку за пока зи ва ње, а она би 
наста ви ла да се с децом игра као да 
су њене лут ке; оста ја ли би, запра во, 
стран ци јед ни дру ги ма који се само 
повр шно позна ју и игра ју одго ва ра
ју ће уло ге. (Нора о мужу али и оцу: 
„Било вам је при јат но мисли ти да 
ме воли те“.) 

Пошто Нора, на кра ју кома да, 
после осам годи на бра ка, напу сти 
кућу, мужа и децу кре нув ши у тра
га ње за собом, по цену неиз ве сног, 
дра ма тич ног и тегоб ног живље ња, 
оста је, ипак, у визи о нар ској прет
по став ци, опти ми стич ка пер спек
ти ва  да она јед ног дана осва не 
цело ви ти ја, дакле, боља инди ви
дуа нај пре за себе, па за мужа и за 
децу... јер је однос поје дин ца пре ма 
само ме себи при ма ран, што није 
исто што и себич ност. 

Оце ло вље на бића мушко и жен
ско, могу се сагле да ти и као уза јам
но допу ња ва ју ћа цели на која је спо
соб на за зре лу љубав као врхун ски 
сми сао, у чијем космо су, деца, ако 
их има, зау зи ма ју посеб но важно 
испу ње ње љуба ви.

Ибсе но во, визи о нар ско, 
напред но, инту и тив нодубо ко 
сагле да ва ње жен ског бића које 
мора прво да откри је себе, па да, 
услед тога пер спек тив но оства ру је, 
нови, могу ћи мушкожен ски однос, 
било је шокант но откри ће за позо
ри шну публи ку тога доба која је 
бур но него до ва ла. Оче ку ју ћи спо ља 

видљи ву дра му, није одмах запа зи
ла да се она суштин ски одви ја уну
тар чове ка у пси хич кој ствар но сти. 
(Поје ди ним дирек то ри ма позо ри
шта у Нор ве шкој, уоп ште се није 
сви део крај кома да, па је Ибсен учи
нио усту пак и напи сао и дру гу вер
зи ју – како муж Нору одво ди у деч ју 
собу, а она се, гле да ју ћи усну лу децу 
пре до ми сли и оста је у поро ди ци). 

 Свет ска пре ми је ра, одр жа на је 
21. 12. 1879. на сце ни Кра љев ског 

теа тра у Копен ха ге ну; десет годи
на касни је и на сце ни Народ

ног позо ри шта у Бео гра ду 
– 28. јану а ра 1889. Реди тељ
ско виђе ње и глав ну мушку 

уло гу – мужа оства рио 
је Милош Цве тић, 

а  Нору, зано сна 
Вела Нигри но

ва (18621908),  
срп ска Сара 
Бер нар, пуна 
д и н а  м и ч 
ног глу мач

ког ела на и 
тра ги чар ског 

зано са којој је то 
био први сусрет са 

Ибсе ном. У њу је био 
загле дан цео Бео град, Јан ко Весе ли
но вић и А. Г. Матош несрећ но заљу
бље ни, а она је била живот на сапут
ни ца јед ном мушкар цу – Даво ри ну 
Јен ку. По Гро ло вом дожи вља ју она 
је има ла мла дост, лепо ту и бла
го на кло ну суд би ну али се више 
наме та ла дивље њу него што је 
оча ра ва ла, а  А. Г. Матош ју је 
опи си вао инту и тив но песнич
ки: Нео бич на осје тљи вост нај
вид ни ја је осо би на те умјет ни це с 
гво зде ном вољом (...)То је пре де сти
ни ра на при ка зи ва чи ца иде ал них и 
искре них жена и истин ских осје ћа
ја. Реак ци је на ову пре ми је ру нису 
биле забе ле же не у штам пи, али 
1902. пово дом бео град ског госто
ва ња Хане Ква пи ло ве као Норе, 
рецен зент Трго вач ког гла сни ка Д. 
Нова ко ви ћа, пише о њој као мелах
но лич ној Нори, друк чи јој од оне на 
коју смо нави кли   пате тич на, 
плач на Нора  тако посред но сазна
је мо да је Нигри но ва тако  дожи
вље на и ока рак те ри са на  као Нора. 
Из оно га што о Нигри но вој зна мо 
као глу ми ци, може мо прет по ста
ви ти да је та пате тич на, плач на 
Нора рас ко шни јим сен зи би ли те
том Нигри но ве кре и ра на, али да су 
те две карак те ри сти ке биле доми
нант не. У Поли ти ци из 1921, остао 
је, накнад ни, осврт на ово, прво, 
при ка зи ва ње које откри ва реак ци ју 
публи ке: Вред но је напо ме ну ти да 
се кри ти ка  при првој поја ви Норе 
као новог кома да (...) дигла про ти ву 
Ибсе на оштро му заме ра ју ћи што 
је Нора напу сти ла свој дом (...) па 
оти шла у свет због несу гла си ца 

и неспо ра зу ма. (Оста ле веће уло
ге тума чи ли су: Ђура Рај ко вић – 
Крог стад, Љуба Ста но је вић – Док
тор Ранк, Еми ли ја Попо вић – Гђа 
Лин де).

После 32 годи не ( пре ми је ра 
12.5.1921) у реди тељ ском тума че
њу Миха и ла Исај ло ви ћа на сце ни 
у Мање жу (док је тра ја ла рекон
струк ци ја згра де Народ ног позо
ри шта) игра на је нова Нора; Дра го
љуб Гошић је био њен сцен ски муж 
– Хел мер, а уло гу Норе доби ла је 
вели ка драм ска умет ни ца, Руски ња, 
Лиди ја Ман свје то ва (18931966), уз 
то још и реди тељ и опер ска пева чи
ца, која је била у при ли ци да, још 
као уче ни ца, ства ра висо ке узо ре 
гле да ју ћи ужи во и зре лу Сару Бер
нар на њеном госто ва њу у Руси ји. 
Нора је била њена дру га изу зет но 
успе ла уло га у Народ ном позо ри
шту по сећа њи ма Мате Мило ше
ви ћа. А вели ки зна лац и управ ник 
Народ ног позо ри шта, пишу ћи о 
више режи ја Исај ло ви ћа, изме ђу 
оста лих и о Нори, закљу чу је: дао је 
до дета ља изра ђе ну и сна жно кон
струк тив ну инсце на ци ју каквом 
је данас обе ле же на немач ка позор
ни ца; рас по ла жу ћи бога тим иску
ством и вели ком тех ни ком режи је 

г. Исај ло
в и ћ 

ј е 

мае страл
но изра ђи вао тем по дија ло га и 
живот на позор ни ци (Оста ле веће 
уло ге: Дра го љуб Гошић – Хел мер, 
Добри ца Милу ти но вић – Док тор 
Ранк, Ана Пара нос – Гђа Лин де). 
(Касни је, 1924, Ман свје то ва је  као 
члан Народ ног каза ли шта за Дал
ма ци ју, у сво јој режи ји интер пре
ти ра ла наслов ну уло гу у Ибсе но вој 
Нори). 

Те 1921. у вре ме дру ге пре ми
јер не постав ке Норе, води ле су се, 
у јав но сти, рас пра ве о тзв. жен ском 
пита њу, али сагле да ва ње суштин
ских жен ских осо бе но сти и потре
ба још није било ни на види ку. Тако 
су се могли наћи тек сто ви у штам
пи о томе да је жена нижа физич ки 
од мушкар ца и да има мање црве
них крв них зрна ца, а више белих, 
неки су се пози ва ли и на облик гла
ве и на то да је жена нижа и инте
лек ту ал но, али има и раз ли чи тих, 
„уте шних“ виђе ња жене: Мора се 
при зна ти да је гени је увек био при

ви ле ги ја чове ка. Али ако је то тач
но, после ди це оту да извла че не нису 
тач не. Ако жена није гени је, из тога 
не изла зи да она не тре ба да има 
пра во гла са. За врше ње ово га пра ва, 
потреб на је сасвим осред ња инте
ли ген ци ја. Било је и разло жни јих 
и пле ме ни ти јих теза за „одбра ну“ 
жене, али се може прет по ста ви ти 
да ни после 32 годи не од прве пре
ми јер не постав ке није било дру
штве не и пси хо ло шке кли ме да би 
се Нора све о бу хват ни је раз у ме ла. 

Ибсе но ва Нора с кра ја 19. века, 
оти сну ла се на пут упо зна ва ња 
себе и осва ја ња инди ви ду ал но сти 
– уда ља ва ња од функ ци је лут ке. И 
током вре ме на, у 20. веку, у зна чај
ној мери, жена је има ла резул та та  у 
томе. У зна чај ној мери, осво ји ла је  
и избор да се уда љи од могућ но сти 
да буде тре ти ра на као обез ли че на 
лут ка. Али, оства ру ју ћи свој иден
ти тет, жена је пре у зи ма ла и терет 
сло бо де који је, поне кад, пре ва зи
ла зио њену сна гу. Зани мљи ва су 
сећа ња Јова на Ћири ло ва на јед ну 
пољ ску пред ста ву (из 2013) у којој 
је Нора – свет ски позна та поп
пева чи ца, муж јој је бос, а др Ранк 
тај кун на пла ну опер ске про дук
ци је, док је Крог штад коре о граф 
сум њи ве био гра фи је. Она на кра ју 
извр ша ва само у би ство. Зашто је 
Нори у вре ме Ибсе на било довољ

но да залу пи вра та, 
а дана шња Нора 

и з в р  ш а  в а 
с а м о  у  б и 
ство, пита 
се Ћири
лов. 

Можда 
је Нора, из 

2013. дошла 
до зида, на свом 

путу, који није могла 
ни да пре ско чи ни да зао би ђе.

Могло би се рећи да дана шња 
Нора, у вели кој мери осло бо ђе на 
инди ви ду ал них карак те ри сти ка 
дожи вља ва пад у цар ство лута ка 
и то, лута ка, сериј ске про из вод
ње; сав, могу ћи, раз вој ни капа ци
тет заро бљен је бри гом о физич кој 
појав но сти која, пола ко, почи ње да 
јој се руга. Она је, све више, обез ли
че на супру га – лут ка и мај ка лут ка. 
Она је напу сти ла пут аутен тич не 
Ибсе но ве Норе. Она је у про це су 
стр мо гла вљи ва ња у суд би ну лут ке. 

Нема сум ње да ће нам, 100 
годи на од дру ге пре ми је ре Норе у 
Народном позоришту,  реди тељ ка 
Татја на Ман дић Риго нат тре ћом 
пре ми је р ном постав ком Норе, и 
првом у 21. веку, откри ти, свој, 
сасвим ори ги нал ни угао и сту ди
о зно изни јан си ра ну пред ста ву, 
какву од ње и оче ку је мо. 

Сања Мило са вље вић 

У  И Ш Ч Е  К И  В А  Њ У  И Б С Е  Н О  В Е  Н О Р Е ,  П Р В Е  У  2 1 . В Е К У,  У  Н А Р О Д  Н О М  П О З О  Р И  Ш Т У  У  Б Е О  Г Р А  Д У

Трећа„Нора“–послеједногстолећа
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БАРИ ТОН НИКО ЛА МИЈА И ЛО ВИЋ НОВИ 
ДИРЕК ТОР ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Бари тон Нико ла Мија и ло вић, 
редов ни про фе сор на Кате дри за соло 
пева ње Факул те та музич ке умет но сти 
у Бео гра ду, умет ник свет ског рено
меа и чест гост на мно гим зна чај ним 
опер ским сце на ма широм све та, нови 
је дирек тор Опе ре Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду. На ову функ ци ју име
но ван је 19. новем бра. Мија и ло вић је 
рођен у Бео гра ду 1973. годи не. Након 
завр ше ног кла вир ског одсе ка сред ње 

музич ке шко ле „Др Воји слав Вуч ко вић“, сту ди је соло пева ња на 
ФМУ упи су је у кла си сво је мај ке, при ма до не Рад ми ле Сми ља нић. 
Дипло ми рао је на Беч ком кон зер ва то ри ју му а маги стри рао на 
„Кер тис инсти ту ту за музи ку“ у Фила дел фи ји. Након уса вр ша
ва ња у „Опе ри Басти ља“ у Пари зу и Музич кој ака де ми ји запа да 
у Сан та Бар ба ри, сво је певач ко обра зо ва ње зао кру жу је дипло
мом милан ске Ска ле 1999. годи не. Побед ник је 5. међу на род ног 
так ми че ња „Лућа но Пава ро ти“ у Фила дел фи ји 1995., добит ник 
првих награ да на так ми че њи ма сту де на та музи ке СФРЈ у Хер цег 
Новом 1991. „Марио Лан ца“ у Фила дел фи ји 1995., као и тре ће 
награ де на так ми че њу „Леј ла Ген чер“ у Истан бу лу 1997. годи не. 
Госто вао је у опер ским кућа ма попут милан ске Ска ле, Вене ци је, 
Веро не, Лас Пал ма са, Дре зде на, Хано ве ра, Токи ја, Сеу ла, Пекин
га, Беча, Ката ни је, Москве и Тел Ави ва. Његов репер то ар обу хва
та четр де се так воде ћих уло га бари тон ског фаха, као што су Риго
ле то, Набу ко, Јаго, Евге ни је Оње гин, Барон Скар пи ја...

Р.П.Н. 
ЈУБИ ЛЕЈ ДРА МЕ „ХАСА НА ГИ НИ ЦА“ – 
ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ, 30. ДЕЦЕМ БРА

Култ на дра ма Љубо ми ра Симо ви ћа 
„Хаса на ги ни ца“ у режи ји Јаго ша Мар ко
ви ћа, обе ле жи ће 30. децем бра зна ча јан 
јуби леј  две деце ни је од пре ми је ре. Уочи 
пре ми је ре пред ста ве, одр жа не тог прет по
след њег децем бар ског дана 2001. годи не на 
Сце ни „Пети спрат“, Мар ко вић је рекао да 
је она „посве ће на сви ма који су воле ли, а то 

нису уме ли да пока жу, као Хаса на га”. Уло ге су тума чи ли Марин ко 
Маџ гаљ (Хаса на га), Вања Ејдус (Хаса на ги ни ца), Рад ми ла Жив ко
вић (Мај ка Хаса на ги на), Алек сан дар Срећ ко вић (Бег Пин то ро
вић), Ксе ни ја Јова но вић (Мај ка Пин то ро ви ћа), Дар ко Томо вић 
(Ефен ди ја Јусуф), Бра ни слав Цига Јери нић (Ахмед), Ненад Стој
ме но вић (Аскер Суљо), Игор Ђор ђе вић (Аскер Хусо) и Сте фан 
Капи чић (Муса). Више о овој пред ста ви и пред сто је ћем јуби ле ју, 
моћи ћете да про чи та те у сле де ћем бро ју „Позо ри шних нови на”. 

Р.П.Н.

ОДР ЖАН ГАЛА КОН ЦЕРТ ПОВО ДОМ 
МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА ТОЛЕ РАН ЦИ ЈЕ

Гала кон церт 
пово дом Међу на
род ног дана толе
ран ци је, уз уче шће 
соли ста, Хора и 
Орке стра Опе ре 
Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду, одр
жан је 16. новем бра 
на Вели кој сце ни. 

У окви ру про гра ма изве де не су ари је, дуе ти и хор ске нуме ре из 
позна тих опе ра Ђузе пеа Вер ди ја, Гае та на Дони це ти ја, Шар ла 
Гуноа, Ђако ма Пучи ни ја, Жор жа Бизеа... Под дири гент ском упра
вом Деја на Сави ћа и Ђор ђа Стан ко ви ћа, у режи ји Ива не Дра гу
ти но вић Мари чић, насту пи ли су прва ци и соли сти Опе ре Сне жа
на Сави чић Секу лић, Дра го љуб Бајић, Софи ја Пижу ри ца, Дејан 
Мак си мо вић, Алек сан дра Анге лов, Алек сан дар Дој ко вић, Жељ ка 
Здје лар, Неве на Бри џен, Љубо драг Бего вић и Љуби ца Вра неш. 
На кон цер ту је, као гост, насту пио соли ста Опе ре Срп ског народ
ног позо ри шта у Новом Саду Небој ша Бабић. Шеф хора био је 
Ђор ђе Стан ко вић, а кон церт мај стор Едит Маке дон ска. Међу на
род ни дан толе ран ци је, који се у целом све ту обе ле жа ва од 1996. 
годи не, под се ћа све људе да је пошто ва ње и ува жа ва ње раз ли ка 
услов мира, ста бил но сти и напрет ка наро да и држа ва.

Р.П.Н.

Уло гом Норе, глав
не јуна ки ње позна
тог кома да чуве ног 
нор ве шког кла си
ка Хен ри ка Ибсе на 

„Kућа лута ка“, који се, пре ма том 
лику, нај че ше и нај јед но став ни је, 
у позо ри шним кру го ви ма, нази
ва упра во тим име ном, прва ки ња 
Дра ме наци о нал ног теа тра Нада 
Шар гин уско ро ће додат но обо га
ти ти сво ју умет нич ку био гра фи
ју чији састав ни део чине, тако ђе, 
и неке дру ге вели ке и упе ча тљи ве 
позо ри шне драм ске роле попут 
Ели за бе те („Мари ја Стју арт“), 
Ане Петров не („Ива нов“), Елек
тре („Елек тра“), Уршу ле („Рибар
ске сва ђе“), Шар ло те („Вишњик“), 
Маше („Три сестре“), Зор ке 
(„Миле ва Ајн штајн“), Нине 
(„Галеб“)... Нову, савре ме ну 
вер зи ју овог, сва ка ко јед
ног од, базич них кома да 
запад них позо ри шта и 
њихо вих репер то а ра, 
о живот ној суд би ни 
Норе која је одра ста
ла у дети њој нежно сти 
оца, потом и мужа, који 
су је мази ли као див ну 
лут ки цу, али су је, запра
во, искљу чи ли из свог и из 
њеног живо та, ради реди тељ
ка Татја на Ман дић Риго нат, која 
је, ујед но, и аутор ка адап та ци је тог 
ремекдела драм ске књи жев но сти 
из 1879. годи не. Пре ми је ра је пла
ни ра на за 23. децем бар на Вели кој 
сце ни, а у поде ли су и Ненад Стој
ме но вић (Тор валд Хел мер, адво
кат, Норин супруг), Хаџи Ненад 
Мари чић (Док тор Ранк), Kатарина 
Мар ко вић (Госпо ђа Kристина Лин
де), Горан Јев тић (Адво кат Нилс 
Kрогстад) и Јеле на Бла го је вић 
(Слу шки ња).  

У раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не”, Нада Шар гин откри ва да 
је, када је доби ла текст на чита ње, 
поку ша ла да при зо ве у сећа ње једи
ну пред ста ву са тим име ном коју је 
до сада гле да ла. Била је то „Нора” 
у режи ји јед ног од вели ка на европ
ског теа тра Тома са Остер ма је ра, 
изве де на пре два де се так годи на на 
Бите фу. 

„Оста ло ми је у сећа њу да се 
пуно при ча ло о њего вој сце но гра
фи ји. Ина че, те пред ста ве се сећам 

кроз маглу. Била је то једи на Нора 
коју сам гле да ла, јер се код нас није 
поста вља ла, бар од када се ја бавим 
глу мом. Овај лик ми је вео ма узбу
дљив, наро чи то њен пут све сти 
кроз комад у коме се све одви ја 
тако брзо, у, буквал но, два дана”.

У том чуве ном драм ском делу, 
слав ни нор ве шки књи жев ник 
Хен рик Ибсен, један од нај ве ћих 
драм ских писа ца свет ске књи жев
но сти, отва ра нека од вечи то акту
ел них пита ња као што су однос 
мушкар ца и жене, брач не кон вен
ци је, намет ну та дру штве на пра
ви ла у који ма јед ни увек доми
ни ра ју над дру ги ма… Kо је данас 

Нора, 

где је 
и шта ради?

Данас је Нора жена која добро 
позна је вешти не које мушкар цу 
удо во ља ва ју. Она уме да се због 
истог пони шти, сма њи, као и да од 
мушкар ца, којем је све то потреб но, 
оче ку је чуда... Таквих одно са има и 
данас, без обзи ра на то коли ко су 
жен ска пра ва и еман ци па ци ја већи 
него у Ибсе но во доба. Ти одно си 
су сли ка и вас пи та ња и одра ста ња, 
али и тре нут ног избо ра и потре ба 
парт не ра. То, нарав но, не зна чи да 
неко не може да у неком момен ту 
иза бе ре за себе и неки дру ги живот. 
Тога, у ства ри, данас има доста.

У број ним рас пра ва ма које 
су у вези са овим вео ма узбу дљи
вим кома дом о љуба ви, поно су, 
пре ва ри и веч ној потра зи за сре
ћом, често се могло чути како он, 
запра во, није издр жао тест вре
ме на јер су жене данас у мно го 
повољ ни јем поло жа ју него у дру

гој поло ви ни 19. века, одно сно у 
вре ме када га је Ибзен писао? 

То је комад о осве шће њу и 
избо ру да се оде и нађе сво је ја. 
То је и данас тако. Без обзи ра на 
еман ци па ци ју, не само жене, већ 
и мно ги мушка ра ци, зна чи мно ги 
људи уоп ште, не зна ју ни у зре лим 
годи на ма ко су и шта заи ста желе. 
Они цео живот раде по инер ци
ји оно што се од њих оче ку је; или 
да би дру ге усре ћи ли или да би све 
нека ко било лепо упа ко ва но за око
ли ну, као код неког, на при мер, на 
Инста гра му. Нора није само жена, 
већ и човек и она то у кома ду јасно 
каже. На њу, овде, (као и њен избор 
на кра ју кома да), не тре ба гле да ти 
само као жену, већ као осве шће
ног чове ка. Овај комад је, у ства ри, 

доста акту е лан јер су раз во ди, у 
сми слу да неко жели да оде и 

нађе себе, поста ли наша сва
ко днев ни ца.  

Нора је сва сво ја раз
ми шља ња и поступ ке 
мора ла да „кро ји” она ко 
како је одго ва ра ло њеном 
супру гу. Да ли се тај њен 

чин да „конач но залу пи 
вра та” и оде у неиз ве сност 

ноћи, оста вља ју ћи за собом, 
чак, и соп стве ну децу, може 

пре по зна ти као чове ко ва грче
ви та потре ба за осва ја њем вла
сти тог иден ти те та? Има ли она, 
после све га, еле мен тар но пра во 
да поку ша да про на ђе то сво је ја, 
одно сно саму себе без туђих упли
та ња?

Нарав но да има. Нора одла зи у 
неиз ве сност, вели ку, а нико не каже 
да се она по децу неће вра ти ти. По 
мом мишље њу, то са децом се схва
та пре бу квал но. Мислим да је и 
Ибсен хтео да иза зо ве шок. Тако ђе, 
веру јем да Нора ништа није мора ла 
да кро ји пре ма муже вље вим потре
ба ма. Она је то про сто ради ла, нико 
је није терао. Али, Нора и јесте тако 
уче на још у детињ ству. Међу тим, 
касни је, не у мла до сти, већ касни
је, схва ти ла је да то не жели више 
и да је и сама доне кле кре и ра ла и 
кон стру и са ла нешто у том одно су 
што не посто ји. То се деша ва када 
су људи, а мислим на обо је у вези, 
недо вољ но искре ни.

Мико јан Без бра ди ца

Нораније
саможена,
онајеи
освешћен
човек

ПРВАKИЊА ДРА МЕ НАДА ШАР ГИН, НОРА У 
ИСТО И МЕ НОМ KОМАДУ ХЕНРИKА ИБСЕ НА
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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“, уста но вље не 2012. годи не у 
знак пошто ва ња и сећа ња на прву 
вели ку срп ску бале ри ну Ната шу 
Бошко вић, зна ме ни ту умет ни цу, 
која је трај но заду жи ла нашу умет
нич ку игру. Пре сти жно при зна ње 
при па ло јој 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.

„У нову сезо ну сам ушла са 
жељом да се све вра ти на ста ро 
и да се наша про фе си ја вра ти на 
сце ну пуним плу ћи ма  да може
мо да игра мо целе пред ста ве, 
са мак си мал ним капа ци те том 
људи. О награ да ма нисам ни раз
ми шља ла и због све га тога, ово је 
за мене било јед но посеб но, вели
ко изне на ђе ње”, откри ва тален
то ва на умет ни ца у раз го во ру за 
„Позо ри шне нови не” и дода је 
да јој је сва ка награ да, доби је на 
током доса да шње кари је ре, вео ма 
мно го зна чи ла, па тако и ова. 

„Сав ваш труд, рад, зној, сузе и 
крв је неко видео на сце ни и награ
дио. Kада је о овој награ ди реч, 
то није био било ко, него прва ци 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
који су били у жири ју ове годи
не. Награ де вам дају ветар у леђа 
за нове побе де, нове пред ста ве и 
емо ци је, али исто тако, то зна чи да 
умет нич ки ниво не сме ни мало да 
опад не. Напро тив, сва ка сле де ћа 
пред ста ва мора бити још боља”. 

Балет „Евге ни је Оње гин” 
инспи ри сан је исто и ме ним бисе
ром руске књи жев но сти, сати

рич ним ремекделом раног 19. 
века, слав ног Алек сан дра Сер ге
је ви ча Пушки на… 

Ова пред ста ва, у мно гим сег
мен ти ма, раз ли ку је се од свих у 
који ма сам до сада игра ла. Пре 
све га, реч је о нео кла сич ном сти лу, 
што зна чи да покре ти вео ма личе 
на кла си чан стил, али су доста сло
бод ни ји. До ове пред ста ве, ја се с 
тим никад нисам сусре ла. Тако ђе, 
ова пред ста ва је од оста лих, нека
ко, и више драм ска. Због тога се 
мно го ради ло на Татја ни ним емо

ци ја ма и глу ми која је мора ла бити 
доча ра на у сва ком сег мен ту. Kако 
је пред ста ва одми ца ла, тако се и 
Татја на мења ла. 

Уло гу Татја не, те вео ма сло
је ви те и мелан хо лич не осо бе, 
опсед ну те роман тич ним књи га
ма, пре ми јер но сте оди гра ли 27. 
маја ове годи не. У обра зло же њу 
струч ног жири ја наве де но је да 
сте је гра ди ли посред но, нена ме
тљи во, нијан си ра ју ћи је од мла
да лач ке полет но сти до озбиљ
но сти и драм ске изра жај но сти 
фор ми ра ју ћи упе ча тљив карак
тер јуна ки ње…

Мој вели ки при ја тељ и уве

жбач, при ма ба ле ри на Душка 
Дра ги ће вић, која је ујед но била и 
аси стент Лиди ји Пили пен ко када 
се пред ста ва ради ла, мно го ми је 
помо гла да за ову уло гу изву чем 
из себе све што имам. Без ње, заи
ста, не бих успе ла. као ни без свог 
парт не ра, Јова на Весе ли но ви ћа, 
који је тума чио наслов ни лик.

Шта је у окви ру све га тога 
било нај зах тев ни је?

Пре све га, било је тешко опу
сти ти се, јер сам до сада игра ла, 
углав ном, само кла сич не пред ста
ве где, тако ђе, има мно го емо ци
ја, али и стрикт них пра ви ла. То 
опу шта ње је тра ја ло неко вре ме, 
а онда сам кроз про бе бива ла све 
више сло бод ни ја. Kада сам се пот
пу но опу сти ла и пре пу сти ла уло
зи и емо ци ја ма, за мене више није 
било ника квих пре пре ка. 

Одго вор ним, пожр тво ва ним 
радом и про фе си о нал ним при
сту пом, за вео ма крат ко вре ме 
осво ји ли сте накло ност публи
ке и струч не кри ти ке, тума че
ћи вео ма зах тев не уло ге у кла
сич ном репер то а ру као што су 
Прин це за Фло ри на у бале ту 
„Успа ва на лепо ти ца”, Сва нил
да у „Kопелији”, Kитри у „Дон 
Kихоту”, Маша у „Kрцку Ора
шчи ћу“, Оде та/ Оди ли ја у „Лабу
до вом језе ру“… Kакве уло ге више 
воли те  оне у који ма тех ни ка 
дола зи до изра жа ја или, пак, оне 
у који ма је глу ма у првом пла ну?

Апсо лут но је ужи ва ње игра ти 
уло ге које изи ску ју отва ра ње душе. 
Такве пред ста ве, тако ђе, зах те ва ју 
врхун ску тех ни ку, али без емо ци ја 
то није пун пого дак. У том сми слу, 
зау век ћу, пре свих дру гих, увек 
прво бира ти драм ске уло ге.

СОЛИСТ КИ ЊА БАЛЕ ТА ТАТЈА НА ТАТИЋ, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „НАТА ША БОШКО ВИЋ“

Волимулогекојезахтевајуотварањедуше

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, гостоваo je с вели ким успе хом 
9, 10. и 11. новем бра на чуве ном 
Чехов фести ва лу у Москви.

Све три вече ри, публи ка у 
руској пре сто ни ци ужи ва ла је у 
овом јед но чи ном бале ту, а на кра
ју сва ког од изво ђе ња поздра вља ла 
је наше умет ни ке дугим апла у зом и 
узви ци ма „бра во“.

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”.

У поде ли су били Соња Вуки
ће вић, Сања Нин ко вић, Мили ца 
Јевић Дрн да ре вић, Тија на Шебез, 
Љиља на Вели ми ров, Маја Сто ја
ков, Олга Олћан Миље вић, Ада 
Рас пор, Дејан Kоларов, Милан Рус, 
Игор Пастор, Нико ла Бјан ко, Хозе 
Игле си јас, Милош Жива но вић и 
Анто нио Бибо.

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, тако ђе, 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.  

 

НОВО УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ИНО СТРАН СТВУ

„Хазари“,тривечеризаредом,освајалиМоскву

Kад смо већ код уло га, шта 
бисте воле ли да игра те у настав ку 
кари је ре?

Вели ка ми је жеља да оди грам 
Јули ју у бале ту Ромео и Јули ја. Тако

ђе, при жељ ку јем уло гу Жизе ле у 
исто и ме ном бале ту, као и Ники је у 
Баја де ри.

Мико јан Без бра ди ца

Татја на Татић је пре две годи не поста ла стал на чла ни
ца свет ске тру пе чуве не балет ске зве зде и нај ве ћег игра ча 
дана шњи це Сер ге ја Полу њи на. Наша саго вор ни ца тре нут
но се нала зи у Лон до ну у којем, са овим ван се риј ским умет
ни ком и оста лим чла но ви ма еки пе, спре ма нову пред ста ву. 
„Реч је о бале ту Ромео и Јули ја, а пре ми је ра ће бити одр жа
на 1. децем бра у Royal Albert Hallu. Вели ка је част игра ти у 
тру пи тре нут но нај ве ће зве зде на свет ској балет ској сце ни. 
Сва ком игра чу је потреб но да пуно путу је и игра што више 
у ино стран ству како би видео и нау чио нешто ново или, 
пак, нешто ста ро, али на дру га чи ји начин”.
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Све ча ним кон цер том, 
одр жа ним 13. новем
бра на Вели кој сце
ни, под дири гент ском 
упра вом Ђор ђа Павло

ви ћа и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић 
Мари чић, наша чуве на вио ли нист
ки ња Едит Маке дон ска, кон церт
мај стор Орке стра Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, обе ле жи ла 
је чети ри деце ни је умет нич ког рада. 
Пре почет ка овог вели чан стве ног 
дога ђа ја, глу мац Хаџи Ненад Мари
чић про чи тао је бога ту био гра фи ју 
Едит Маке дон ске, а потом се гле да о
ци ма обра тио нови директор Опере 
и наш прослављeни бари тон са успе
шном ино стра ном кари је ром Нико
ла Мија и ло вић који је сла вље ни ци 
уру чио Печат Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду који се доде љу је пово дом 
посеб ног допри но са живо ту и раду 
Народ ног позо ри шта.

„Вече рас на овој сце ни при су
ству је те несва ки да шњем јуби ле ју 
– про сла ви 40 годи на рада госпо ђе 
Едит Маке дон ске, кон церт мај сто
ра Орке стра Народ ног позо ри шта. 
Поред рада у Народ ном позо ри шту, 
она актив но кон цер ти ра широм наше 
земље и кроз инте ре сант не про гра ме 
про мо ви ше умет нич ку музи ку. Упра
ва Народ ног позо ри шта је у сусрет 
Дану позо ри шта доне ла одлу ку да 
Печат Народ ног позо ри шта доде
ли Едит Маке дон ској. Госпо ђи Едит, 
нашој Едит, од срца чести там јуби леј, 
желим добро здра вље, мно го умет
нич ких успе ха у будућ но сти и пре да
јем јој ово при зна ње“, казао је госпо
дин Мија и ло вић. 

У окви ру бри жљи во ода бра ног 
про гра ма изве де на су дела за вио ли
ну и орке стар Петра Иљи ча Чај ков
ског, Ђузе пеа Вер ди ја, Жила Маснеа, 
Ара ма Хача тур ја на, Жила Маснеа... 

Неко ли ко дана после овог изу зет
ног дога ђа ја, Едит нам је, у раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“, при зна ла да 

је вео ма задо вољ на кон цер том.
„Хва ла сви ма који су ме подр

жа ли у реа ли за ци ји мог јуби ле ја“, 
пору чи ла је наша при зна та вио ли
нист ки ња која на сво јим насту пи ма 
осва ја умет нич ком све стра но шћу и 
хари змом, као и дубо ком инте р пре
та тив ном сна гом.

У окви ру више него бога те умет
нич ке кари је ре, каже да не може да 
издво ји није дан наступ, као посе бан, 
једин ствен…

„Сва ки мој наступ пред публи
ком је пре ми је ра.Тешко да бих могла 
да издво јим било шта. Раз ми шљам 
да јед ног дана напи шем мемо а ре“, 
откри ла нам је ова при зна та умет ни
ца која је одра сла у музич кој поро ди
ци, а прве кора ке у све ту „вио лин ског 
кљу ча”, напра ви ла је као девој чи ца 
код мај ке Диа не Рапун ђи
е ве Сто ја но вић. 

Вио ли ну је 
д и п л о  м и  р а 
ла на бео
г р а д  с к о м 
Факул те ту 
м у з и ч  к е 
у м е т  н о 
сти у кла
си про фе
сор ке Фери 
Рашко вић, 
док је спе
ц и  ј а  л и  з а  ц и  ј у 
тог инстру мен та и 
камер не музи ке завр ши
ла код про фе со ра Недјал ча Тодо ро ва 
у Плов ди ву. Као кон церт мај стор, 
поред Народ ног позо ри шта, била је 
анга жо ва на у Скоп ској опе ри, опер
ским кућа ма у Вар ни и Плов ди ву, те 
у Позо ри шту на Тера зи ја ма.

„Моја мај ка је била про фе сор 
вио ли не и гита ре. Деда је, тако ђе, 
био музи чар, радио је као про фе сор 
вио ли не. Дакле, у таквом окру же њу, 
било је пот пу но при род но да се и ја 
бавим музи ком“, каже госпо ђа Едит.

„Са дру ге стра не, моја тет ка, 
дру го коле но, је Недјал ка Симјо но
ва, леген дар на бугар ска вио ли нист
ки ња. Већ годи на ма, сва ког окто
бра, тамо се одр жа ва фести вал који 
носи њено име. Тако ђе, ком по зи тор 
Филип Кутев је мој даљи рођак. Чак 
и мој ујак, који је био елек тро ин же
њер, бавио се музи ком. Исти на, не 
про фе си о нал но, али је, ипак, волео 
да сви ра. Од када знам за себе, знам 
и за вио ли ну. Мал те не, роди ла сам се 
са тим инстру мен том“, при ча нам ова 
изу зет на умет ни ца која је музич ко 
обра зо ва ње запо че ла у шко ли „Јосип 
Сла вен ски” код про фе со ра Деја на 
Мар ко ви ћа, а ака де ми ју је упи са ла у 
17. годи ни.

„Ту шко лу сам завр ши ла две 
годи не рани је, захва љу ју ћи број ним, 

углав ном првим, награ
да ма које сам осва

ја ла на разним 
так ми че њи

ма. Факул
тет сам, 
као нај
м л а  ђ и 
сту дент, 
упи са  ла 

у кла си 
про фе сор

ке Рашко
вић која се 

те годи не вра
ти ла из Москве где 

је била на уса вр ша ва њу 
код Дави да Острај ха. Та руска шко ла 
вио ли не је вео ма спе ци фич на, мало 
је дру га чи ји начин сви ра ња. То је јед
на од нај ја чих шко ла у све ту“, сма тра 
ова више стру ко тален то ва на умет
ни ца која је сте кла и дипло му соло 
пева ња у Музич кој шко ли „Сте ван 
Мокра њац“ у Бео гра ду, а завр ши ла је 
и балет ску шко лу у Софи ји.

Ради ла је као про фе сор вио ли не 
у музич ким шко ла ма „Јосиф Марин
ко вић“ и „Вла ди мир Ђор ђе вић“ у 

Б е о 
гра ду, као и про фе сор вио ли не и 
пред ме та Чита ње с листа на Ака де
ми ји лепих умет но сти у Бео гра ду.

Едит Маке дон ска је глав ни кон
церт мај стор Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду од 2003. годи не, а члан 
Орке стра од 1980. годи не. Прва 
пред ста ва у којој је уче ство ва ла била 
је Бели ни је ва „Нор ма”, под дири гент
ском упра вом мае стра Оска ра Дано
на.

Од 1998. годи не члан је Удру
же ња музич ких умет ни ка Срби је 
(УМУС). 

Осни вач је гудач ког квар те та 
„Едит“ (2000) са којим је насту па
ла на кон цер ти ма и фести ва ли ма у 
Срби ји и Бугар ској, а у Народ ном 
позо ри шту њен квар тет је уче ство
вао у изво ђе њи ма камер не опе ре 
„Роман са“ Иго ра Ран ко ви ћа (дири
гент Ђор ђе Стан ко вић) и опе ре „Дон 
Кихот“ Жила Маснеа, која се у аран
жма ну и под умет нич ким вођ ством 
дири ген та Анге ла Шуре ва изво ди ла 
две годи не на Сце ни „Раша Пла о вић“ 
уз чуве ног прва ка Опе ре Народ ног 
позо ри шта Жива на Сара ман ди ћа у 
наслов ној уло зи.

Едит Маке дон ска одр жа ла је 
број не кон цер те као соли ста и кон
церт мај стор широм бив ше Југо сла
ви је, у Аустри ји, Немач кој, Вели кој 
Бри та ни ји, Фран цу ској, Бел ги ји, 
Чешкој, Сло вач кој, Јужној Коре ји, 
Шпа ни ји, Грч кој, Бугар ској, Мађар
ској, Пор ту га ли ји, Дан ској, Јапа ну, 
Швај цар ској, Ита ли ји и Аме ри ци.

Годи не 2017. има ла је част да 
буде кон церт мај стор на пре сти жном 
Пучи ни је вом фести ва лу у Торе дел 
Лагу у Ита ли ји.

Сара ђи ва ла је са дири ген ти
ма као што су Пла си до Домин го, 

Јоха нес Хар најт, 
Тосио Јана ги са ва, 

Бори слав Ива нов, 
Алек сеј Бого рад и Дејан 

Савић.
На репер то а ру соли стич ких 

кон це ра та посеб но засту па дома ће 
музич ко ства ра ла штво, те пре ми
јер ним изво ђе њи ма дела срп ских 
ком по зи то ра XX и XXI века зна чај но 
допри но си очу ва њу и раз вит ку срп
ске музич ке башти не.

Сни ма ла је за радио и теле ви зи
ју, а бави се и ком по но ва њем дечи
је музи ке (песме „Јабу ка и леп тир”; 
„Саша, циган ски пас”  музи ка за 
књи ге Бај ки за децу, аутор ке прин це
зе Јели са ве те Кара ђор ђе вић).

Пре ми јер но изво ђе ње ком по зи
ци је Мир ја не Жив ко вић „Бала да о 
пољу“ за вио ли ну и камер ни орке
стар одр жа но је уз Орке стар Народ
ног позо ри шта, а потом и Орке стар 
„Љуби це Марић”, за коју је ком по зи
тор ки тему дала сама Едит Маке дон
ска.

Са хар фист ки њом Народ ног 
позо ри шта Гора ном Ћур гус осно
ва ла је Дуо „Едит” 2011. годи не. Дуо 
је до сада оства рио низ запа же них 
насту па, међу који ма је и кон церт на 
отва ра њу Међу на род ног фести ва
ла хар фе у Бео гра ду, као и насту пи 
на фести ва ли ма у Убу, Пан че ву и у 
Софи ји.

Про шле годи не (2021) обја ви
ла је два ком пакт диска; на првом 
CDу су дела срп ских ком по зи то ра 
„Инспи ра ци је за вио ли ну и хар фу“, 
а на дру гом се нала зе дела свет ских 
ком по зи то ра попу лар не кла си ке под 
нази вом Rap sody of sound. 

Едит је добит ник мно гих награ да 
и при зна ња и први је кон цер мај стор 
наве ден у исто ри ји Народ ног позо
ри шта у Музе ју Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду.

Мико јан Без бра ди ца

КОН ЦЕРТ МАЈ СТОР ЕДИТ МАКЕ ДОН СКА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ЧЕТИ РИ ДЕЦЕ НИ ЈЕ УМЕТ НИЧ КОГ РАДА 
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МАМАЦ
балет у кореографији Сање Нинковић
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11.
од 19.00
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ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
комедија Бранислава Нушића

Н Е Д . 
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