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На ве ли ку ра дост 
пу бли ке, Ба лет 
На род ног по зо-
ри шта је пр ви 
пут у сво јој исто-

ри ји из вео це ло ве чер њи кла сич-
ни ба лет Лу дви га Мин ку са „Ба-
ја де ра“, за ко ји је ори ги нал ну 
ко ре о гра фи ју сво је вре ме но на-
чи нио Ма ри јус Пе ти па. На бе-
о град ску сце ну ову чу ве ну ко-
ре о гра фи ју је по ста ви ла го шћа 
из Ру си је, јед на од нај по зна ти-
јих Ба ја де ра у дру гој по ло ви ни 
20. ве ка Га бри је ла Ко мле ва, уз 
по моћ Ири не Ива но ве. У сце но-
гра фи ји Бо ри са Мак си мо ви ћа и 
ко сти ми ма Ол ге Мр ђе но вић, уз 
Ор ке стар ко јим је ди ри го вао ма-
е стро Ђор ђе Па вло вић, це ло куп-
ни ан самбл Ба ле та и број не со-
ли сте су, на пре ми је ри, 19. ма ја, 
пред во ди ли Ми ла Дра ги че вић у 
уло зи Ба ја де ре Ни ки је, те Јо ви-

ца Бе го јев и Та ма ра Ива но-
вић. Пре овог ве ли ког 
до га ђа ја, ми ни стар 
кул ту ре, Пре драг 
Мар ко вић је от-
крио спо мен-
пло чу по све-
ће ну ру ским 
умет ни ци ма 
ко ји су по-
чет ком про-
шлог ве ка 
у мно го ме 
до при не-
ли раз во ју 
по зо ри шне 
умет но сти 
у нас, а ко ја 
је по ста вље на 
крај ула за у Му-
зеј На род ног по-
зо ри шта, по сле че-
га је у фо а јеу дру ге 
га ле ри је Га бри је ла Ко мле-

ва отво ри ла из ло жбу под 
на зи вом „Ру ски умет-

ни ци у пр вим де-
це ни ја ма ба ле-

та На род ног 
по зо ри шта 

у Бе о гра-
ду“. Глав-
не уло ге 
у „Ба ја-
де ри“ су 
при пре-
ма ли и 
Ана Па-
вло  вић, 
Јо ван Ве-

с е  ли  но -
вић и Да ли-

ја Има нић, 
ко ји су, та ко-

ђе са ве ли ким 
успе хом, на сту пи-

ли на дру гој пре ми-
је ри, 24. ма ја.

До кра ја се зо не би ће још 
мно го до га ђа ја. Нај пре, ту је пре-
ми је ра дра ме „Ми сис Тол стој“ 
у ре жи ји Ра до сла ва Ми лен ко-
ви ћа ко јој ће при су ство ва ти и 
аутор, Сер геј Ко ков кин. Сле де 
пре ми јер на об но ва Вер ди је ве 
опе ре „Ати ла“ у ре жи ји Де ја на 
Ми ла ди но ви ћа, у ко јој, на слов-
ном уло гом, Иван То ма шев сла-
ви 25 го ди на умет нич ког ра да, 
те До на тор ски га ла кон церт ко-
јим се за вр ша ва се зо на на ма тич-
ним сце на ма. Али, то ни је крај 
– по чет ком ју ла дра ма иде у Бу-
дву, где ће има ти пре ми је ру „Ка-
њо ша Ма це до но ви ћа“, ауто ра и 
ре ди те ља Ви де Ог ње но вић, ко ја 
се при пре ма као ко про дук ци ја 
са Град-те а тром Бу два и чи ја бе-
о град ска пре ми је ра ће би ти по-
чет ком сле де ће се зо не (ви ше на 
стр. 2, 3, 4, 5)

Ј. Сте ва но вић
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Га бри је ла Ко мле ва, ле-
ген да ру ске ба лет ске 
сце не, при ма ба ле ри-
на Ма ри јин ског те а-
тра шко ло ва на на Ака-

де ми ји Ва га но ва и пе тре бур шком 
Кон зер ва то ри ју му, ду го го ди шњи 
но си лац ака дем ског ре пер то а ра, 
по бед ни ца мно гих ме ђу на род них 
так ми че ња и но си лац нај зна чај-
ни јих при зна ња и др жав них на-
гра да, ба лет ски пе да гог и про фе-
сор на Кон зер ва то ри ју му у Санкт 
Пе тер бур гу, аутор је ко ре о граф-
ске по став ке ба ле та „Ба ја де ра“, 
чи јим пр вим из во ђе њем у ин те-
грал ној вер зи- ји наш Ба-
лет ста је у ред 
мно гих свет-
ских ком-
па ни ја ко је 
ово кла сич-
но де ло не гу-
ју на свом ре-
пер та о ру. 

Ка кви су Ва ши 
ути сци о ра ду са на шим 
ан сам блом? 

Рад на при пре ми ове пред-
ста ве је био ве о ма на по ран за 
све. Реч је о ве ли кој пред ста ви 
кла сич ног ба лет ског ре пер то а ра 
ко ја зах те ва пре да ни рад на сва-
ком де та љу. Веома сам за до вољ-
на са рад њом са ва шим игра чи ма, 
по себ но са глав ним со ли сти ма. 
Би ли су врло по све ће ни, а то је 
из у зет но ва жно ка да су ова кви 
про јек ти у пи та њу. „Ба ја де ра“ зах-
те ва врхунско ба лет ско обра зо ва-
ње, по себ но по след њи чин у ко јем 
до из ра жа ја до ла зи ака дем ска тех-
ни ка. Ми слим да је на сце ни нео-
п ход но жи ве ти – кроз пред ста ву. 
Ан самбл је по сте пе но, кроз чи тав 
про цес ви ше ме сеч ног ра да, веома 
на пре до вао и на дам се да ће ус пе-
ти да одр жи тај ни во и кад одем. 

Има те ли још не ку су ге сти-
ју или са вет за на ше умет ни  ке?

Из у зет но је зна чај но пот пу но 
по све ће ње про фе си ји, стал но на-
пре до ва ње и уса вр ша ва ње а осно-
ва све га су ба лет ске ве жбе, ко је 

су нео п ход не, али не као гим на-
сти ка, већ као кон ти ну и ра но уна-
пре ђе ње играч ке тех ни ке. Онај ко 
до бро са вла да кла си чан по крет, 
вла да и свим дру гим об ли ци ма 
пле са.

Ва ша умет нич ка ка ри је ра 
је за и ста им пре сив на. Мо же те 
ли да нам от кри је те шта Вас 
то већ де це ни ја ма во ди пу тем 
игре?

Ис кљу чи во ве ли ка љу бав и та 
ап со лут на 
по све ће ност 
про фе си ји. Ни-
ка да   ни сам 

гле-

да ла на сат, већ сам са мо ра ди ла, 
уса вр ша ва ла се, па жљи во по сма-
тра ла умет ни ке око се бе, учи ла и 
узи ма ла оно што је нај бо ље за ме-
не. На рав но да је би ло те шко. Тр-
пе ла је и мо ја по ро ди ца, али без 
од ре ђе не жр тве не ма ни успе ха. 
Не мо же мо се осла ња ти са мо на 
та ле нат. Без на пор ног ра да, не ма 
ни умет нич ког раз во ја. Ми слим 
да је ту то ме су шти на.

У ни зу уло га ко је сте ту ма чи-
ли, Ни ки ја је јед на од зна чај ни-
јих. Је сте ли са ове вре мен ске 
дис тан це и из аспек та ко ре о гра-
фа, от кри ли не ку но ву ди мен зи-
ју тог ли ка?

По сто ји основ на ли ни ја уло-
ге – пра вац ко ји мо ра да се пра ти. 
Све оста ло за ви си од ти па лич но-
сти, ка рак те ра, умет нич ког про фи-
ла. Та ко је би ло и са мном, гра ди-
ла сам ту уло гу та ко што сам јој 
да ва ла сво ја осе ћа ња. 

Да ли има те не ку нео ства ре-
ну же љу, у про фе си о нал ном сми-
слу?

На рав но, оне још увек по сто је 
и ни су ре а ли зо ва не јер ни сам ус-

пе ла да про на ђем пра ве са рад ни-
ке. Али, не жа лим због то га. Не ко 
је ре као да се бес крај не мо же об-
у хва ти ти.

Бран ки ца Кне же вић
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Звезда сцене

Мо ја де фи ни ци ја игре? 
Ве о ма јед но став но: 

ба лет ски умет ник мо ра 
би ти и глу мац. Зна чи, по-
крет удру жен са емо ци-
јом. Као сви ра ње ви о ли не 
– не жно, де ли кат но, пре-
ци зно.

Слав ни фран цу-
ски драм ски пи-
сац Ерик Ема ну-
ел Шмит, ко ји 
jе боравиo у Бе-

о гра ду у окви ру кул тур не ма-
ни фе ста ци је „Мо ли је ро ви 
да ни“, биo je гост На род ног 
по зо ри шта у че твр так 26. ма-
ја. 

До ла зак Шми та, ко га је 
ди рек тор ка Фран цу ског ин-

сти ту та у Ср би ји Па скал 
Дел пеш на зва ла „пра вом зве-
здом“ срп ских по зо ри шних 
сце на с об зи ром да се на ре-
пер то а ри ма ра зних те а та ра 
игра ви ше ње го вих ко ма да 
– „За го нет не ва ри ја ци је“, 
„По се ти лац“, „Фре де рик 
или бу ле вар зло чи на“, 
„Оскар и ма ма Роз“, „Ма-
ли брач ни зло чи ни“... 
иза звао је ве ли ку па жњу 

ПР ВИ КО РАК

У ор га ни за ци ји На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, од 17. 
до 24. ју на, на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ ће би ти одр-

жа на смо тра дипломских пред ста ва сту де на та глу ме са 
умет нич ких ака де ми ја и фа кул те та, под на зи вом „Пр ви 
ко рак – по ђи мо им у су срет“. На род но по зо ри ште на овај 
на чин већ не ко ли ко го ди на бе о град ској пу бли ци, али и 
заинтересованим по зо ри шним ру ко во ди о ци ма и ме на џе ри-
ма Ср би је пред ста вља но си о це бу дућ но сти на шег те а тра.

Р. П. Н.

ВРАЊ СКИ СТА РИ ДА НИ

По зо ри ште „Бо ра Стан ко вић“ из 
Вра ња го сто ва ће 30. ма ја на Сце-

ни „Ра ша Пла о вић“ са пред ста вом 
„Ста ри да ни“. Ко мад је на стао по мо-
ти ви ма исто и ме не збир ке при по ве да-
ка Бо ри са ва Стан ко ви ћа, у дра ма ти-
за ци ји и ре жи ји Не бој ше Ду га ли ћа, 
ко ји је уло ге по ве рио го сту из Бе о гра-
да Љу бо ми ру Бан до ви ћу, те Дра га ну 
Мар ја но ви ћу, Дра га ну Стан ко ви ћу, 
Кри сти ни Ја њић, Не на ду Не дељ ко ви-
ћу, Бо ја ну Јо ва но ви ћу и дру ги ма.

М. Б. 

КОН ЦЕРТ ХО РА ФЛА У ТА

Кон церт хо ра фла у та „Syrinx“ ко ји пред во ди члан Ор ке-
стра На род ног по зо ри шта Бра ти слав Ђу рић, би ће одр-

жан у не де љу 5. ју на у 12 ча со ва на Ве ли кој сце ни. На про-
гра му ће би ти де ла Вол фган га Ама де у са Мо цар та и Јо зе фа 
Хајд на. 

Р. П. Н.

ИЗ ДА ВАЧ КА ДЕ ЛАТ НОСТ 

Из да вач ка де лат ност На род ног по зо ри шта је у то ку ма-
ја има ла две ве о ма успе шне про мо ци је у зе мљи и ино-

стран ству. Би ло је то нај пре на Јо а ким Фе сту у Кра гу јев цу, 
а по том и на де се том ју би лар ном Фе сти ва лу БХ дра ме у 
Зе ни ци.

Р. П. Н.

КО РЕ О ГРАФ СКЕ МИ НИ ЈА ТУ РЕ 

Ме ђу на род но так ми че ње ко ре о гра-
фа са вре ме не игре – Фе сти вал ко-

ре о граф ских ми ни ја ту ра, би ће одр жан 
15. пут у ор га ни за ци ји Удру же ња ба лет-
ских умет ни ка Ср би је, на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ од 25. до 27. ју на 2011. Пе то чла-
ни ме ђу на род ни струч ни жи ри про гла си-
ће три нај бо ље ко ре о граф ске ми ни ја ту ре 
Фе сти ва ла и до де ли ће на гра де (брон за-
ну ста ту е ту) и ди пло му Удру же ња ба лет-
ских умет ни ка Ср би је, по хва ле и Пла ке ту 
„Алек сан дар Изра и лов ски“, као и три на-
гра де у из но су од 3000, 2000 и 1000 евра. 

Тре ћег фе сти вал ског да на, 27. ју на, би ће пре ми јер но из ве-
де на пле сна пред ста ва ко ре о гра фа Зо ра на Мар ко ви ћа и Ма-
ше Ко лар, која ће бити поновљена две вечери касније. 

М. Б.

ГА ЛА КОН ЦЕРТ У ПАН ЧЕ ВУ

Опе ра је одр жа ла Га ла кон церт у Цен тру за кул ту ру 
Пан че во, 23. ма ја. На про гра му су би ла де ла Вер ди ја, 

Мо цар та, Чи лее, Ле он ка ва ла, Штра у са, Би зеа и Пу чи ни ја, 
а уз Ор ке стар и Хор На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду су на-
сту пи ли со ли сти Ве ра Ми кић, Љу бо драг Бе го вић, Гор да на 
То мић, Жељ ка Здје лар, Ана Руп чић Пе тро вић, Јан ко Си на-
ди но вић, Иван ка Ра ко вић, Алек сан дар Ста ма то вић, Су за-
на Шу ва ко вић Са вић, Ми о драг Д. Јо ва но вић и Алек сан дра 
Ан ге лов. Дириговао је маестро Дејан Савић.

Р. П. Н. 

РА ЗГОВОР С ПОВОДОМ |  ГАБРИЈЕ ЛА КОМ ЛЕВА

Живети кроз представу



СУСРЕТИ
5. 06 | 18.00  СЕРГЕЈ КОКОВКИН, драмски писац   
16. 06 | 18.00 АНГЕЛИНА АТЛАГИЋ, костимограф

КОНЦЕРТ
14. 06 | 18.00 ВЕРА ОГРИЗОВИЋ, гитара   

ЈУБИЛЕЈИ
28. 06 | 18.00 ИВАН ТОМАШЕВ, 25 година уметничког 
рада

ПРОМОЦИЈЕ
3. 06 | 18.00 „Дража Михаиловић“, новооткривена 
радио драма продуцирана у САД 1942. године – прво 
емитовање у Србији
15.06. | 18.00 Сем Шепард „Записи из мотела“, 
Издавачка кућа CLIO
22. 06 | 18.00  Радомир Раша Плаовић „Наша кућа 
гледана изнутра“, НОЛИТ А. Д. Београд, Фонд 
„Милан Ђоковић“ и КИЗ „Алтера“

ШКОЛСКИ ЧАС
8.06 | 12.00 ВУК КОСТИЋ, драмски уметник   

ОТВОРЕНА ВРАТА
4. и 25. 06 | 11.00 и 13.00 часова 
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

У С УСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ 

Лав и Софија Toлстој
ЈУН 2011.
● ПРВА ПОСТАВКА

● ЛИДЕРИ НЕСВРСТАНИХ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ
Аутор изложби Зорица Јанковић

По след ња ово се зон-
ска драм ска пре ми је-
ра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ би ће одр-
жа на 4. ју на, а реч 

је о ко ма ду са вре ме ног ру ског пи-
сца Сер ге ја Ко ков ки на „Ми сис Тол-
стој“, у ре жи ји Ра до сла ва Ра ле та Ми-
лен ко ви ћа. Ова ин три гант на при ча, 
ко ја се ба ви по след њим су ко бом ве-
ли ког ру ског пи сца Ла ва Ни ко ла је ви-
ча Тол сто ја и ње го ве же не Со фи је, 
на пи са на је 2000. го ди не. Глав не уло-
ге ту ма че На да Блам и Та на си је Узу-
но вић, а оста ле – Дра ган Ги џа Ни-
ко лић, Не бој ша Кун да чи на, Бо ја на 
Сте фа но вић, Ми хај ло Ла ђе вац (у ал-
тер на ци ји са Бра ни сла вом То ма ше-
ви ћем) и Па вле Је ри нић.

Уочи јед не про бе, у из ја ви за По-
зо ри шне но ви не, Ми лен ко вић је оце-
нио да је ово при ча о сва кој вр сти 
оп се си је, без об зи ра на то ка ко се ју-
на ци зо ву, ка кви су им ка рак те ри и 
где се ко мад од ви ја. 

„Ми се ов де не ће мо ба ви ти ни-
ка квом ре кон струк ци јом од ре ђе ног 
вре ме на. То ни пи сац ни је же лео да 
ура ди. Ово ни је ни ме ло дра ма, ни 
исто риј ска, би о граф ска или по ро-
дич на дра ма, али је чи ње ни ца да у 
се би има од све га то га. Ко ков кин је 
на пи сао ве о ма уз бу дљив ко мад по-
мо ћу ко јег сва ко од нас мо же бо ље 
да раз у ме соп стве ни жи вот. Во-

лео бих да пу бли ка не про су ђу је по-
сма трач ки оно што из свог ис ку ства 
пре по зна је у ко ма ду, не го да то што 
је на сце ни од и гра но разу  ме као сво-
ју пат њу, свој про па ли брак, сво је од-
у ста ја ње, сво је нео ду ста ја ње, сво ју 
бор бу за по ро ди цу... Да кле, све оно 
што нас у осно ви чи ни љу ди ма, не 
са мо кад је у пи та њу вр ли на, већ и 
грех. Јер, у су шти ни, сви ови љу ди 
су мно го гре шни и упра во због то га 
мо гу нас ве о ма до бро под у чи ти о вр-
ли ни“, ис ти че Ми лен ко вић.

На да Блам нам при ча ка ко је Со-
фи ја има ла зна чај ну уло гу у жи во ту 
слав ног ру ског пи сца не са мо као су-
пру га и мај ка, већ и као са рад ник: „У 
то вре ме, за и ста је би ла рет ка по ја ва 
да не ка же на бу де та ко пи сме на, као 
што је била Со фи ја. То се, уоста лом, 
ве о ма до бро ви ди у овом ко ма ду“, 
ука зу је пр ва ки ња На род ног по зо ри-
шта и под вла чи да ју је Ко ков ки но-
вој при чи, осим суд би не то дво је не-
сум њи во ве ли ких љу ди, при ву кло и 
бо гат ство уло ге ко ја јој је по ве ре на. 
„По сле 30 го ди на ра да у по зо ри шту, 
мо гу сло бод но ре ћи да се ве о ма рет-
ко мо же на ћи ова ко те шка, ком плек-
сна, за ни мљи ва и за во дљи ва уло га... 
Иако је це лог жи во та би ла у ње го-
вој се ни, Со фи ја је Тол сто ју да ва ла 
све што је има ла. За хва љу ју ћи то-
ме , чак се по ста вља и пи та-

ње да ли би ње гов 
ли те рар ни раз-

вој уоп ште 

био мо гућ без ње не по мо ћи ко ја је, 
за и ста, би ла огром на“.

У уло зи Гро фа, од но сно Ла ва Ни-
ко ла је ви ча Тол сто ја, на сту пи ће Та-
на си је Узу но вић. И он у пр ви план 
ис ти че ин спи ра тив ност уло ге, пре 
све га за то што је реч о јед ном од 
нај ве ћих ру ских и свет ских пи са ца: 
„Тол стој је био ге ни је. Ње го ва ге ни-
јал ност упра во се и огле да у тој јед-
но став но сти, што на ро чи то по ка зу је 
у тим по след њим да ни ма у ко ји ма 
су бли ми ра цео свој жи вот. При зна-
јем да ми је ве о ма ста ло до овог ко-
ма да и да са ве ли ком ра до шћу до ла-
зим на про бе, и због ко ле га и због 
Ра ле та са ко јим је ја ко за ни мљи во 
ра ди ти. Знао сам да је од ли чан глу-
мац, али ни сам знао и да је фе но ме-
на лан ре ди тељ. У све му ово ме што 
нас да нас окру жу је, у свим тим ба ље-
зга ри ја ма, ра зним жа бо кре чи на ма и 
пр љав шти на ма, рад на овом ко ма ду, 
као и сам ко мад, до ђу као не ко про-
чи шће ње“, оце нио је го спо дин Узу-
но вић. 

Аутор ски тим чи не и дра ма тург 
Ива на Ди мић, сце но граф Бо рис Мак-
си мо вић, ко сти мо граф Ол га Мр ђе но-
вић, Љи ља на Мр кић По по вић ко ја 
во ди бри гу о сцен ском го во ру и Мар-
ко Фа бри ко ји је за ду жен за ди зајн 

зву ка, а из бор му зи ке пот пи су је 
ре ди тељ.

Пр ва ре при за ће 
би ти одр жа на 5. 

ју на. 
Ми ко јан 

Без бра ди ца

РУ ЖИ ЦА СО КИЋ МЛА ДИ МА

Драм ска умет ни ца Ру жи ца Со кић би ла је до ма ћин 
„Школ ског ча са“ одр жа ног у сре ду 25. ма ја у Му зе ју 

На род ног по зо ри шта. У опу ште ној и ве о ма при јат ној ат мос-
фе ри, Со ки ће ва је при ча ла о тај на ма глу ме, али и о сво јим 
број ним уло га ма ко је је оства ри ла у по зо ри шту, на те ле ви-
зи ји и фил му. 

Р. П. Н

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ У АЛИ ЈАН СИ

Нови члан ве ли ке ме ђу на род не по ро ди це те а тар ских 
му зе ја (In ter na ti o nal Mu se um The a tre Al li an ce – Euro-

pe) Му зеј На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, пред ста вљен је 
обим ним и ре пре зен та тив ним члан ком у про лећ ном из да њу 
пре сти жног ча со пи са Im tal Euro pean In sights. 

Р. П. Н.

МАЈСКИ СУ СРЕ ТИ 

У окви ру ци клу са „Су сре ти“, гост Му зе ја је 11. ма ја био 
драм ски умет ник Ми хај ло Ми ша Јан ке тић, а 16. ма ја 

про слав ље на ру ска при ма ба ле ри на и ко ре о граф Га бри је ла 
Ко мле ва. За 31. мај, у 18 ча со ва, за ка зан је су срет са пр ва-
ком Опе ре Жи ва ном Са ра ман ди ћем, са ко јим ће раз го вор во-
ди ти Дра ган Сте во вић. Да под се ти мо, улаз је бес пла тан.

М. Б.

ПО ЗО РИ ШТЕ У ЗЕ МУ НУ

У окви ру ци клу са „Про мо ци је“ у Му зе ју је 22. ма ја пред-
ста вље на књи га др Ми ло ва на Здрав ко ви ћа „По зо ри-

шни жи вот Зе му на у 19. ве ку“, ко ју је об ја вио Фе сти вал 
мо но дра ме и пан то ми ме. О књи зи су, по ред ауто ра, го во ри-

ли ку стос Зо ри ца Јан ко вић, 
управ ник На род ног по зо ри-
шта Бо жи дар Ђу ро вић, те а-
тро лог и уред ник из да ња Ра-
до мир Пут ник, про фе со ри 
Ми о драг Да би жић и Алоjз 
Ујес и те а тро ло зи Дра га на 
Чо лић Би ља нов ски и Јо ван 
Ћи ри лов, а мо де ра то ри су 
би ли драм ски умет ни ци Ве-
сна Стан ко вић и Ле по мир 
Ив ко вић. 

Р. П. Н.

до ма ће кул тур не јав но сти. Да 
под се ти мо, Шмит је пр ви пут 
био гост На род ног по зо ри шта у 
ма ју 1998, ка да је при су ство вао 
пре ми јер ном из во ђе њу „За го нет-
них ва ри ја ци ја“ у ре жи ји Бо жи-
да ра Ђу ро ви ћа, са Мар ком Ни-
ко ли ћем и Бо ри сом Пин го ви ћем 
у уло га ма Абе ла Знор ка и Ери-
ка Лар се на. Та пред ста ва, са ви-
ше од 250 из во ђе ња на ма тич ној 
сце ни и на го сто ва њи ма у зе мљи 
и ино стран ству, и да нас је ра до 
гле да на. 

Ову по се ту Шмит је по чео 
у Му зе ју На род ног по зо ри шта, 
где се пре под не су срео са ре ди-
те љи ма и глум ци ма пред ста ва на-
ста лих по ње го вим тек сто ви ма, 
„За го нет не ва ри ја ци је“ и „Ма ли 
брач ни зло чи ни“, ко је се игра ју 
на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, као и 
са новинарима. Том при ли ком, у 
име Ку ће, управ ник На род ног по-
зо ри шта Бо жи дар Ђу ро вић уру-
чио је слав ном го сту Пе чат На род-
ног по зо ри шта ко ји се до де љу је 
по во дом по себ ног до при но са жи-

во ту и ра ду ове ин сти ту ци је. То-
ком по сле по дне ва по зна ти пи сац 
се на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ су-
срео са број ним по што ва о ци ма 
ње го вог књи жев ног опу са, по сле 
че га је углед ни гост по гле дао ду-
о дра му „Ма ли брач ни зло чи ни“, 
ко ја је пре ми јер но од и гра на 16. 
апри ла. Пред ста ву је ре жи рао 
мла ди Фи лип Грин валд, а уло ге 
брач них парт не ра Лиз и Жи ла 
игра ју Не ла Ми хај ло вић и Бо рис 
Пин го вић.   

М. Без бра ди ца



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2011. 

ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА

Вердијев „Атила“ 

Опе ра „Ати ла“ ве ли-
ког ита ли јан ског 
компо зи то ра, сва ка-
ко нај о ми ље ни јег 
ме ђу бе о град ским 

љу би те љи ма ове умет но сти, ма-
ње је по зна то и ре ђе из во ђе но де-
ло. Ве ро ват но упра во за то је Опе-
ра На род ног по зо ри шта пр ви пут 
овај на слов ста ви ла на ре пер то ар 
тек кра јем се зо не 1986/87, у до ба 
кад је Те а тар ра дио под из у зет но 
те шким усло ви ма, ко ри сте ћи са мо 
не знат не ка па ци те те Сце не Зе мун, 
јер је згра да на Тр гу Ре пу бли ке би-
ла у ре кон струк ци ји. Тра же ћи при-
вре ме ни из лаз из ове не за вид не 
си ту а ци је, По зо ри ште до ла зи на 
спа со но сну иде ју ус по ста вља ња 
са рад ње са де сет го ди на ра ни је ам-
би ци о зно са гра ђе ним а не до вољ-
но ис ко ри шће ним Са ва цен тром. 
Та ко се ре ди те љу ове пра и звед бе 
Де ја ну Ми ла ди но ви ћу и ње го вим 
са рад ни ци ма, сце но гра фу Алек сан-
дру Зла то ви ћу и ко сти мо гра фу Ми-
лан ки Бер бе ро вић, пру жи ла при ли-
ка да на чи не пра ви спек такл, док 
су се со ли сти и ан са мбли Опе ре 
пред во ђе ни ма е стром Ни ко ла јем 
Жли ча ром на шли пред иза зо вом 
да са вла да ју не баш аде кват не аку-
стич ке усло ве ко је та ве ли ка сце-
на пру жа. Од мах по-
сле пра и звед бе, 4. 
ју на 1987, и пу-
бли ка и кри ти ка 
су екс пли цит но 
и јед но гла сно 
пре су ди ли – 
пред ста ва је 
не за пам ће ни 
успех! У но-
ви на ма су осва-
ну ли на сло ви: 
„Ре не сан са бе о-
град ске Опе ре“, 
„По бе да ‘Ати-
ле’ у Са ва цен-
тру“, „Му дар 
по ду хват“... 

Ли бре то 
Те ми сто клеа 
Со ле ре пе ван је 
у  пре во ду Ху-
сни је Кур то ви-
ћа и Кон стан ти-
на Ви на ве ра, а 
на пре ми је ри су 
уло ге ту ма чи ли: Алек-
сан дар Ђо кић (Ати ла), Сло-
бо дан Стан ко вић (Ецио), Мил ка 
Сто ја но вић (Ода бе ла),  Пре драг 
Про тић (Фо ре сто), Зо ран Рај ко вић 
(Ул ди но) и Ву ка шин Са вић (Ле о-
не). Ко ре о граф је био Вла ди мир 
Ло гу нов, ли ков ну об ра ду ко сти ма 
је пот пи сао Пе ђа Ђа пић, а у пред-
ста ви је уче ство ва ло ви ше од 200 
из во ђа ча.

За и ста су рет ке си ту а ци је у ко-
ји ма се на ша опер ска кри ти ка та-
ко сло жно огла си ла хва ло спе ви ма. 

Нај пре, и мо жда нај ви ше, у зве зде 
је уз ди за на „ефект на и ло гич на“ ре-
жи ја. За бе ле же но је, из ме ђу оста-
лог, и да су апла у зи на отво ре ној 
сце ни упу ћи ва ни „као ни кад, ма-
што ви тој ре жи ји“, а Ми ла ди но вић 
је ус пео да учи ни не мо гу ће – „да 
ста тич ном, не ло гич-
ном зби ва-
њу, тро мом 

и не е фи ка сном, дâ сцен ско уоб ли-
че ње“, те да су он и Зла то вић, чи-
ја сце но граф ска ре ше ња су та ко ђе 
из ма мљи ва ла апла у зе, ус пе ли  при-
чу да „над гра де и сли ком и по кре-
том, да и нај ма њи сиг нал ина че 
ло шег ли бре та ис ко ри сте за ин вен-
тив ну ли ков ну и ре жиј ску об ра ду. 
Уз ко сти ме Ми лан ке Бер бе ро вић, 
уз игру све тлом, ки шу и гро мо ве, 

пред ста ва је до би ла онај ефект 
спек та кла и бле ска због ко јег пу-
бли ка да нас и до ла зи у опе ру“.   

Жли чар је по ка зао „мно го уме-
шно сти у са рад њи с пе ва чи ма, му-
зи кал ност и сми сао за ову вр сту 
му зи ке“, па је „це лу пред ста ву по у-
зда но и по лет но ди ри го вао“, а под 
ње го вом си гур ном ру ком Ор ке стар 
је „ма да у овој опе ри не ма зна чај-
ни ју уло гу... зву чао ве о ма до бро, 
са хо мо ге ним гу да чи ма“ и „успе-
лим со ли стич ким на сту пи ма“. 
Кри ти ка је ис ти ца ла и да је „за ви-
сок умет нич ки ни во хо ра“ ко ји је 
„де ло вао им по зант но и био до вољ-
но звуч но но сив“, по ред Жли ча ра 
био за слу жан и Сло бо дан Кр стић, 
а за „хо мо ге ни звук деч јег хо ра 
РТБ, ње гов ди ри гент Зла тан Ва у-
да“. Аку сти ка са ле би ла је у мно го-
ме по пра вље на за тва ра њем га ле ри-
је, те је опи са но да је овај на ступ 
на ше Опе ре пред око 2500 гле да ла-
ца био „го то во као у Ска ли“. 

И со ли сте је кри ти ка хва ли-
ла, са ма ње или ви ше жа ра. На ша 
штам па бе ле жи да је Ђо кић „ле по 
обо је ним и опле ме ње ним ба сом 
му зи кал но и из ра жај но об ли ко вао 
му зич ку фра зу и у пот пу но сти нас 
за до во љио“, а да је Про тић „де ло-
вао убе дљи во“, док лон дон ска до-
да је: „Ви со ки до мет је би ла во кал-

на и дра мат ски не ве ро ват на 
Ода бе ла ко ју је от пе ва ла 

Мил ка Сто ја но вић са ве-
ли ком си гур но шћу и 
пре фи ње но шћу“. Ве-
ли ке сим па ти је кри ти-

ке је осво јио и Сло бо-
дан Стан ко вић, ко ји је 
уло гу Еци ја „од лич но 
оства рио, пру жив ши 

нам при ли ку да ужи ва мо 
у ле пом гла су и му зи кал-
ном пе ва њу“. У ма њим 
уло га ма, Зо ран Рај ко вић 
и Ву ка шин Са вић су се 
„до бро сна шли“, пр ви је 
био „пе вач ки и глу мач ки 
до вољ но по у здан и убе-

дљив“, док је на ступ по то-
њег улио по ве ре ње јед ном 
од кри ти ча ра да би овај мла-

ди пе вач успе шно ту ма-
чио уло гу Ин кви зи то ра у 
„Дон Кар ло су“. 

По став ка Де ја на Ми-
ла ди но ви ћа је има ла 
об но ву 23. ја ну а ра 
1993. и пре ми јер ну об-

но ву 14. ју на 1997. Оба пу та и пред-
ста ва и но ви ту ма чи уло га би ли су 
увек то пло при хва ће ни и од пу бли-
ке и од кри ти ке. „Ати ла“ је до са-
да, на сце ни Са ва цен тра и На род-
ног по зо ри шта, те на го сто ва њи ма 
у Но вом Са ду и Ду бро вач ким лет-
њим игра ма од и гран 24 пу та, пред 
ско ро 12000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

Пре ми јер ну об но ву 
„Ати ле“, ко ја је за ка-

за на за 25. ју ни, ди ри го ва-
ће ма е стро Де јан Са вић, 
уло гом Ати ле Иван То ма-
шев ће про сла ви ти 25 го-
ди на умет нич ког ра да, у 
уло зи Еција је Мар ко Ка-
ла ја но вић, Ода бе лу ту-
ма чи Са ња Кер кез, Јан ко 
Си на ди но вић ће би ти Фо-
ре сто, а по ла зни ци Опер-
ског сту ди ја На род ног по-
зо ри шта Да ни ло Сто шић 
и Ми лош Ђу ри чић су у уло-
га ма Ул ди на и Ле о неа.

ИНТЕРВЈУ |  ИВАН ТОМАШЕВ,  ОПЕРСКИ ПРВАК

Либрето је Свето писмо

На слов ном уло гом у 
Вер ди је вом „Ати-
ли“ опер ски пр вак, 
бас Иван То ма шев 
ће про сла ви ти две 

и по де це ни је умет нич ког ра да. 
Је ли Ати ла, краљ Ху на, те-

шка уло га? 
Уло гу ни кад не до жи вља вам 

по те жи ни, већ по са др жај ној ле-
по ти ли ни је, фра зе и по дра ма тур-
шком за хва ту. Ни ка да ни сам ра-
з у мео шта зна чи „те шка уло га“. 
Мо жда не ка да, док сам био млад, 
из не зна ња. Ме ђу тим, са ис ку-
ством, до шао сам до ста но ви шта 
да уло гу гле дам као ле пу же ну. 
Зна чи, сви ђа ми се или не сви ђа. 
Што се ти че Ати ле, то је, пре све-
га, је дан ве ли ки иза зов у кре а тив-
ном и ин тер пре та тив ном сми слу. 

Ово је дру ги пут да пе ва те ту 
уло гу?

Да. Пр ви пут, то се де си ло... 
не се ћам се ко ја је го ди на у пи та-
њу, исто на Ве ли кој сце ни На род-
ног по зо ри шта, али у јед ној дру гој 
кон ста ла ци ји. Та да сам био за ме-
на, од но сно дру га по де ла. Гле дао 
сам то са „клу пе за ре зер ву“, а са-
да сам у пр вом пла ну. Ве ру јем да 
ће мо има ти ве ли ки успех код пу-
бли ке и да ће мо пред ста ву извести 
на европ ски ни во. 

Уло гом Ати ле про сла ви ће-
те и вре дан ју би леј – 25 го ди на 
умет нич ког ра да...

Имам осе ћај да још мно го то-
га ле пог мо гу да от пе вам и да ура-
дим. Ових 25 го ди на но се у се би и 
ле пе и ру жне тре нут ке. У по чет ку, 
у На род ном по зо ри шту ме ни су до-
жи вља ва ли као по тен ци јал и био 
сам свр ста ван у не ку чуд ну, дру-
гу ка те го ри ју. Во ђен цр том свог 
ка рак те ра, ни сам при стао на то и 
од лу чио сам да до ка жем, и дру ги-
ма и се би, да ни су у пра ву. На сту-
пио сам дав не 1996. го ди не на, са-
да пре сти жном а та да у за че ци ма, 
опер ском фе сти ва лу у Сан та Мар-
га ре ти у Аустри ји и по сле то га су 
ми би ла ши ром отво ре на вра та 
за мно ге ан га жма не. До ка зао сам 
и се би и овом по зо ри шном опер-
ском ми љеу да не ке сум ње, и ако 
су по сто ја ле, ни су оправда не. На-
сту пао сам у Ру му ни ји, Бу гар ској, 
Хр ват ској, Ма ке до ни ји, Аустри ји, 
Ма ђар ској, Швај цар ској, Ита ли ји, 
Не мач кој, Фран цу ској, Дан ској, 
Мал ти, Аме ри ци, Ја па ну, Ру си ји... 
Тих 426 на сту па у пред ста ва ма 
ши ром све та, нај бо љи су до каз да 
сам био у пра ву што сам тра жио 
пут до успе ха и на шао га. 

Шта би сте од све га то га из-
дво ји ли као нај зна чај ни је, што 
је да ло по се бан пе чат Ва шој ка-
ри је ри?

Сти ца јем окол но сти ко је сам 
по ме нуо, ан га жман и део ка ри је-
ре у На род ном по зо ри шту су ми 

оста ли у сен ци оно га што сам ра-
дио у ино стран ству, где сам имао 
јед ну са свим дру га чи ју, по зи тив-
ну стру ју и енер ги ју ко је су ме гу-
ра ле на пред. Ту сам на шао са тис-
фак ци ју и, бо гами, ве ли ки успех 
и за до вољ ство. Нај зна чај ни ја, за 
све ове го ди не, сва ка ко је на слов-
на уло га у Ма сне о вој опе ри „Дон 
Ки хот“ на сце ни Др жав не опе ре у 
Пра гу. Ин те ре сант но је, а то је ре-

че но и на та мо шњој кон-

фе рен ци ји за но ви на ре, да сам био 
пр ви опер ски пе вач ко ји је по сле 
Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, на кон 45 
го ди на, у ис тој тој уло зи стао на 
да ске те опе ре. 

Си ту а ци ја ве за на за Ваш ан-
га жман у На род ном по зо ри шту 
да нас је знат но дру га чи ја?

Ап со лут но. По ме ну те про бле-
ме сам имао у ра ни јем пе ри о ду 
сво је ка ри је ре, на ро чи то то ком 
де ве де се тих, али и пр вих го ди на 
овог ве ка. На и ме, мо је вред но сти 
од стра не бив шег ру ко вод ства опе-
ре и по зо ри шта, би ле су ре ла ти ви-
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Осма по ре ду „Ноћ 
му зе ја” до не ла је 
до бро рас по ло же-
ње не са мо у му-
зе је и га ле ри је 

већ и на град ске тр го ве и ули це 
у 65 ме ста у Ср би ји, на 315 ло ка-
ци ја са укуп но 429 до га ђа ја. Овој 
ве о ма по пу лар ној ма ни фе ста ци-
ји, тре ћој по ве ли чи ни у Евро пи, 
пр ви пут се при кљу чи ла и на ша 
Ку ћа, ве о ма ин те ре сант ним про-
гра мом ко ји је иза звао ве ли ку па-
жњу по се ти ла ца. 

Не ко ли ко хи ља да љу ди оку-
пи ло се тог 14. ма ја ис пред згра-
де На род ног по зо ри шта где је 
одр жан пер фор манс у ко јем су 
се глум ци и дру ге јав не лич но-
сти по ја ви ли у уло га ма пред сед-
ни ка др жа ва и вла да не свр ста-
них зе ма ља. Овај не сва ки да шњи 
про грам је имао за циљ да се 
два са ми та не свр ста них одр жа-
на у Бе о гра ду, из 1961. и 1989, 
као и чи ње ни ца да су пред сед-
ни ци тих др жа ва би ли, из ме ђу 
оста лог, и го сти На род ног по зо-
ри шта – при ка жу на по зо ри шно 
атрак ти ван на чин.

У пра вој кар не вал ској ат мос-
фе ри, пу бли ка је са ужи ва њем 
пра ти ла ка ко је Јо сип Броз Ти то, 
ко га је глу мио Ми лен ко Па влов, 
до че као Га ба ла Аб де ла На се ра, 
Џа ва хар ла ла Не хруа, Ин ди ру 
Ган ди... На кон ста та ци ју оку пље-
них по се ти ла ца да за и ста ли чи 
на „нај ве ћег си на на ших на ро да 
и на род но сти“, Па влов се на сме-
јао и ре као да је он „ви ши и леп-
ши“ од Ти та. Ипак, пер фор манс 

је кул ми ни рао по ја вом Мо а ме ра 
ел Га да фи ја, у прат њи че ти ри те-
ло хра ни тељ ке, ко га је пр вак Опе-
ре Ми ша Јо ва но вић ду хо ви то 
ими ти рао. По се ти о ци су се ти ска-
ли же ле ћи да до так ну и по здра ве 
не ке од свет ских ли де ра, од но сно 
њи хо ве двој ни ке. Пу бли ка је, за-
јед но са „ви со ким зва ни ца ма“ по-
том ушла у гле да ли ште Ве ли ке 
сце не, где је при ка зан до ку мен-
тар ни филм о овим исто риј ским 
до га ђа ји ма. Ве о ма успе шном опо-
зо ри ште њу, да се та ко из ра зи мо, 

са ми та не-
свр ста них 
у  Бе о гра ду, 
по ред Па в-
ло ва и Јо ва-
но ви ћа, до-
при нео је 
и ве ли ки 
број зна чај-

них умет-

ни ка и јав них лич но сти. У уло-
зи Бен Ке да по ја вио се Ми лан 
Ла не Гу то вић, На сер је био Ле-
по мир Ив ко вић, Си ри ма во Бан-
да ра на и ке Не ла Ми ха и ло вић, Ар-
хи е пи скоп Ма ка ри ос Че до мир 
Ђо ин че вић, Ја сер Ара фат Бо ри-
сав Ба лаћ. Исто риј ске лич но сти 
из про шлог ве ка до не ли су нам 
и Ивон Ја фа ли, Зо ран Ћо сић, Би-
ља на Ђу ро вић, Бо шко Пу ле тић, 
Алек сан дар Илић, Ан дре ја Ма ри-
чић, Бо ра Не нић, Хон Ли...

Аутор ка овог про јек та, ку сто с 
Зо ри ца Јан ко вић, потписује и екс-
клу зив ну из ло жбу под на зи вом 
„Ли де ри не свр ста них у На род-
ном по зо ри шту“ која је отворена 
у на став ку ве че ри. По став ка об у-
хва та фо то гра фи је и филм ске за-
пи се са обе кон фе рен ци је не свр-
ста них, би ће до ступ на јав но сти 
до 12. сеп тем бра и пр ва је у ни зу 
јав них ма ни фе ста ци ја ко ји ма ће 
на ша зе мља обе ле жи ти пе де сет 
го ди на од Пр ве кон фе рен ци је не-
свр ста них. 

М. Без бра ди ца

свр ста них 
у  Београду, ду, ду
поред Пав-
лова и Јова-
новића, до-
принео је 
и велики 
број значај-

них умет-

ЉИ ЉА НА ПА У НО ВИЋ
(1927–2011)

Љи ља је ле ген да су флер ског по-
сла у На род ном по зо ри шту, где 
је про ве ла пу них 60 се зо на, од 
1950. па све до про шле се зо не 
ка да ју је бо лест одво ји ла од нај-
ве ће љу ба ви – те а тра. Мла ду ап-
сол вент ки њу Фи ло ло шког фа-
кул те та у тај не за на та упу ћи ва ла 
је ста ри ја су флер ка, Ма ра. Љи-
ља је по фи зич кој кон сти ту ци ји 
би ла гро ма да, осо ба са ста вом 

ко ја не пре за да 
ка же све што ми-
сли, али у ду ши 
– јед но ве ли ко 
раз ма же но де те. 
Би ла је ја ко ду хо-
ви та и сме ја ла се 
слат ко, од ср ца, 
на њој свој ствен 
на чин. Зна ла је 
да се на сме је и 
усред пре ста ве, ка да се и глум ци 
сме ју не кој ко мич ној си ту а ци ји 
или не ком лап су су. За се бе је че-

сто зна ла да ка же: 
оно што су Ксе ни-
ја, Ми ра Сту пи ца, 
Оли ве ра и Та са у 
свом по слу, то сам 
ја у су флер ском. 
Во ле ла је да пре но-
си сво је зна ње и ис-
ку ство, a у пу ној 
сна зи сво је ства ра-
лач ке ка ри је ре има-

ла је же љу да се офор ми шко ла у 
ко јој би об у ча ва ла мла де љу де. 

Ду шан ка Ву кић

IN MEMORIAM

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У  „НОЋИ МУ ЗЕ ЈА”

Несврстани
ИНТЕРВЈУ |  ИВАН ТОМАШЕВ,  ОПЕРСКИ ПРВАК

Либрето је Свето писмо
зо ва не. Пу но умет ни ка, из ра зних 
бран ши, има ло је исту суд би ну и 
исти пут. Ме ђу тим, ве ро ват но ми 
је баш та скрај ну тост да ла сна гу 
да се до ка зу јем на дру гом ме сту, у 
ино стран ству. 

Чо век се го ди на ма учи, сти-
че зна ње, ра зна ис ку ства... Шта 
сте по себ но „упи ли“ ка да је реч 
о опе ри?

На у чио сам да је опер ска му-
зи ка ства ра на у не ко ли ко фа за. На-
у чио сам, и сто јим иза то га, да је 

ли бре то то што 
је пр во на пи-

са но, а тек 
он да до ла-
зи му зи ка, 

од но-

сно ком по зи тор. Ве ру јем, по зна ју-
ћи рад на ших и ко ле га у ино стран-
ству, да при па дам оним рет ким 
умет ни ци ма ко ји се на пр вом ме-
сту ба ве ли бре том, да кле глу мач-
ким аспек том, да би га по том осми-
сли ли кроз му зи ку. Ми слим да је 
то до бар пут. Да кле, то је на чин да 
се из ра зи, не пе ва ним то ном не го 
пе ва ним тек стом, пе ва ном реч ју, 
оно што су ли бре ти ста и ком по зи-
тор хте ли да ка жу. Ли бре то је Све-
то пи смо. И ина че, бар ја та ко ми-
слим, у овом на шем по слу Све то 
трој ство чи не ли бре ти ста, ком по-
зи тор и ди ри гент. 

Пре ма не ким по да ци ма, 40 
до 45 на сту па го ди шње је от при-
ли ке ре а лан број ко ји пе вач мо-

же да оства ри, а да при-
том не жр тву је ква ли тет 
из во ђе ња. Ко ли ко их Ви 
има те?

У на шој Опе ри је мо је 
уче шће све де но на не ких 
де сет до два на ест на сту па 
у ка лен дар ској го ди ни. Са 
дру ге стра не, претпрошле 
го ди не сам имао уго вор у 
Ита ли ји, где сам за са мо 
ме сец да на от пе вао чак пет-
на ест пред ста ва. Ми слим 
да се мо же пе ва ти сва ког 
да на... Ја и на про ба ма, сва-
ког да на, пе вам пу ним гла-
сом. Не ке ко ле ге су се чу-
ди ле што то ра дим, али ја 
же лим да по бе дим се бе и 
све сво је мањ ка во сти ко је 
но сим као обич но људ ско 
би ће. Ина че, да бих ус пео 
да до ђем до же ље ног ре-
зул та та, при род но је и да 
имам не ке уз о ре. По ку ша-
вам свим си ла ма да се при-
бли жим њи хо вом ни воу. 

А, они су?
Дав не, 1972–73, ка да 

су мо ји дру га ри већ по че-
ли да се ин те ре су ју за ра-
зно ра зне ти по ве за ба ва, 
уоби ча је не у то вре ме, ја 
сам игром слу ча ја, на цр-
но-бе лом те ле ви зо ру, чуо 
не ког чи ку ка ко див но, ле-
пим, бо га тим, ду бо ким гла-
сом пе ва ру ске пе сме. 

Ње го во име гла си?
Жи ван Са ра ман дић. Ве о ма бр-

зо по сле то га по тра жио сам ње го-
ве гра мо фон ске пло че. За љу био 
сам се у тај глас и та кву вр сту пе-
ва ња. Он је им по зант на, ха ри зма-
тич на по ја ва са див ним гла сом. Ве-
ли ки шар мер и ве ли ки умет ник. 
Ме ђу до ма ћим умет ни ци ма, он ми 
је је ди ни узор.

А ка да су стран ци у пи та-
њу?

То је, сада већ по кој ни, бу гар-
ски бас Ни ко лај Ги а у ров. Имао 
сам част, пре не ко ли ко ме се ци, да 
у Др жав ној опе ри у Со фи ји на сту-
пам у ње го вом ко сти му, у ње го вој 
нај дра жој уло зи – Краљ Фи лип у 
„Дон Кар ло су“ Ђу зе пеа Вер ди ја. 

Умет ни ци свој рад „из ла жу“ 
на увид пу бли ци и кри ти ци. Чи-
ји суд, ми шље ње, Вам је бит ни-
је? 

Пу бли ке. Де фи ни тив но ми је 
мно го дра жи апла уз пу бли ке, не-
го пи са на или усме на кри ти ка би-
ло ког кри ти ча ра. У сво јој ар хи ви 
имам до ста до брих, ле пих и по зи-
тив них кри ти ка. Ме ђу тим, кри ти-
ка не ку пу је ула зни це, ни ти пу ни 
гле да ли ште. Ако има те успех код 
пу бли ке, отва ра ју вам се „рај ска 
вра та“ да иде те на пред, да ле ти те. 
То су по зи тив ни ве тро ви. Ис при ча-
ћу вам јед ну анег до ту. На кок те лу 
у Сан та Мар га ре ти 1997. го ди не, 
по сле од и гра не по след ње пред-
ста ве, про ду цент Вол фганг Вер-
нер ме је упи тао да ли бих и сле де-
ће се зо не же лео по но во да пе вам. 
При стао сам, али ме је ве о ма ин-
те ре со ва ло за што же ли опет да ме 
ан га жу је. Крат ко је од го во рио да 
има не ки по се бан мо дел. „Шта сте 
по про фе си ји“, упи тао сам. „Еко-
но ми ста, ко мер ци ја ли ста“, ре че 
он. „Је л’ се раз у ме те у му зи ку“, 
упи тах збу ње но. „Не“, од го во ри 
Вер нер. „Па, ка ко формирате свој 
став?“, био сам упо ран. „У то ку 
сва ке па у зе, из ме ђу два чи на или 
про ме не, ше там из ме ђу пу бли ке 
ко ја ме не по зна је и слу шам шта 
при ча ју о пе ва чи ма и, на рав но, на 
кра ју ме рим апла уз. Ето, то вам је 
од го вор!“

Ми ко јан Без бра ди ца
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Удружење балет-
ских уметника Ср-
бије нам је недав-
но, 11. маја 2011. 
године, приреди-

ло велику радост откривањем спо-
мен-плоче балетској уметници, 
педагогу, критичару и балетском 
театрологу, Милици Јовановић. 
Плоча је рад академског вајара Ри-
ста Михића.

Милица Јовановић је рођена 
1932. У Београду је завршила сред-
њу балетску школу и гимназију, да 
би се потом усавршавала у Паризу, 
код чувене Олге Преображенске и 
у Лондону, код Харија Плуциса. У 
наш Балет је дошла 1950. године, 
а њену играчку каријеру су обеле-
жиле Одета у „Лабудовом језеру“, 
Звезда Даница у „Охридској леген-
ди“, Мирта у „Жизели“, Јела у ба-
лету „Ђаво у селу“, Принцеза По-
лина у „Краљици острва“, Марија 
у „Бахчисарајској фонтани“, Сва-
нилда у „Копелији“, те соло улоге 
у балетима „Плава птица“, „Сим-
фонија C-dur“, „Силфиде“, „Дон 
Кихот“... Гостовала је широм све-
та са својим матичним ансамблом, 
али и самостално – у Љубљани, 
Новом Саду, Скопљу, Лондону,  
Манчестеру и Оберхаузену.

Педагошким радом почиње да 
се бави већ 1961. од када, као пе-
дагог-репетитор, одржава компле-
тан репертоар Балета и несебично 
помаже у усавршавању балетским 
играчима, солистима и првацима. 
Једно време је била и шеф Балета. 
Значајан је и њен допринос прак-
тичном очувању балетског насле-
ђа: у Београду је према кореограф-
ској верзији Николаја Сергејева, 
поставила IV чин „Лабудовог језе-
ра“ и Pas de deux у „Дон Кихоту“, 
у Скопљу балете Димитрија Пар-
лића („Симфонија C-dur“, „Краљи-
ца острва“, „Pas de deux“ у Дон Ки-
хоту), у Новом Саду „Жизелу“, у 
Приштини II чин „Жизеле“ и „In-
terplay“. 

Поред непосредног делања на 
сцени и у пробним салама, наша 
Милица се неуморно бавила бале-
том и за радним столом. Још од 
1965. године интензивно пише кри-
тике, које објављују: Борба, Израз, 
Око, Pro musica, Театрон, Позори-
ште, Наша сцена, Orchestra, руски 
стручни часопис Балет, а за дневне 
листове Политика експрес и Поли-
тика континуирано ради као балет-
ски критичар по целу деценију. 

До последњих дана радозна-
ла и жедна знања, у Москви је сту-

дирала методику балета и дипло-
мирала на Државном институту 
позоришне уметности – ГИТИС, 
код водећих професора Марине 
Семјонове и Николаја Тарасова 
(1964–1971), да би 1986. на истом 

институту одбранила докторску 
дисертацију са темом „Балет На-
родног позоришта између рато-
ва“ и стекла звање приватног до-
цента. Као резултат научног рада 
из области историје и теорије ба-
лета настају књиге: „Пиа и Пино 
Млакар“ (1985), „Првих седамде-

сет година – Балет Народног позо-
ришта“ (1994), „Историја балета 
– од игре до сценске уметности“ 
(1997), „Кореограф Димитрије 
Парлић“ (2002). Поред тога, била 
је уредница јубиларних издања 

„Балетска школа ‘Лујо Давичо’“ и 
„Димитрије Парлић у нашим сећа-
њима“, сарадница руске енцикло-
педије „Балет“ (Москва, 1980) и 
„Интернационалне енциклопеди-
је игре“ (Oxford univesity Pres, Њу-
јорк, 1998), учествовала на мно-
гим домаћим и међународним 

научним скуповима, била члан 
жирија на балетским такмичењи-
ма у земљи и иностранству... За 
статус и права бранше борила се 
као један од оснивача и председни-
ка Удружења балетских уметника 
Србије и Савеза балетских уметни-
ка Југославије, а учествовала је и 
у оснивању Југословенског балет-
ског такмичења у Новом Саду. До-
битница је Награде за животно де-
ло коју додељује УБУС. 

И као да све то није доста, увек 
насмејана и добро расположена, с 
много стрпљења и добре воље а 
без трунке сујете, несебично и пре-
дано, била је увек спремна да по-
могне – саветом, информацијом, 
податком који нико други не зна и 
документом који нико други нема 
– свима нама који смо јој се за по-
моћ радо обраћали и који смо до 
њеног мишљења веома држали.

Плоча, спомен на Милицу Јова-
новић која нас је заувек напустила 
2007, налази се на кући у којој је 
живела, у Смедеревској улици бр. 
5, у тихом крају лепих, данас често 
оронулих породичних кућа са ма-
лим баштама, који старији Београ-
ђани још увек памте као Професор-
ску колонију. 

Јелица Стевановић
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Сећање на нашу Милицу
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Врхунац и крах сарадње Београда и Загреба
ФЕЉТОН

Ми смо народ склон за-
борављању. И то вр-

ло брзом заборављању. За-
то сваки искорак из овог 
национално-менталитет-
ског модела понашања изу-
зетно радује. Када је реч о 
овековечењу људи и догађа-
ја из области позоришта, 
најпролазније од свих 
уметности, онда је та ра-
дост још већа.   

Можда је круна 
Гролових  на-
стојања за те-
шњу сарадњу 
Загреба и Бео-

града било међусобно гостовање 
драмских ансамбaла у сезони пред 
његов коначан одлазак из театра. 
Гостовање је било дуго припрема-
но и добро осмишљено: извођена 
су само дела домаћих писаца тако 
да је то била истовремено „зајед-
ничка манифестација наше глуме 
и наше драмске књижевности“. 

Загрепчани су се београдској 
публици представили представа-
ма: „Дубравка“ И. Гундулића, „По-
жар страсти“ Ј. Косора, „Вучјак“ 
М. Крлеже и „Поноћ“ Ј. Кулунџи-
ћа, све у режији др Бранка Гавеле. 
Београђани су у Загребу извели 
такође четири представе: „Ђидо“ 
Ј. Веселиновића и Д. Брзака, „На-
родни посланик“ Б. Нушића, обе 
у режији Д. Гинића, „Урошева же-
нидба“ М. Бојића, у режији М. 
Исајловића и „Невероватни ци-
линдар Њ. В. Краља Кристиана“ 
Ж. Вукадиновића, у режији Ј. Ра-
китина. 

Како бележи Позоришни го-
дишњак 1923/24, Загребачки и бе-
оградски глумци, пре поласка на 
гостовање, измењали су поздра-
ве. Загрепчани су поручили: „Од-
лучно остављамо за собом 
сва колебања наших несрет-
них дана, све трзавице несре-
ђених прилика, и душа наша 
је чиста кад говори преко рам-
пе Ријеч Љубави. Први пру-
жамо побљеделе дланове и 
тражимо вјечно братство у 
умјетности и потпуно прето-
чење наших осјећања. Нека 
нас повежу у вјечност и не-
ка благослове вез наш на сва 
времена“. И Београђани су уз-
вратили у сличном духу: „До-
лазимо са срцима пуним ра-
дости и пуним поштовања 
према вашој неумрлој култур-
ној екстази, која за Југосло-
венство значи и значиће ка-
мен темељац. Преносећи се 
данас у ту екстазу, и ми и ви зајед-
но, искрено и дубоко осећамо ко-
лико смо скупа тек моћни и необо-
риви у нашим идеалима... Ми вам 
враћамо посету да бисмо спојили 

на вечита времена наше душе и на-
ша осећања, осећања једног вели-
ког покољења које је још увек по-
звано да бди над олтаром културе 
и љубави“. У истом извору стоји и 

„Уметнички успех био је велики и 
једног и другог гостовања“. 

Интензивнији контакти између 
две позоришне средине, после Гро-
ловог одласка из позоришта 1924, 

потрајаће још неколико година, да 
би од 1929. почели видно да се хла-
де, а формирањем Бановине Хрват-
ске атмосфера за рад српских глу-
маца у Загребу постаје несносна, 

због шовинистичких испада 
према њима. Страхиња Петро-
вић и Љубиша Јовановић, дуго-
годишњи истакнути чланови За-
гребачког казалишта, из таквих 
разлога прелазе у Београд. 

У свеукупној бризи за стал-
но јачање Народног позоришта 
у Београду у уметничком, кад-
ровском, материјалном, технич-
ком и организационом погледу, 
Грол је својим радом трајно обе-
лежио прве четири деценије два-
десетог века, особито идејом и 
праксом сарадње свих словен-
ских позоришта. Али, за развој 
српског театра је веома значајан 
и његов теоријски и списатељ-
ски рад. „Лондонски дневник“ 
(Београд, 1990) је аутентично 

и веродостојно сведочанство о ве-
ликом расколу између два словен-
ска племена који се десио током 
Другог светског рата, који је Грол 
доживео и проживео у Лондону, 

као члан Југословенске избеглич-
ке  владе. У књизи „Из позоришта 
предратне Србије“ (Београд, 1952), 
Грол се враћа својој младости – 
преткумановској Србији – и испи-
сује историјски преглед нашa три 
прва професионална позоришта, 
новосадског, београдског и загре-
бачког, уз посебно истицање плодо-
носног прожимања српске и хрват-
ске позоришне културе, одуживши 
се тако свим оним културним по-
сленицима који су у духу сарадње 
балканских народа деловали у про-
шлости, а у које и сâм Грол свака-
ко спада. Закључимо ову причу ре-
чима Боривоја Стојковића: „Грол 
је често истицао, поред битне умет-
ничке, и друштвену и националну 
функцију позоришта, доказујући 
своје тезе значајним историјским 
тренуцима. Преткумановско по-
зориште, на пример, нарастало је 
уметнички напоредо са општом ре-
несансом српског народа: било је 
то у ствари потврђивање једног 
способног народа у историји и жи-
воту стваралачким полетом и кул-
турним вредностима“. 

 (крај)


