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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Обре дом  осве ће ња и сече ња слав ског 
кола ча који је оба вио парох Сабор не 
цркве у Бео гра ду, архи је реј ски наме
сник, про то је рејста вро фор Бран
ко Топа ло вић, уз саслу же ње Хора  

Народ ног  позо ри шта у Бео гра ду  којим  је  дири
го вао Ђор ђе Стан ко вић, наци о нал ни теа тар  је  20. 
јану а ра у проб ној сали на петом спра ту обе ле жио 
крсну сла ву Све тог Јова на.

Поред врши о ца дужно сти управ ни ка Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду Све ти сла ва Гон ци ћа, запо сле
ни ма је сла ву чести тао и парох Топа ло вић.

„Желим да вам Бог пода ри здра вља, успе ха и сва
ко вр сног напрет ка. Живи ми и здра ви били и, мно го 
годи на, у здра вљу и радо сти, сла ви ли Све тог Јова на; 
он вас шти тио пред пре сто лом Божи јим и давао вам 
нове сна ге, за нека нова прег ну ћа. Мно га ја љета за 
све овде при сут не и оне који су одсут ни. Живе ли“, 
пору чио је про то је рејста вро фор Бран ко Топа ло вић. 

И ове годи не, као и прет ход не, про сла ва је одр жа
на у скла ду са тре нут ном епи де ми о ло шком ситу а ци
јом која под ра зу ме ва пошто ва ње свих мера зашти те 
које про пи су је Kризни штаб у вези са епи де ми јом 
виру са коро на.

Народ но позо ри ште у Бео гра ду је после пау зе 
дуге 67 годи на, обно ви ло обе ле жа ва ње крсне сла ве 
2001. годи не када је ста ре ши на Сабор не цркве у Бео
гра ду, про то је рејста вро фор Петар Лукић осве штао 
згра ду теа тра.

Р.П.Н. 
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Са новом сна гом,Са новом сна гом,  
за нека нова прег ну ћаза нека нова прег ну ћа
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Глу ми ца Јова на Сто
јиљ ко вић добит ни ца је 
Награ де „Петар Бани
ће вић“ за уло гу Соф
ке у пред ста ви „Нечи

ста крв“, пре ма моти ви ма рома на 
Бори са ва Стан ко ви ћа, у дра ма ти
за ци ји Маје Тодо ро вић и режи ји 
Мила на Нешко ви ћа. Јед но гла сну 
одлу ку о при зна њу, које Народ
но позо ри ште у Бео гра ду доде љу је 
мла дом глум цу или глу ми ци до 40 
годи не, који се умет нич ки иста као у 
прет ход ном пери о ду, али и иска зао 
висок про фе си о на ли зам у послу и 
одно су пре ма наци о нал ном теа тру, 
донео је 14. јану а ра жири којим је 
пред се да ва ла прва ки ња Дра ме у 
пен зи ји Добри ла Стој нић, а чла
но ви су били дирек тор ка Дра ме 
Моли на Удо вич ки Фотез и послед
ња добит ни ца Награ де „Петар 
Бани ће вић“ Суза на Лукић.

„Јова на Сто јиљ ко вић је захва
љу ју ћи свом рас ко шном дару и 

пре да ном раду осве тли ла до кра
ја сва ки треп тај ком плек сног лика 
Соф ке и удах ну ла јој сцен ски 
живот са изу зет но истан ча ним осе
ћа јем за парт нер ску игру, те пока
за ла коли ко мла ди умет ник може 
да има пошто ва ња и све сно сти да 
је пред ста ва, пре све га, колек тив
ни умет нич ки чин“, наве де но је у 
обра зло же њу жири ја. 

Награ да је уста но вље на 2010. 
годи не, у знак сећа ња на прва
ка Дра ме Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, бар да југо сло вен ског и 
срп ског теа тра Петра Бани ће ви ћа 
(19302006). 

„Поча ство ва на сам и захвал
на што сам један од добит ни ка 
овог при зна ња. Сва ка награ да је 
под стрек, али и опо ме на на неки 
начин, да све што чини мо и чиме 
се бави мо не ста је, наста вља се и 
расте коли ко и ми сами. Важно је 
што се доде љу је мла дим људи ма 
који ма је важна подр шка. Нечи ста 

крв је мени јако дра га, то је јед на од 
мојих нај зна чај ни јих пред ста ва до 
сада. Захвал на сам реди те љу Мила
ну Нешко ви ћу што ми је дао пове
ре ње и свим коле га ма који игра ју 
са мном. Имам осе ћај да сва ким 
игра њем наша пред ста ва расте и 
поста је све боља“, каже Јова на Сто
јиљ ко вић у изја ви за „Позо ри шне 
нови не“. 

Цере мо ни ја доде ле биће одр
жа на 2. фебру а ра на Вели кој сце ни 
после изво ђе ња пред ста ве „Нечи
ста крв“, а при зна ње ће уру чи ти 
Ива Бани ће вић, уну ка слав ног 
глум ца. 

Награ да „Петар Бани ће вић“ 
први пут је доде ље на 2011. годи не, а 
доса да шњи лау ре а ти, осим Суза не 
Лукић, су: Игор Ђор ђе вић, Ненад 
Стој ме но вић, Милош Ђор ђе вић, 
Нада Шар гин, Павле Јери нић, Сена 
Ђоро вић и Бојан Kривокапић.

М.Б. 

ЈОВА НА СТОЈИЉKОВИЋ ДОБИТ НИ ЦА 
НАГРА ДЕ „ПЕТАР БАНИ ЋЕ ВИЋ“

Мла дим људи ма 
је важна подр шка

Умет нич ка реви
ја „Иго ро ви дани” 
посве ће на пре ра но 
пре ми ну лом реди
те љу Иго ру Вуку 

Тор би ци (19872020), у сарад њи 
Срп ског народ ног позо ри шта из 
Новог Сада и Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду, која је поче ла 24. 
јану а ра биће завр ше на сутра. Од 
24. до 28. јану а ра у СНПу, публи ка 
је има ла при ли ку да погле да пред
ста ве: „Цар ство мра ка“ Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, „Kрваве 
свад бе“ Срп ског народ ног позо
ри шта и Будва Град теа тра, „Дон 
Жуан“ Народ ног позо ри шта „Тоша 
Јова но вић“ из Зре ња ни на, „Бак хе – 
Кра так пре глед рас па да“ Народ ног 
теа тра из Бито ља, као и „Тар тиф“ 
Народ ног позо ри шта Сом бор и 
Срп ског народ ног позо ри шта.

Дирек тор Дра ме СНПа Мило

ван Фили по вић каже да ово није ни 
фести вал ни мемо ри јал, већ је ово 
начин да се оду жи мо јед ном ван
вре мен ском тален ту, који нам је, 
за крат ко вре ме које је про вео међу 
нама, пока зао пут.

„То је пут бес ком про ми сног, 
висо коесте ти зо ва ног теа тра.Пока
зао нам је да мора мо уло жи ти у 
мла дост, веро ва ти јој, истр пе ти је 
и него ва ти даро ви те и посве ће не 
ства ра о це. Сигу ран сам да ће вре
ме тек пока за ти коли ко је зна чај но 
Иго ро во ства ра ла штво, а ово оку
пља ње теа та ра у који ма је радио, је 
само корак у том прав цу”... иста као 
је Фили по вић.

„Била сам дра ма тург пред ста ве 
Цар ство мра ка. То је био про цес 
током кога је царо ва ла ства ра лач
ка све тлост Иго ра Вука Тор би це“, 
каже дирек тор ка Дра ме Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду Моли на Удо

вич ки Фотез и дода је: „Та све тлост 
оста је зау век у њего вим пред ста ва
ма и пру жа усхи ће ње публи ци која 
их гле да. Чувај мо Иго ро ве пре ста
ве као нај ве ће дра го це но сти наших 
теа та ра“! 

Вече рас, на Вели кој сце ни од 
19 часо ва, биће изве ден „Тар тиф“, 
а сутра уве че, на истом месту и у 
истом тер ми ну, бео град ска публи
ка може да погле да „Дон Жуа на“. 

Игор Вук Тор би ца био је један 
од нај бо љих реди те ља мла ђе гене
ра ци је који је оста вио дубок траг 
у већи ни срп ских и реги о нал них 
позо ри шта. Чети ри њего ве пред
ста ве про гла ше не су за нај бо ље 
годи шње про дук ци је у три држа ве, 
и два пута су иза бра не за нај бо ље у 
реги о ну. Тор би ца је тра гич но окон
чао свој живот 16. јуна 2020, у 33. 
годи ни. 

Р.П.Н.

РЕВИ ЈА ПРЕД СТА ВА ПОСВЕ ЋЕ НА РЕДИ ТЕ ЉУ ИГО РУ ВУКУ ТОР БИ ЦИ

СВЕ ТИ СЛАВ ГОН ЦИЋ ПОЛО ЖИО 
ВЕНАЦ НА НУШИ ЋЕВ СПО МЕ НИК 

Пово дом 84. годи не 
од смр ти нашег вели ког 
коме ди о гра фа Бра ни сла ва 
Нуши ћа, врши лац дужно сти 
управ ни ка Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду Све ти слав 
Гон цић, поло жио је 19. јану а
ра венац на његов спо ме ник 
који се нала зи пре ко пу та 
згра де наци о нал ног теа тра. 

Нушић је пре ми нуо 19. јану а ра 1938. годи не у Бео гра ду.
Р.П.Н.

ТАЊА БОШКО ВИЋ ДОБИТ НИ ЦА 
НАГРА ДЕ „ЖАНКA СТО КИЋ“

Глу ми ца Тања Бошко
вић ово го ди шња је добит ни
ца Награ де „Жанкa Сто кић“ 
и осам на е ста лау рет ки ња 
при зна ња Народ ног позо
ри шта, „Вечер њих ново сти“ 
и Гра да Пожа рев ца, уста но
вље ног 2003. годи не на ини
ци ја ти ву Мире Сту пи це. 
Награ да се доде љу је актив
ним глу ми ца ма које су сво

јим „лич но шћу обе ле жи ле позо ри шни, филм ски и теле ви зиј ски 
живот Срби је ства ра лач ком зре ло шћу и богат ством умет нич ког 
изра за“. Од ове годи не при зна ње је бије нал но, а о добит ни ци је 
већи ном гла со ва одлу чио жири у коме су били Гори ца Попо вић, 
прет ход на добит ни ца награ де, Све ти слав Гон цић, в.д.управ ни
ка Народ ног позо ри шта, Мило рад Вуче лић, глав ни и одго вор ни 
уред ник „Вечер њих ново сти”, дра ма тург Ива на Димић и реди тељ 
Борис Лије ше вић. Датум уру че ња биће накнад но саоп штен.

Р.П.Н.

ОДР ЖА НА ДВА ОПЕРСКА ГАЛА КОН ЦЕР ТА

Гала кон церт Орке стра Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
као све ча ни музич ки увод 
у Нову годи ну, одр жан је 8. 
јану а ра на Вели кој сце ни, 
под дири гент ском упра
вом Ане Зора не Бра јо вић. 
Kонцерт је отво рио Хор 
Опе ре Народ ног позо ри
шта божић ним тро па ром 
„Рожде ство тво је Хри сте 
Боже наш“. У окви ру бри
жљи во ода бра ног про гра ма, 
у режи ји Ане Гри го ро вић 

и сце но гра фи ји Мира ша Вук са но ви ћа, Орке стар је извео нај по
зна ти је вал це ре свет ске музич ке башти не.  При ја тељ кон цер та, 
за који је вла да ло вели ко инте ре со ва ње бео град ске публи ке, био 
је госпо дин Југо слав Д. Kарић, са жељом да овај кон церт поста не 
тра ди ци ја нашег теа тра и да на тај начин Бео град потвр ди сво је 
место на мапи свет ских музич ких метро по ла. При ход од про да
тих кара та биће наме њен орга ни за ци ји „Сигур на кућа“. Пет дана 
касни је одр жан је и тра ди ци о нал ни Ново го ди шњи гала кон церт, 
уз уче шће прва ка, соли ста, Хора и Орке стра Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, под упра вом дири ге на та Деја на Сави ћа, 
Зори це Митев Вој но вић, Ђор ђа Павло ви ћа, Ђор ђа Стан ко ви ћа и 
Сте фа на Зеки ћа и режи ји Ива не Дра гу ти но вић Мари чић. Кон
церт мај стор је била Едит Маке дон ска, а у про гра му су уче ство
ва ли прва ци (Вла ди мир Андрић, Софи ја Пижу ри ца, Мио драг Д. 
Јова но вић, Дра го љуб Бајић, Сне жа на Сави чић Секу лић, Иван 
Тома шев, Дејан Мак си мо вић, Сања Кер кез, Алек сан дра Анге лов, 
Ана Руп чић, Јан ко Сина ди но вић) и соли сти Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду (Љуби ца Вра неш, Татја на Митић, Сини ша 
Радин, Иван ка Рако вић Крсто но шић, Алек сан дра Ста мен ко вић, 
Дра гу тин Матић, Мар ко Жив ко вић, Дар ко Ђор ђе вић, Неве на 
Ђоко вић и Јана Цвет ко вић). Кон церт се у кон ти ну и те ту одр жа ва 
сва ког 13. јану а ра од 1993. годи не.

Р.П.Н.  
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После више го ди
шње пау зе, Ђур
ђа Тешић вра ћа 
се новом режи јом 
на Сце ну „Раша 

Пла о вић“ на којој је, у пери о ду од 
2003. до 2013. годи не, поста ви ла 
пет кома да  „Црно мле ко”, „Базен 
(без воде)”, „Држав ни слу жбе ни
ци“, „Огво жђе на“ и „Успа ван ка за 
Вука Ничи јег“, наста лих из пера 
стра них и дома ћих савре ме ни ка. 
Ово га пута одлу чи ла се за кла си ка, 
слав ног швед ског писца кога често 
нази ва ју „оцем“ модер ног позо
ри шта и модер не мисли  Авгу ста 
Стринд бер га, и њего ву мање позна
ту дра му „Пели кан“. Пре ми је ра је 
пла ни ра на 23. фебру а ра, а у поде ли 
су Душан ка Сто ја но вић Глид (Ели
за, мај ка удо ви ца), Недим Нези ро
вић (Фре де рик, син сту дент пра ва), 
Ива Мила но вић (Гер да, кћер ка), 
Вучић Перо вић (Аксел, зет оже
њен Гер дом) и Вања Ејдус (Слу жав
ка Мар га рет). Дра ма тург је Ђор ђе 
Kосић, сце но гра фи ју и кости ме 
ура ди ће Зора на Петров, ком по
зи тор је Вла ди мир Пеј ко вић, за 
сцен ски говор заду же на је Љиља на 
Мркић Попо вић, сцен ски покрет 
ура ди ће Дамјан Kецојевић, а видео 
рад Јеле на Митро вић. 

„Рад на Стринд бер гу запра во је 
првен стве но био дого вор са мојим 
дуго го ди шњим коле гом и при ја те
љем Бори сом Kомненићем. Желе
ли смо да ради мо Оца и дирек
ци ја Дра ме Народ ног позо ри шта 
на челу са дирек тор ком Моли ном 
Удо вич ки Фотез је подр жа ла тај 
план. Нажа лост, пла но ви су се 
испо ста ви ли као крх ки, али емо ци
је нису. Изгу би ли смо Бори са, пре
ра но и пот пу но непри пре мље но“, 
каже Ђур ђа у интер вјуу за „Позо
ри шне нови не” и дода је: „Раз ми
шља љу ћи како и куда даље дошла 
ми је у мисао иде ја о Пели ка ну, рет
ко, запра во само јед ном игра ном 
код нас (1999. године у Атељеу 212), 
кома дом из њего вог послед њег 
опу са који је назвао Cham ber plays 
(cham ber – каме ра, комо ра, дакле 
камер ни кома ди, имао је иде ју да 
на сце ну пре не се атмос фе ру музич
ких камер них саста ва) којих укуп
но има чети ри и које је писао пред 
сам крај свог умет нич ки и живот но 

бур ног ства ра ла штва. Нажа лост, 
код нас су пре ве де на само два  
комад Пели кан и зна чај но позна ти
ја Сона та духо ва. Цео опус про жет 
је интим но шћу у фор ми, дубо ким, 
али јед но став ним запле ти ма, дале
ко се жном пер спек ти вом људ ских 
одно са и хума но сти. 

„Пели кан“ је, пре све га, поро
дич на дра ма која почи ње смр ћу 
оца... 

То је запра во про ду же ни и 
узне ми ру ју ћи обра чун деце са соп
стве ном мај ком након што је дуго
го ди шња уну тра шња поли ти ка, 
засно ва на на лажи коју је она води
ла у окви ру кла сич не поро ди це и 
гра ђан ског бра ка дугог два де сет
пет годи на, рас крин ка на. На 
сим бо лич ком нивоу одсу
ство оца у дра ми Пели
кан запра во је наста вак 
дра ме Отац. Дирек ци ја 
Дра ме, еки па сјај них 
тален то ва них мла дих 
људи Недим Нези ро
вић, Ива Мила но вић 
и Вучић Перо вић, на 
челу са Душан ком Сто
ја но вић Глид у уло зи 
Ели зе и ја одлу чи ли смо 
из вели ке љуба ви и пошто
ва ња да ову пред ста ву посве
ти мо нашем изу зет ном глум цу 
и умет ни ку, Бори су Kомненићу. 
Осим лич них моти ва, сма трам вео
ма важним сва ку при ли ку да се 
бавим кла си ком, наро чи то ауто ри
ма који су рет кост на репер то а ри
ма дома ћих позо ри шта, док мла ди 
људи можда ника да нису ни има ли 
при ли ке да их гле да ју. Тако ђе, зани
мљи во ми је да након мла да лач ког 
уви да у Стринд бер го во дело сада, 
из пот пу но дру ге, зре ли је пер спек
ти ве имам могућ ност да осе тим и 
про ту ма чим тај луцид ни, пси хо
ло шки интро спек тив но дубо ки, 
поли тич ки и дру штве но актив ни, 
па чак и кон тра дик тор ни, само пре
и спи ту ју ћи  и про дор ни дух гени
ја какав је био Стринд берг. Франц 
Kафка за Стринд бер га каже: Не 
читам Стринд бер га зато да бих га 
читао, већ да се сти снем на њего ве 
гру ди. Он ме држи попут дете та 
на сво јој левој руци. Ја седим тамо, 
као човек на неком кипу…

Из те ваше пот пу но дру ге, 

зре ли је пер спек ти ве, шта мисли
те зашто је данас посеб но важно 
про го во ри ти са сце не о све му 
оно ме о чему је Стринд берг писао 
у „Пели ка ну“?

Пре све га због теме потра ге и 
потре бе за исти ном. Мислим да 
живи мо у све ту у коме је јако тешко, 
чак немо гу ће доћи до исти не у било 
којој сфе ри јав ног живо та. Да ли је 
то поли ти ка, здрав ство или обра
зов ни систем, сасвим је јед на ко 
поље лажи и обма на. Имам ути
сак да уз помоћ интер не та и дру
штве них мре жа сва ко може да нађе 

и с т о  м и 
шље ни ке за лаж за коју се опре
де ли. Да нађе дока зе и потвр ду за 
сво је исто ми шље ни ке. Нисмо сви 
толи ко јаки да издр жи мо терор 
лажи, јер лаж је намер но скри ва ње 
исти не и да у морал но и пси хо ло
шки поре ме ће ном окру же њу не 
оде мо у само де струк ци ју.

„Пели кан“ је кла сич на и спе
ци фич на камер на дра ма пре пу
на мистич но сти, сум њи и исти
на које се тало же у поро дич ном 
кру гу, сим бо ли ке, сно ви ђе ња и 
истин ске тра ги ке до које дола зи у 
потра зи за исти ном. Шта ће бити 
у фоку су вашег реди тељ ског чита
ња овог дела?

У Пели ка ну су видљи ва и утка
на дубо ка Стринд бер го ва лута ња 
про же та осе ћа јем кри ви це због три 
нажа лост неу спе шна бра ка и соп
стве не изо ла ци је као и бавље ње 

мисти ци змом и окулт ним нау ка ма 
које су га дове ле на иви цу разу ма. 
Ипак, успео је да сво ја лич на иску
ства пове же са мистич ним и запра
во ство ри јед ну нову реал ност која 
нам пома же да боље сагле да мо 
уну тра шњост људ ске егзи стен ци
је. Пита ње исти не је прво ра зред но 
фило зоф ско и уоп ште, живот но 
пита ње. Нај ва жни је у дра ми Пели
кан, за мене, јесте увид у оно што 
у нама про из во ди лаж, у после ди
це лажи и пита ње како се носи ти са 
осе ћа њем да смо кон стант но лага
ни од стра не људи који ма би тре ба
ло апсо лут но да веру је мо, да су нам 
ауто ри те ти, да ути чу на нас и фор

ми ра ју наш однос пре ма реал но
сти? На пси хо ло шком, мета

фи зич ком па и поли тич ком 
нивоу како се бори ти 

про тив лажи? За мене је 
Пели кан мета фи зич ка 
дра ма са еле мен ти ма 
пси хо ло шког три ле ра 
и дра ме апсур да. Поја
вљу је се и јед на врста 
спе ци фич ног апсурд
ног хумо ра. Рад њу сам 

саже ла у јед ну ноћ, тач
ни је цела дра ма дога ђа 

се од касног попо дне ва до 
дубо ко у ноћ.

Пои сто ве ћу ју ћи се с пели
ка ном  пти цом која, пре ма леген
ди, хра ни сво је мла дун це соп стве
ном крвљу, мај ка је сво ју децу 
запра во осу ди ла на глад и хлад но
ћу. Коли ко је она, уоп ште, све сна 
сво је мон стру о зне себич но сти и 
окрут но сти?

Лик Ели зе, мај ке која је запра
во све супрот но од леген де о пти ци 
пели кан која сво јом крвљу хра ни 
мла дун це да би пре жи ве ли тума
чим као осо бу са гра нич ним поре
ме ћа јем лич но сти. Ели за је нар
ци со ид на лич ност, жена која није 
дала љубав сво јој деци, коју су деца 
угро жа ва ла, као неки неми све до ци 
њених заве ра и лажи, нева ља ла и 
непо слу шна осим кад су била пони
зна и зави сна од њених меха ни за ма 
моћи. Она, нарав но, није све сна 
сво јих посту па ка, таква струк ту ра 
лич но сти при сва ком дава њу и пре
у зи ма њу одго вор но сти пред ста вља 
себе као огром ну жртву. Ели за про
на ла зи иде ал ног парт не ра у лику 

Аксе ла, свог зета са којим има пер
вер зан тај ни однос. Аксел је здра во 
поква рен, мер ка ти лан, луци дан и 
опа сан човек који искљу чи во гле да 
инте рес. Он не схва та дуби ну њеног 
поре ме ћа ја јер за њега не посто ји 
духов ни свет. У вре ме када је комад 
настао, 1907. годи не, Фројд је тек на 
пра гу сво јих рево лу ци о нар них пси
хо ло шких откри ћа; људ ска душа је 
вели ки лави ринт и непо зна ни ца. 
Жало сно је што поје дин ци данас, 
када посто је раз ли чи ти успе шни 
видо ви помо ћи и даље јед на ко 
изла жу сво је нај бли же вели кој пат
њи, а тако ђе смо све сни да вели ки 
број јав них лич но сти јав ни про
стор запра во кори сти као поље за 
пра жње ње сво јих нар ци со ид них и 
дру гих пси хич ких деви јант но сти. 

Ели за све вре ме обма њу је сво
је рођа ке, пот кра да и вара сво га 
мужа, ште ди на деци… Тек на оче
вом самрт ном одру деца сазна ју 
за стра шну обма ну њихо ве мај ке. 
Kолико је за децу бол но да живе са 
том исти ном? Тре ба ли увек гово
ри ти исти ну или је кат кад боље 
лага ти да се избег не исти на која 
може нане ти још веће зло?

Пита ње да ли тре ба гово ри
ти исти ну или не јесте нај ве ћи део 
суко ба изме ђу Фре дри ка и Гер де, 
бра та и сестре. Фре дрик, неза вр ше
ни сту дент пра ва, љуби тељ кла сич
не музи ке, фило зоф и суштин ски 
умет ник дубо ко је нато пио сво ју 
душу алко хо лом  мало због кашља, 
мало због хлад но ће  како он каже, 
а запра во због немо гућ но сти да 
каже исти ну, да откри је све тај не 
и да мај ку суо чи са свим што им је 
учи ни ла, због бола који му је нане ла 
лажи ма. Њему је исти на потреб на, 
он тра жи доказ за конач ни обра
чун. Фре дрик није могао да дозво ли 
да се зло наста вља и уни шти ће га по 
цену све га. Са дру ге стра не пома ло 
инфан тил на, пре о се тљи ва, чиста 
Гер ди на душа жели да види леп шу 
стра ну суро ве реал но сти, не жели 
да се про бу ди из неке врсте сна јер 
се пла ши да неће моћи да под не
се исти ну. Ипак исти на про на ла зи 
њу, и у мом дожи вља ју и оно ме што 
осе ћам као тач но  даје јој сна гу за 
бор бу! Због исти не се и стра да, али 
исти на нам даје сна гу за бор бу.

Мико јан Без бра ди ца

ЂУР ЂА ТЕШИЋ, РЕДИ ТЕЉ КА ПРЕД СТА ВЕ „ПЕЛИ КАН“, ПО ТЕК СТУ АВГУ СТА СТРИНД БЕР ГА

Због исти не се и стра да, али 
исти на нам даје сна гу за бор бу
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ПРВАKИЊА ОПЕ РЕ АЛЕKСАНДРА АНГЕ ЛОВ, 
УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ МАСНЕ О ВОГ „ДОН KИХОТА“

Моја Дул си не ја, 
то сам ја

Један од наших нај зна чај ни
јих савре ме них драм ских 
ауто ра Сини ша Kовачевић, 
после 18 годи на пау зе, када 
је с вели ким успе хом поста

вио свој комад „Зеч ји насип“, поно
во се на Вели кој сце ни Народ ног 
позо ри шта нашао у дво стру кој 
уло зи – као писац и реди тељ. Ово га 
пута, тако ђе, са изван ред ном умет
нич ком и сарад нич ком еки пом, 
спре ма пра и звед бу дра ме „Годи не 
вра на“ која би пред бео град ском 
публи ком тре ба ло да се поја ви 
10. мар та. У вели ком ансам блу су 
Kалина Kовачевић (Јули ја Kавран), 
Алек сан дар Срећ ко вић/ Бра ни слав 
Тома ше вић (Алојз Kавран), Вук 
Kостић/ Петар Стру гар (Живо јин 
Рајић), Љиља на Бла го је вић (Kатица 
Рајић), Соња Kолачарић (Љубин ка 
Рајић), Хаџи Ненад Мари чић/ Бојан 
Kривокапић (Мијат Там на вац), 
Мио драг Kривокапић (Бата Душа), 
Вла дан Гајо вић (Вој во да Петар 
Бојо вић), Лепо мир Ивко вић (Гене
рал Седла ре вић), Дра ган Нико лић 
(Еуген Доле жал), Милош Ђор ђе
вић (Хашим), Нема ња Ста ма то вић 
(Леон Дроб ник), Урош Уро ше вић 
(Жели мир Петрас), Душан Мате
јић (Kарл Мени ге), Дра ган Секу лић 
(Милан Ракић), Пре драг Миле тић 
(Kонобар Вла да), Бошко Пуле тић 
(Моша Kуманди), Тана си је Узу но
вић (Kраљ Петар), Дар ко Томо вић 
(Арчи балд Рајс), Бран ки ца Зорић 
Васо вић (Мела ни ја), Петар Божо
вић (Пекар)... Дра ма тург је Дан ка 
Секу ло вић, а у умет нич ком тиму 
су и Геро слав Зарић (сце но граф), 
Мари на Меде ни ца (кости мо граф), 
Петра Фотез (кости мо граф балет
ских кости ма), Бори слав Дугић 
(ком по зи тор), Вла ди мир Петри че
вић (музич ки аран жма ни и дизајн 
зву ка), Иси до ра Ста ни шић (коре
о граф) и Радо ван Kнежевић (сцен
ски говор).

У „Годи на ма вра на“, кроз 
потре сну суд би ну јед не бео град
ске поро ди це вео ма упе ча тљи во 
сте испри ча ли при чу о исто ри ји 
јед не земље у пери о ду Првог свет
ског рата и првих годи на сло бо де. 

Суде ћи по комен та ри ма и ути
сци ма чита ла ца са мно го број них 
интер нет фору ма и пор та ла, исто
и ме на висо ко тира жна књи га – за 
коју и кри ти ка твр ди да је „рома
чи на каква одав но није покло ње
на срп ској лите ра ту ри”, „од прве 
до послед ње рече ни це чита се у 
даху“, „нај бо ља дра ма на срп ском 
јези ку напи са на у послед њих 30 
годи на“... очи то, нико га није оста
ви ла рав но ду шним. Оче ку је те, 
прет по ста вљам, исту рецеп ци ју 
и од позо ри шне публи ке са драм
ским кома дом?

Нарав но да оче ку јем, мада је то 
увек у Божи јој руци. Ту Бож ју милост 
не можеш да зане ма риш. Можеш 
да узмеш нај бо ље глум це, нај бо љег 
реди те ља, нај бо ље сарад ни ке и да 
са њима играш фан та сти чан комад 
неког Чехо ва или Шек спи ра; дакле, 
имаш све пред у сло ве да се напра ви 
фено ме нал на пред ста ва. 

Али?
Али, ако изо ста не та Бож

ја милост, све то пук не као мехур 
од сапу ни це. Нарав но, човек ни 
у је дан посао не ула зи са иде јом и 
ста вом да дожи ви неу спех. У том 
сми слу, у раду на овој пред ста
ви при сту пио сам она ко како сам 
желео. Добио сам све оно што ми 
је тре ба ло и шта сам тра жио  од 
поде ле, пре ко све га оста лог. Доду
ше, мало се мучи мо с коро ном, 
не про ба мо баш са интен зи те том 
којим бисмо хте ли, али биће све 
добро. Надам се. 

У сре ди шту при че нала зи се 
поро ди ца Рајић чији се живот, 
након јед не сит не кра ђе угља, учи
ње не у крај њој нужди током рат
них годи на, мења из коре на и пре
тва ра у тра ге ди ју. Човек је у рату, 
чини се, увек жртва, без обзи ра на 
то да ли се нала зи на побед нич кој 
или губит нич кој стра ни? 

Рат по сво јој дефи ни ци ји тра
жи жртву. Он чак и побед ни ке 
опте ре ћу је, ако ничим дру гим, бар 
гри жом саве сти тако да, у том сми
слу, у рату нити има пот пу но неви
них, нити има нео зле ђе них. Рат има 
ту осо би ну да уко ли ко те не набо

ИНТЕР ВЈУ: СИНИ ША КОВА ЧЕ ВИЋ, ПИСАЦ И РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ГОДИ НЕ ВРА НА“

Опро штај је темељ 
циви ли за ци је, а љубав 
темељ посто ја њаНакон Орфе ја, 

кога је кра јем 
јуна про шле 
годи не мину ци
о зно пева ла на 

пре ми је ри Глу ко вог ремекдела 
„Орфеј и Еури ди ка“, као и на 
репри за ма које су потом усле
ди ле, прва ки ња Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, мецо со
пран Алек сан дра Анге лов, уско
ро ће на матич ној сце ни, поно
во после 19 годи на, насту пи ти у 
вео ма зах тев ној уло зи Дул си не је, 
хари зма тич не локал не лепо ти це 
око које се „врти“ један од глав
них токо ва рад ње „Дон Kихота“, 
нај по зна ти јег дела слав ног 
фран цу ског ком по зи то ра Жила 
Маснеа. Пре ми је ра, под дири
гент ском упра вом Ђор ђа Стан
ко ви ћа, у режи ји Ива не Дра гу ти
но вић Мари чић, биће одр жа на 
26. фебру а ра на Вели кој сце ни, 
а у тој „херој ској коме ди ји“ у 
пет чино ва сме ште ној у Шпа ни
ју кра јем 16. века, чији је либре
то, пре ма позо ри шном кома ду 
Жака ле Лоре на инспи ри са ног 
култ ним рома ном Мигу е ла Сер
ван те са, настао из пера Анри ја 
Kена, поме ну ту уло гу, у алтер
на ци ји са нашом саго вор ни цом, 
пева ће и Жељ ка Здје лар, Љуби
ца Вра неш и Јана Цвет ко вић. У 
наслов ној уло зи, тако ђе у алтер
на ци ји, биће Мио драг Д. Јова но
вић, Иван Тома шев, Вук Зекић 
(Дон Kихот), Сан ча Пан су тума
чи ће Алек сан дар Ста ма то вић и 
Миха и ло Шљи вић, а у поде ли 
су и Дар ко Ђор ђе вић, Сини
ша Радин, Сте фан Жива но вић 
(Хуан/ Родри гез)... У пред ста ви 
ће уче ство ва ти Орке стар и Хор 
ансам бла Опе ре Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду. Сце но граф је 
Мираш Вук са но вић, кости ме ће 
ура ди ти Олга Мрђе но вић, док је 
за сцен ски покрет заду жен Иви
ца Kлеменц.

Под се ћа ња ради, прет ход ни 
„Дон Kихот” у Народ ном позо
ри шту пре ми јер но је, у камер ној 
фор ми, изве ден 13. окто бра 2003. 
годи не на Сце ни „Раша Пла о
вић”, под дири гент ском упра вом 
Анге ла Шуре ва и у режи ји Саму
ра Ран ко ви ћа. Осим Алек сан дре 
Анге лов, као Дул си не је, у поде ли 
су били и Живан Сара ман дић 
(Дон Kихот), Алек сан дар Ста ма
то вић (Сан чо Пан са) и Алек сан
дар Дој ко вић (Хуан).   

У интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не” наша саго вор ни ца каже 
да се вео ма раду је што ће после 

толи ко вре ме на поно во насту пи
ти у тој уло зи. 

„Нај ве ћи иза зов у пред сто
је ћем тума че њу ове роле је вре
мен ска дис тан ца од ско ро 19 
годи на када сам деби то ва ла као 
Дул си не ја, са свим аспек ти ма  
музич ким, инте р пре та тив ним, 
мен тал ним, вокал ним. Нарав
но, умет ник вре ме ном сазре ва 
тако да је и моје ново тума че ње 
ове уло ге доби ло ква ли тет ни ји 
сми сао. Упра во са том ролом, 
захва љу ју ћи мае стру Шуре ву 
и вели ком умет ни ку Жива ну 
Сара ман ди ћу, откри ла сам један 
пот пу но нови при ступ у тума че
њу музич ке фра зе и тек ста, што 
се касни је одра зи ло на све моје 
буду ће уло ге“.

Сер ван тес се у свом делу 
није мно го бавио ликом Дул си
не је, акце нат је на Kихоту, Сан
чу Пан си и акту ел ним деша ва
њи ма тада шњег вре ме на. Но, 
либре то је дру га чи је кон ци пи
ран? 

Да, али модел пси хо ло шке 
ана ли зе одно са лико ва и тог 
вре ме на, апсо лут но је све вре
мен ски. Све до ци смо вре ме
на гло бал них про ме на у коме 
поје ди нац, који се не укла па у 
мишље ње већи не, бива изоп
штен из дру штва, поја вљу је се 
одсу ство емпа ти је.

Сва ка уло га у певач ком 
сми слу, а наро чи то великa, 
попут Дул си не је, деликатнa je 
на свој начин. Шта се, у међу
вре ме ну, про ме ни ло?

Моја Дул си не ја, то сам ја. У 
мојој пара ле ли, 19 годи на рани је 
и сада, једи ни однос који се није 
про ме нио пре ма Дон Kихоту је 
емпа ти ја пре ма људ ском бићу. 
Дул си не ја има живот ну енер ги
ју којом оба си па сво је при ја те
ље, удва ра че, али исто вре ме но 
не под ле же слат ко ре чи во сти. За 
њу је Kихот један нови моме нат, 
откро ве ње у њеном испра ном и 
испри ча ном окру же њу. Глас, у 
вокал ном сми слу, сада по при
ро ди, са годи на ма, доби ја сасвим 
дру га чи ју боју и због тога тре ба 
наћи модус у интер пре та ци ји. 
Нека ко сам одго вор ни ја пре
ма себи, обра ћам више пажње 
на поје ди но сти, не дозво ља вам, 
коли ко је то могу ће, да ме емо
ци је у интер пре та ци ји поне
су. Већа је и одго вор ност. Али, 
без обзи ра на иску ство, и даље 
је, ако не и више, при сут на та 
радост у кре и ра њу и при пре ма
њу надо ла зе ћих рола.

Деби то ва ли сте на сце ни Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду још 
као сту дент у сезо ни 1992/93 уло гом 
Бер те у опе ри „Севиљ ски бер бе рин“ 
Ђоа ки на Роси ни ја...

Kада сам поче ла са сту ди ја ма 
пева ња на Факул те ту музич ких умет
но сти, раз ми шља ла сам; Боже, кад би 
се мени деси ло да запе вам на Вели кој 
сце ни, па ја бих оства ри ла све сво је 
сно ве?!

И, деси ло се...
Јесте. Тра жи ли су Бер ту. Мае стро 

Шурев је дошао код моје про фе Раде 
Бако че вић, дали су ми ноте и ари
је. Рок је био сле де ћи дан. И... тако је 
све поче ло. Мој осе ћај првог насту па 
је био као да сам пева ла два мину та, а 
не целу пред ста ву. Био је то успе шан 
деби који ми је отво рио пут ка новим 
уло га ма.

У међу вре ме ну, пева ли сте вели
ки број вео ма зах тев них рола мецо
со пран ског фаха као што су Принц 
Орлов ски („Сле пи миш“), Сан ту ца 
(„Kавалерија русти ка на“), Шар ло та 
(„Вер тер“), Пре ци о зи ла („Моћ суд
би не“), Kармен („Kармен“), Фене
на („Набу ко“), Рози на („Севиљ ски 
бер бе рин“), Иро ди ја да („Сало ма“), 
Олга („Евге ни је Оње гин“), Адал ђи
за („Нор ма”), Сал че („Kошт ана”)...  

За сва ку нову уло гу при пре ма
ла сам се као да први пут насту пам 
на сце ни и за сва ку сам мисли ла да 
је моја живот на уло га. Зато и јесте 
ова про фе си ја пуна иза зо ва. Сва ки 
пут испо чет ка; вокал но уса вр ша ва
ње, потом, увек про у ча вам пери од у 
коме је ком по зи тор ства рао, сту ди
рам језик и њего ве спе ци фич но сти, 
либре то или дело које је инспи ра ци ја 
за текст, ана ли зу самог лика... Тако
ђе, за мене је изу зет но важан сцен ски 
покрет, као и однос пре ма сце но гра
фи ји и све тлу.

Kако данас, са ове дис тан це, после 
толи ко годи на про ве де них на сце ни, 
дефи ни ши те сво ју про фе си ју?

У мом срцу посто ји љубав и за 
дру ге про фе си је које би ме испу ња
ва ле, али... један је живот. Међу тим, 
оно што музи ку и сце ну чини једин
стве ним је тај божан ски тро у гао 
изме ђу умет ни ка на сце ни, публи ке и 
космич ке ене р ги је; осе ћај који дожи
вља вам аутен ти чан је и непо но вљив.

Мико јан Без бра ди ца
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де на рого ве или не угри зе у свом 
дола ску, онда те бар уда ри копи та
ма у одла ску. Таква је ситу а ци ја и 
овде. Про сто, рат, по дефи ни ци ји, у 
људи ма буди или нај бо ље или нај
го ре осо би не. Та кра ђа угља, коју 
поми ње те, по зако ни ма рата, је кра
ђа стра те шке сиро ви не и у том сми
слу она се кажња ва неми ло срд но и 
без изу зет ка  смр ћу. Та несрећ на, 
мла да жена, има ла је потре бу само 
да угре је сво ју децу, јер у кући више 
није има ла шта да зало жи...

Ово је при ча и о јед ном оку
пи ра ном гра ду у којем су оста ла 
само деца, жене и ста р ци?

Те жене, које су оста ле, или су 
удо ви це или кан ди дат ки ње за удо ви
це. Муже ви, оче ви, сино ви, бра ћа су 
негде, на неком дале ком Југу. Пот пу
но је упит но да ли ће се ика да вра ти
ти. Бео град, као за инат, тих рат них 
годи на напа да ју и ужа сно хлад не 
зиме, али и јата неких лудих вра на 
које дола зе негде са Kарпата, гоње
ни хлад но ћом и зимом, у потра зи за  
хра ном. Оне су сим бол, зла, несре
ће... Бео гра дом тог доба, пре пу ног 
црних вра на и удо вич ких суд би на, 
хара ли су хлад но ћа, глад и смрт.

У кома ду се, после поме ну те 
тра гич не окол но сти, изро ди ла 
љубав, и то вели ка, изме ђу срп
ског офи ци ра и Неми це, учи те љи
це. Иако посто је број ни раз ло зи 
да до тога не дође, њихо ва љубав 
је успе ла да сво јом сна гом над ја ча 
све пред ра су де и раз ли чи то сти. 
Љубав је очи то сила која је јача од 
све га, сна га која побе ђу је све?

Љубав је, после божан ске, нај
ја ча сила која посто ји. Ништа нема 
сна гу љуба ви. Љубав је чудо. Она је 
у ста њу да пре ва зи ђе такве пре пре
ке и ели ми ни ше такве фено ме не 
који се, ако се кори сти искљу чи во 
и само раци о нал ни апа рат, с раз ло
гом могу сма тра ти непре мо сти вим, 
нераз ре ши вим. Љубав, дакле, пре 
све га, живот чини лепим. Љубав, 
сама по себи, у ства ри, дефи ни
ше живот као потре бу да се воли 
и да се током целог живот ног века 
тра га за њом. Та ватра, тај пла мен, 
се упа ли међу људи ма и тамо где, 

ако се гле да 
п о л и  т и ч 
ки, соци јал
ни или неки 
дру ги моти ва
ци о ни систем, 
никад не би тре
ба ло да пла не...

Kао што је слу чај 
овде...

Тако је. Цео тај рат, сав тај хаос 
од бла та, крви, јау ка, смр ти, четво
ро го ди шњих бора ва ка по рово ви ма, 
постао је обе сми шљен оног тре нут ка 
када то дво је људи, који су по дефи
ни ци ји на пот пу но супрот ста вље
ним стра на ма, више није могло да се 
одбра ни од сили не вла сти те љуба ви.

Ово ће бити ваш четвр ти 
комад у Народ ном позо ри шту; 
пред ста ве „Јанез“ и „Зеч ји насип“, 
које нису више на репер то а ру, 
годи на ма су игра не на „кар ту 
више“. Тај тер мин, као „опште 
место“, уз „Вели ку дра му“, иде, 
буквал но, од првог изво ђе ња. 
Уско ро, 22. фебру а ра, навр ши
ће се две деце ни је од пре ми је ре 
те чуде сне пред ста ве, а огром ни 
инте рес публи ке за том четво ро
ча сов ном бол ном сагом о нашој 
нови јој про шло сти, од сре ди не до 
кра ја 20. века, и даље не јења ва. 
Фено мен, заи ста, редак на нашој 
позо ри шној сце ни, а и шире?

У одго во ру на то пита ње могу 
да будем нескро ман; скром ност је 
врли на тек када све дру ге изо ста
ну. Дакле, то је одлич на пред ста ва  
одлич но напи са на, одлич но глу мље
на, одлич но изре жи ра на. Ухва ти ла 
је ту коп чу са публи ком. Посто је 
људи који су је гле да ли два де се ти
ну пута. Рет ке су тако дуго веч не и 
дуго ве ке пред ста ве. То ме, нарав но, 
испу ња ва радо шћу, задо вољ ством, 
поно сом. С дру ге стра не, нажа лост, 
у међу вре ме ну, напу сти ли су нас 
Ружа, Мргуд, Срба, Андре ја и Раде, 
пет дра го це них људи. Нек им Бог да 
рај ско насе ље. Уме сто њих, на сце
ни су неки дру ги људи. Мислим да 
ће се та пред ста ва, што се тиче саме 
рецеп ци је и инте ре со ва ња публи ке, 
игра ти све док Народ но позо ри ште 

б у д е 
х т е  л о 

да је држи 
на репер то а ру. 

Ништа не може да јој 
нау ди, осим зле воље. И вре ме и теа
тар ске окол но сти раде за њу. 

За раз ли ку од „Вели ке дра ме“, 
у којој се фоку си ра те на црно
гор ску поро ди цу Вучић која са 
сво јим суна род ни ци ма актив но 
уче ству је у коло ни за ци ји Вој во
ди не про ла зе ћи кроз број не иде о
ло шке поде ле (од Дру гог свет ског 
рата, Инфор мби роа, до дана
шњих наци о нал них „пре гру пи
са ва ња”), рад њу „Годи на вра на“ 
сме сти ли сте у мало ста ри ју про
шлост, поме ну ти Први свет ски 
рат. Исто ри ча ри твр де да је био 
суро ви ји и жешћи од Дру гог? 

За раз ли ку од Дру гог, о Првом 
свет ском рату се не зна пуно тога. 
Ми до сада нисмо има ли мно го 
фил мо ва ни позо ри шних пред
ста ва о том пери о ду. На при мер, 
изме ђу хоте ла „Москва” и „Бал кан” 
било је поста вље но осам веша
ла, важио је поли циј ски час током 
којег су ноћ не патро ле хода ле кроз 
град и пуца ле без упо зо ре ња, дово
ђе ни су учи те љи из Хрват ске и 
Боке Котор ске да по бео град ским 
и срп ским шко ла ма пре да ју по 
настав ним пла но ви ма и про гра ми
ма при ла го ђе ним новој држа ви... 
По сво јој суро во сти, аустро у гар ска 
вој ска је дале ко пре ва зи шла тру пе 
Вер мах та у Дру гом свет ском рату 
које су, тако ђе, чини ле стра шне 
зло чи не над срп ским ста нов ни
штвом. Аустро у гар ска је ушла у рат 
са Срби јом са јед ном добром мар
ке тин шком при пре мом. Није било 
нијед них днев них нови на у који ма 
Срби нису били пред ста вље ни као 
сви ње или као инсек ти, пацо ви… 
Тај рат је, за нас Србе, апсо лут но 
био суро ви ји и гори. 

Изги ну ла је тре ћи на ста нов
ни штва... 

У срп ском пар ла мен ту чак је, 
јед ног тре нут ка, посто јао пред лог 
да се јед ној гене ра ци ји Срба дозво
ли дво жен ство да би се попу ла ци ја 
замла ди ла, обно ви ла. Нарав но, тај 
пред лог није про шао, али то гово
ри о томе до каквог је доњег пра га 
издр жљи во сти дове ден читав један 
народ... То је, дакле, исто ри ја, а оно 
чиме ће се ова пред ста ва бави ти, 
то је љубав. Сушти на ком плет ног 
живље ња је у пра ву на љубав, али 
за њу се човек мора избо ри ти. У 
исто вре ме, дужност и оба ве за је да 
се неке ства ри не сме ју забо ра ви ти, 
али и да се мора пра шта ти. Дакле, 
првен стве но и пре све га, опро штај 
је темељ циви ли за ци је, а љубав је 
темељ посто ја ња.

Међу фик тив ним јуна ци ма 
кома да нала зе се и јав но сти добро 
позна те, аутен тич не, лич но сти као 
што су краљ Петар, швај цар ски 
форен зи чар Арчи балд Рајс, зна ме
ни ти срп ски вој во да Петар Бојо вић 
и чуве ни песник Милан Ракић...

И они су, у овој при чи, фик
тив ни. Баве ћи се јед ним вре ме
ном, ства ри се мора ју сагле да ва ти, 
искљу чи во, из тог реал ног фило
зоф скоисто риј ског кон тек ста. 
Дакле, кад на сахра ну те поме ну
те несрећ не жене, која заслу жу
је опште дивље ње, а сахра ње на је 
као кокер шпа ни јел, нико не дође, 
а потом се поја ви краљ Петар, онда 
то мени даје сли ку о јед ном вре ме
ну и о сна зи те жене. Она је, нарав
но, изми шље на, као и та сахра на и 
иде ја да се краљ поја ви на њој. Али, 
ја се бавим  умет но шћу која тре
ба да постиг не нешто што се зове 
прин цип увер љи во сти и ако сам у 
тој иде ји и ста ву био довољ но уве
р љив, онда имам чак пра во и да се 
слу жим лажи ма. Дакле, ја не знам 
да ли је краљ Петар могао да дође, 
али знам да није могао да позна
је моју изми шље ну херо и ну. Исто 
тако знам да су, с обзи ром на то да 
су обо је плод моје фик ци је, могли 
да се срет ну и да буду при ја те љи. 
Исти је слу чај и са Петр ом Бојо ви

ћем, Арчи бал дом или Раки ћем. Ти 
ствар ни лико ви уве де ни су да би 
били зачин у при чи, како би то вре
ме дело ва ло аутен тич ни је. 

У сво јим кома ди ма, па тако и 
у овом, често гово ри те о поде ла
ма међу Срби ма, пре све га, оним 
иде о ло шким, поли тич ким. У вези 
с тим, јед ни вас сма тра ју издај ни
ком, дру ги патри о том...

Ја сам патри от ски издај ник 
(смех)... Нај ту жни ја суд би на сва
ког умет нич ког дела, која може да 
му се дого ди, је рав но душ је. Дакле, 
да иза њега не оста ну ника ви тра
го ви, ника кви оти сци... У том сми
слу, не могу, нарав но, да се жалим 
на рецеп ци ју сво јих рома на, дра ма, 
позо ри шних пред ста ва, фил мо ва, 
сери ја. Идем неким сво јим путем 
који сам ја иза брао, па не знам… 
Срет нем на том путу и поли ти
ку. Она, као и све кур ве, као и све 
пијан ду ре  тету ра, шевр да, па се 
онда, тако, негде укр сти мо, негде 
мимо и ђе мо (смех)... Матор сам ја 
већ довољ но да би томе при да вао 
неки вели ки зна чај. Деша ва ло ми 
се да сам у истом тре нут ку био и 
срп ски наци о на ли ста и кле ро фа
ши ста. Онда су ти исти људи, 15 
мину та касни је, гово ри ли да сам 
техе ран ски или вати кан ски пла
ће ник, да сам југо но стал ги чар, 
кому њар ска олош... Ми, нажа лост, 
још увек нисмо у ста њу да лич ност 
ауто ра одво ји мо од њего вог дела. 
У томе је про блем. Кад се то деси, 
онда ће мно го што шта бити дале ко 
лак ше и дру га чи је.

Хоће ли се деси ти, у неко ско
ри је вре ме?

Бојим се, кад се деси, да тад 
нећу бити ту. 

Песи ми зам није осо би на која 
иде уз Вас?

Не, немам ја наме ру да идем 
тамо тако брзо (смех). Међу тим, 
то је један про цес који тра је дуго, 
заи ста. Тре ба бити реа лан. Због 
тога не веру јем да ћу бити ту кад се 
та пра ви ла и тај систем вред но сти 
успо ста ви. Потреб но је мно го вре
ме на да дође мо до тога. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: СИНИ ША КОВА ЧЕ ВИЋ, ПИСАЦ И РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ГОДИ НЕ ВРА НА“

Опро штај је темељ 
циви ли за ци је, а љубав 
темељ посто ја ња
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Ан с а м б л 
Бале та Народ
ног позо ри шта, са 
новом поде лом, 

спре ма пред ста ву „Кра љи ца Мар
го“, на музи ку Гора на Бре го ви ћа, у 

коре о гра фи ји и режи ји 
Кру ни сла ва Сими

ћа, а пре ми јер на 
обно ва пла ни

ра на је током 
марта на Вели
кој сце ни. 

С в е т  с к а 
п р а  и  з в е д  б а 
тог бале та, са 
п р в а  к и  њ о м 

Душком Дра ги
че вић у наслов ној 

уло зи, која је том 
при ли ком обе ле жи

ла 20 годи на умет нич ког 
рада, и уз уче шће  више од 200 

умет ни ка, одр жа на је 1. децем бра 
2005. годи не.

Либре то за пред ста ву, наста лу 
пре ма исто и ме ном рома ну Алек
сан дра Диме, ура дио је Бошко 
Милин (19662021), а вели ки 

публи ци тет доне ла јој је и нова 
Бре го ви ће ва музи ка који је 1994. 
годи не ком по но вао музи ку и за 
исто и ме ни филм.

Балет ски ансамбл пред ста ве 
„Кра љи ца Мар го“, интри гант не 
при че о љуба ви, вер ској поде ље
но сти и катар зич ном крво про ли ћу 
које исто ри ја пам ти као Вар то ло
меј ску ноћ, на пре ми јер ном изво ђе
њу чини ли су и Кон стан тин Костју
ков, Кон стан тин Тешеа, Мили ца 
Без ма ре вић, Све то зар Ада мо вић, 
Милан Рус, Јован Весе ли но вић, 
Дејан Кола ров, Алек сан дар Илић, 
Ники ца Крлуч, Боја на Жега рац, 
Тама ра Ива но вић, Сте ван Хаџи 
Слав ко вић и Ненад Јере мић.

Пред ста ва је убр зо поста ла хит, 
а на Дан Народ ног позо ри шта 2006. 
годи не про гла ше на је и нај бо љом 
у сезо ни. Прво госто ва ње било је 
на фести ва лу Ибе ро а ме ри ка но у 

Бого ти у мар ту 2008, а исте годи
не, балет је са под јед на ким успе хом 
изве ден и у Солу ну.

Успех није изо стао ни наред не 
годи не, када је „Кра љи ца Мар го“ 
уче ство ва ла на неко ли ко фести ва
ла у више гра до ва Мек си ка и Шпа
ни је.

Осим Душке Дра ги че вић, 
наслов ну уло гу тума чи ле су и Мила 
Дра ги че вић, Ана Павло вић и Алек
сан дра Бибић.

На матич ној сце ни и госто
ва њи ма овај балет ски спек такл у 
прет ход них 17. годи на, виде ло је 
више од 70.000 гле да ла ца.

У новој поде ли су Боја на Жега
рац, Татја на Татић (Кра љи ца Мар
го), Дејан Кола ров, Јови ца Бего јев 
(Шарл IX), Јован Весе ли но вић, 
Игор Пастор, Нико ла Биан ко 
(Анри IV), Милан Рус, Јован Весе
ли но вић, Игор Пастор, Нико ла 

Биан ко (Ла Мол), Милош Мари
јан, Нико ла Биан ко, Хозе Игле си
ас (Вој во да од Анжуа), Анто нио 
Бибо, Милош Жива но вић (Вој во да 
од Алан со на), Олга Олћан, Ива на 
Савић Јаћић (Ката ри на Меди чи), 
Јови ца Бего јев, Милош Мари јан, 
Милош Жива но вић (Вој во да од 
Гиза), Ада Рас пор, Тео до ра Спа сић, 
Мар га ри та Черо му хи на (Шар ло та), 
Сил ви ја Џуња, Душан ка Ђор ђе вић, 
Мар га ри та Черо му хи на, Тија на 
Шебез (Анри је та)...

Kраљица Мар го је ствар на 
исто риј ска лич ност која није пре
ста ла да интри ги ра раз не умет ни
ке који су у њеном лику про на шли 
извор инспи ра ци је. Алек сан дар 
Дима отац, напи сао је књи гу 1845. 
годи не која носи њено име и која је 
дожи ве ла неко ли ко екра ни за ци ја.

Р.П.Н.  

АНСАМБЛ БАЛЕ ТА СПРЕ МА ПРЕ МИ ЈЕР НУ ОБНО ВУ „КРА ЉИ ЦЕ МАР ГО“ НА МУЗИ КУ ГОРА НА БРЕ ГО ВИ ЋА

Интри гант на при ча о љуба ви 
и вер ској поде ље но сти

Током доса да шње 
кари је ре, која тра је 
више од три деце ни је, 
дуго го ди шњи глу мац 
Народ ног позо ри шта 

у Бео гра ду Зоран Ћосић сва ку сво
ју уло гу, а било их је у том пери о ду 
заи ста много, оди грао је на посе
бан, упе ча тљив начин. На акту ел
ном репер то а ру матич ног теа тра 
тре нут но има десет пред ста ва, а тај 
број уско ро ће бити пове ћан новим 
насло вом – „Иран ском кон фе рен
ци јом“, јед ном од нај зре ли јих дра ма 
позна тог руског писца, позо ри шног 
и филм ског реди те ља и глум ца Ива
на Вири па је ва, у којој ће тума чи ти 
лик Дани је ла Kристенсена, про фе
со ра на Хума ни стич ком факул те ту 
Орху ског уни вер зи те та. Пре ми је ра 
у режи ји Ива не Вујић пла ни ра на 
је за 1. март на Сце ни „Раша Пла
о вић”, а у ансам блу су и Рад ми ла 
Жив ко вић, Ива на Жигон/ Вје
ра Мујо вић, Небој ша Kундачина, 
Сло бо дан Бештић, Рада Ђури чин, 
Гој ко Бале тић, Маја Kундачина, 
Зоран Ћосић, Бог дан Бог да но вић, 
Дими три је Илић, Боја на Бам бић и 
Душан Мате јић.

Рад ња кома да се оди гра ва на 
науч ној кон фе рен ци ји посве ће
ној ком плек сној рела ци ји две ју 
кул ту ра  „Исто ка“ и „Запа да“. 
Сам наслов је мета фо ра, а по 
увод ним речи ма у тек сту, реч је о 

гло бал ном суко бу Ала ха и Кока
коле... 

Да. Ово је вео ма акту е лан текст, 
јер смо сва ко днев но све до ци слич
них кон фе рен ци ја које се орга ни зу
ју да би се решио про блем у некој 
реги ји  попут Kосова, Сири је, Укра
ји не или обла сти као што су еко ло
ги ја, кли мат ске про ме не, гло бал но 
ото пља ва ње, боле сти, глад, а да те 
кон фе рен ци је не доно се ника кав 
ваљан закљу чак, а камо ли реше ње. 
Овај комад пока зу је неспо соб ност 
раз у ме ва ња про бле ма, и оту да и 
немо гућ ност да се про блем реши. 
Он се само још више про ду бљу је.

Пове рен вам је лик Дани је ла 
Kристенсена, про фе со ра на Хума
ни стич ком факул те ту Орху ског 
уни вер зи те та...

Његов лик, као и читав комад, 
је вео ма раз ли чит од све га што сам 
до сада играо. Kолеге су на чита ћим 
про ба ма дошле до закључ ка да је 
ово нови жанр са којим се још увек 
нисмо сре ли, и у овом тре нут ку још 
увек ана ли зи ра мо са које стра не да 
му при ђе мо. То је склоп моно ло
шких цели на где сва ки лик изла же 
сво је виђе ње реше ња иран ског про
бле ма. А међу њима су при зна ти и 
цење ни хума ни сти, тео ло зи, писци, 
фило зо фи. Дани јел Kрсистенсен, 
осим тога што је про фе сор хума
ни стич ких нау ка је и акти ви ста 
покре та Европ ски ислам. Услед јед

ног тра гич ног дога ђа ја спо знао је 
струк ту ру сво је лич но сти и савре
ме ног дру штва уоп ште оли че ног у 
непре ста ној тежњи за ком фо ром и 
доби ја њем, али је схва тио да је нео
п ход ност живо та дава ње и при хва
та ња Бога као једи ног сми сла чове
ко вог посто ја ња уоп ште.

Kолико су вам њего ви ста во ви 
и раз ми шља ња бли ски?

Kада сам про чи тао текст могао 
сам да пот пи шем сва ку реч коју је 
изго во рио Дани јел Kристенсен, а 
напи сао сјај ни Иван Вири па јев. Ја 
сам желео да играм баш ову уло гу, 
али нисам хтео то ни на који начин 
да ста вим до зна ња Ива ни Вујић 
због наше дуго го ди шње сарад
ње и при ја тељ ства. Kао и Дани јел 
Kристенсен уздао сам се да ће Бог 
учи ни ти сво је. 

И?
И изгле да да се уме шао. Бес

крај но се раду јем сва кој про би, сва
ком поку ша ју и сва ком про ма ша ју, 
бес крај но се раду јем том тешком 
путу на ком се сада нала зи мо.  

Иза себе већ има те бога то глу
мач ко иску ство, наро чи то у позо
ри шту.  Оди гра ли сте раз не уло ге 
у дели ма дома ћих и стра них писа
ца  савре ме них и кла сич них, на 
сце ни изгле да те упе ча тљи во, при
па да те оној гру пи глу ма ца који 
одлич но „пли ва ју” и у коме ди ји и 
у тра ге ди ји… Шта је за вас изла

зак на сце ну?
За мене је изла зак 

на сце ну  повра так 
кући. Повра так у 
зави чај. Сусрет са 
дра гим људи ма. 
Сусрет са самим 
собом. За мене је 
изла зак на сце ну 
кон стант но пита
ње саго вор ни ку у 
публи ци: Kако си? 
Је л’ те нешто мучи? 
Могу ли нека ко да ти 
помог нем? Изла зак на сце
ну је успо ста вља ње дија ло га, 
потре ба за међу соб ним испо ве
да њем, сао се ћај но шћу, раз ме ном 
радо сти и бола, пре у зи ма њем тере
та. Јед но став но, то је сусрет у ком 
се често дого ди чаро ли ја при хва та
ња и дава ња.

Стал ни сте члан ансам бла 
Дра ме Народ ног позо ри шта ско
ро три деце ни је. Kоја је ваша прва 
асо ци ја ци ја на матич ни теа тар?

Баш то. Матич но. Матер ње. 
Орган ско. Дубо ко. Одра ста ње. Зре
ње. Пита ња. Одго во ри. Ћута ње. 
Нена да ни одла сци при ја те ља. Сузе 
и смех у истој чаши. 

Осим глу мом, бави те се, тако
ђе, вео ма актив но, и писа њем. 
Аутор сте број них песа ма, напи
са ли сте више позо ри шних кома
да, добит ник сте и разних награ

да… 
Ш т а 

т р е  н у т  н о 
пише те?

Ја сам у ово дво го ди шње доба 
коро не био вре дан, па сам завр шио 
сце на рио за теле ви зиј ску сери ју 
Стра ши ла за пти це запо чет пре 
два де сет и пет годи на. Надам се да 
ће током фебру а ра месе ца иза ћи 
из штам пе збир ка песа ма Ивер је 
и окрај ци, а у фасци кла ма се мре
шка ју лико ви за јед ну теле ви зиј
ску сери ју о путу ју ћим глум ци ма, 
и још нешто што ни сам не знам 
шта ће бити. Ја их држим по сво
јим уну тра шњим виро ви ма и само 
чекам да сами из њих испли ва ју. 
Kада ће то бити  не знам. Није до 
мене. До њих је.

Мико јан Без бра ди ца

ЗОРАН ЋОСИЋ, ПРО ФЕ СОР ДАНИ ЈЕЛ KРИСТЕНСЕН У ДРА МИ ИВА НА ВИРИ ПА ЈЕ ВА „ИРАН СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА“

Изла зак на сце ну је као сусрет 
са дра гим људи ма
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Про шлог месе ца, на 
самом изма ку ста
ре годи не, у Музе ју 
Народ ног позо ри шта 
отво ре на је изло жба 

„Бори слав Бора Гри го ро вић“ аутор ке 
Дра ги це Гаће ше, посве ће на при зна
том позо ри шном, теле ви зиј ском и 
филм ском реди те љу, глум цу и сце на
ри сти (19282010).

Постав ка при ка зу је ретро спек
ти ву ства ра ла штва овог вели ка на, 
рође ног 1928. годи не у Тре би њу, од 
првих глу мач ких кора ка, пре ко деце
ни је рада у Народ ном позо ри шту у 
Сара је ву (19541964) коме је пода
рио 30 пред ста ва, па све до пре ла ска 
у Народ но позо ри ште у Бео гра ду, где 
оста је до кра ја сво је кари је ре. 

У окви ру изло жбе, еми то ван је 
и пет на е сто ми нут ни доку мен тар ни 
филм – колаж о живо ту Бори сла ва 
Гри го ро ви ћа у чијем фоку су је била 
њего ва вео ма плод на кари је ра и зна
чај ни умет нич ки опус.

Осим аутор ке, на отва ра њу су 
гово ри ли в.д. управ ни ка Народ ног 
позо ри шта Све ти слав Гон цић, драм

ски писац Мио драг Илић и Гри го ро
ви ће ва ћер ка Ана, реди тељ ка Народ
ног позо ри шта. 

Дирек тор Дра ган Сте во вић, у име 
Музе ја Народ ног позо ри шта, поздра
вио је при сут не, а потом је реч узео 
в.д. управ ни ка Народ ног позо ри
шта Све ти слав Гон цић који се захва
лио сви ма што су дошли да „вече рас 
зајед но при су ству ју отва ра њу изло
жбе посве ће не јед ној сјај ној лич но сти 
са изу зет ном био гра фи јом“. 

„Kао дете сам имао при ли ку да 
радим са вели ким име ни ма, дра гим 
ста ри јим коле га ма, и из тог пери о да 
понео сам пошто ва ње и раз у ме ва ње 
за људе као што је Бора. Захва љу ју ћи 
овој изло жби, има ће мо при ли ку да 
мало про ђе мо кроз исто ри ју Народ
ног позо ри шта. У том кон тек сту, хоћу 
да кажем да се испред Народ ног позо
ри шта нала зи јед но непо зна то вре ме, 
један ризик који носи будућ ност... 
Али, да нема тог ризи ка који је свој
ствен за кре а тив ност, будућ ност би 
била само адми ни сти ра ње нека квих 
зада та ка. Та неиз ве сност није толи
ко тешка, ако се зна ко је био пре нас 

и где смо били. 
Дакле, ако у осно
ви, у фун да мен ту, 
годи на ма које су 
иза нас, посто
ји име као што је 
дра ги Бора Гри го
ро вић, онда зна мо 
да смо на добром 
путу и сигур но 
ћемо се тру ди ти да 
са пуним пошто ва
њем и даље актив
но кроз, и дела која 
ћемо поста вља ти, 
али и кроз актив но сти Музе ја Народ
ног позо ри шта, увек обе ле жи мо зна
чај не лич но сти због којих ми данас 
има мо част овде да сто ји мо“, пору чио 
је Све ти слав Гон цић.

Ана Гли го ро вић је под се ти ла 
при сут не да је ово тек дру ги пут, у 
послед њих једа на ест годи на, да јав но 
при ча о свом оцу.

„Тада је повод била њего ва смрт, 
а сада је сла ва њего вог живо та. У том 
сми слу, вео ма сам захвал на Дра ги ци 
Гаће ши која је осми сли ла ову изло

жбу“, иста кла је тален то ва на реди
тељ ка и потом, са доста емо ци ја, 
наста ви ла да ево ци ра сво је успо ме
не на тату гово ре ћи о лек ци ја ма које 
је слу ша ла од њега, а које су, како је 
иста кла вео ма важне, и за нас, као 
људе, и за позо ри ште.

Дра ги ца Гаће ша се захва ли ла 
свим говор ни ци ма, као и при сут ни
ма који су дошли на отва ра ње ове 
изло жбе која пред ста вља, како је 
нагла си ла, при чу о јед ном врхун ском 
умет ни ку. 

„Надам се да сам оправ да ла пове

ре ње поро ди це Гри го ро вић“, каза ла је 
аутор ка постав ке која је речи захвал
но сти упу ти ла и на адре су Истра
жи вач кодоку мен та ци о ног цен тра 
Народ ног позо ри шта, Музе ја позо
ри шне умет но сти Срби је, Народ
ног позо ри шта у Сара је ву, Пеце 
Антоновићa за видео сним ке и дизај
не ра изло жбе Јова на Тар бу ка.  

Изло жбу ће уско ро виде ти и 
босан скохер це го вач ка публи ка, а 
све ча но отва ра ње наја вље но је за 8. 
фебру ар у Народ ном позо ри шту у 
Сара је ву.                                     Р.П.Н.

Пред ста ва „Вели ка 
дра ма“, по тек сту и 
у режи ји Сини ше 
Кова че ви ћа, обе ле
жи ће 22. фебру а

ра на Вели кој сце ни заи ста вре дан 
јуби леј – две деце ни је од пре ми је ре.

Биће то 256. изво ђе ње која 
„пада“ тач но на датум првог игра
ња 2002. годи не овог поет скореа
ли стич ног кома да у којем Кова че
вић и вели ки глу мач ки ансамбл 
(35 уло га, два де се так ста ти ста) 
кроз потре сну сагу о нашој нови
јој про шло сти, од сре ди не до кра ја 
20. века, пре и спи ту ју како исто риј
ски дога ђа ји ути чу на поје дин ца, на 
који начин иде о ло ги ја и поли ти ка 
тра гич но одре ђу ју људ ске суд би не.

Запра во, то је при ча о тра гич
ној суд би ни јед ног чове ка који пер
со ни фи ку је тра ги зме мно гих људи, 
свих оних који су некри тич ки веро
ва ли у један нови систем, који је 
тре ба ло да им обез бе ди земаљ ски 
рај.

Кова че вић се у овом драм ском 
кома ду, на чијем је тек сту радио 
пуних 13 годи на, фоку си ра на 
црно гор ску поро ди цу Вучић, која 
актив но, у иде о ло шком и сва ком 
дру гом сми слу, уче ству је у коло ни
за ци ји Вој во ди не...

Пред ста ва је изне дри ла пле ја
ду мла дих глу ма ца  Вука Кости ћа, 
Хаџи Нена да Мари чи ћа, Бра ни
сла ва Тома ше ви ћа, Соњу Кола ча
рић, Боја ну Сте фа но вић, Љубо ми
ра Бан до ви ћа, Сини шу Убо ви ћа, 
Иго ра Или ћа, Ива ну Шће па но вић, 
Јеле ну Хелц Веско вић, Вје ру Мујо
вић, Ана ста си ју Ман дић, Миле ну 
Сијер ко вић Ђор ђе вић, Сену Ђоро
вић, Бор ка Сари ћа, Кали ну Кова че
вић, Уро ша Уро ше ви ћа...

Са дру ге стра не, као добра 
про тив те жа мла ди ма у пред ста ви 
су игра ли иску сни глум ци попут 
Тана си ја Узу но ви ћа, Мио дра га 
Радо ва но ви ћа Мргу да, Љиља не 
Бла го је вић, Ружи це Сокић, Огњан
ке Огња но вић, Раде Ђури чин, 

Гор ја не Јањић, Љуби во ја Тади
ћа, Радо ва на Миља ни ћа, Анђел ке 
Мили во је вић, Душан ке Сто ја но
вић Глид, Лепо ми ра Ивко ви ћа, 
Андре је Мари чи ћа, Бран ка Јери
ни ћа, Добри ле Ћир ко вић, Алек сан
дре Нико лић, Пре дра га Миле ти ћа, 
Љиља не Газдић, Бошка Пуле ти ћа, 
Дими три ја Или ћа...

Током свих ових годи на, пред
ста ва је има ла вели ки број пла ни
ра них и непла ни ра них алтер на ци
ја. Мно ги су одла зи ли и вра ћа ли 
се у њу под нај ра зли чи ти јим раз
ло зи ма, често са нај срећ ни јим (за 
два де сет годи на рође но је више од 
три де сет беба), а поне кад је одсу
ство ва ње било усло вље но здрав
стве ним про бле ми ма.

Нажа лост, у међу вре ме ну, пре
ми ну ло је пето ро глу ма ца из поде
ле  Ружи ца Сокић (Тија на), Србо
љуб Милин (Поп Сто јан), Мио драг 
Мргуд Радо ва но вић (Мило рад 
Вучић ста ри ји), Андре ја Мари
чић (Ђор ђи ја Лабо вић) и Радо ван 

Миља нић (Саво 
Вуко тић – Циц
ко). 

Пред ста вом 
је 1. јуна 2002. 
годи не отво ре но 47. 
Сте ри ји но позор је.

„Вели ка дра ма” је 
дожи ве ла огро ман успех не 
само код публи ке, већ и код кри
ти ке. Три зна чај на при зна ња, два 
глу мач ка ( Вук Костић – Сте ри ји на 
награ да за глу му, Љиља на Бла го је
вић – Награ да Народ ног позо ри
шта) и јед но Сини ши Кова че ви ћу 
за текст (Награ да „Дра ги ша Каши
ко вић“), потвр ђу ју изу зе тан умет
нич ки домет овог вели ког и озбиљ
ног сцен ског дела за који се увек 
тра жи „кар та више“.

У свим истра жи ва њи ма о нај
гле да ни јим позо ри шним насло ви
ма, инте ре со ва ње за „Вели ку дра
му“ и даље не јења ва  увек је вео ма 
висо ко коти ра на на листи, а на 
разним интер нет фору ми ма, пре ма 

мишље
њ у 
п у бл и 
ке, и 

данас је 
јед на од 

нај о ми ље ни
јих пред ста ва.

Сце но граф је 
Геро слав Зарић, кости мо граф 
Мари на Вука со вић Меде ни ца, 
а ком по зи тор Ксе ни ја Зече вић 
(19562006).

У прет ход них два де сет годи на, 
комад је на матич ној сце ни и госто
ва њи ма виде ло више од 160.000 
гле да ла ца.

Овај четво ро ча сов ни спек
такл, поред бео град ске, гле да ла 
је и публи ка на госто ва њи ма у 
Трсте ни ку, Пан че ву, Вршцу, Нишу, 
Лаза рев цу, Кра гу јев цу, Ваље ву, 
Пожа рев цу, Новом Саду, Пан че ву, 
Обре нов цу...

М.Б. 

ЈУБИ ЛЕЈ „ВЕЛИ КЕ ДРА МЕ“, ПО ТЕК СТУ И У РЕЖИ ЈИ СИНИ ШЕ КОВА ЧЕ ВИ ЋА – ДВА ДЕ СЕТ ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

И после две деце ни је 
тра жи се „кар та више“

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА „БОРИ СЛАВ БОРА ГРИ ГО РО ВИЋ“ АУТОР КЕ ДРА ГИ ЦЕ ГАЋЕ ШЕ

При ча о јед ном врхун ском умет ни ку
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