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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Н А СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“ ОДРЖ АНА ПРЕМИЈЕРА ДРАМЕ „ПЕЛИKАН“ АВГУСТА СТРИНДБЕРГА, 
У  РЕЖИЈИ ЂУРЂЕ ТЕШИЋ

Вечна потреба и потрага за истином

Репертоар Драме Народног позоришта 
у Београду, од 23. фебруара постао 
је богатији за још један изузетан 
класичан комад. Реч је о драми 
„Пеликан“, по тексту Августа 

Стриндберга, у режији Ђурђе Тешић (премијерно 
изведеној на Сцени „Раша Плаовић“) која се бави 
потрагом и потребом за истином у оквиру једне 
породице. 

Истичући да овај комад, који је славни шведски 
књижевник, драматург и песник написао 1907. 
године, није лак ни по теми, ни по начину писања и 
да представља ауторов растанак са натурализмом, 
редитељка, која потписује и адаптацију, указала је 
да је овде реч о једној „узнемирујућој и потресној 
причи о освети сопствене деце”. „У ликовима деце 
препознала сам јунаке нашег доба, а у лику мајке, 

коју Стриндберг иронично назива пеликаном јер је 
то птица која се жртвује за своју децу, препознала 
сам савремено доба. Kомад је на базичном нивоу 
породична драма, распад једне породице коју 
представаља једна заправо анти-мајка, али други слој 
комада, који има пуно симболизма, јесте и однос према 
мајци Европи. Покушала сам да тај ниво развијем, 
а да задржим ту елементарну људску драму у којој 
се можемо препознати, јер мислим да сви живимо у 
терору лажи и да човеку није лако да у антиморалном 
времену одржи психолошку стабилност и да не оде 
у самодеструкцију. Питање истине је прворазредно 
филозофско и уопште, животно питање. Најважније 
у драми Пеликан, за мене, јесте увид у оно што у нама 
производи лаж, у последице лажи и питање како 
се носити са осећањем да смо константно лагани 
од стране људи којима би требало апсолутно да 

верујемо. (...) За мене је Пеликан метафизичка драма 
са елементима психолошког трилера и драме апсурда. 
Појављује се и једна врста специфичног апсурдног 
хумора. Радњу сам сажела у једну ноћ, тачније цела 
драма догађа се од касног поподнева до дубоко у 
ноћ“... каже Ђурђа Тешић.

Представа је посвећена преминулом прваку 
Драме Народног позоришта Борису Kомненићу 
(1957-2021), који је требало да игра главну улогу 
у Стриндберговој драми „Отац” у режији Ђурђе 
Тешић. Након његове смрти, уместо тог комада, у 
репертоарски план премијера уврштен је „Пеликан“. 
Душанка Стојановић Глид тумачи лик мајке, сина 
игра Недим Незировић, ћерку Ива Милановић, зета 
Вучић Перовић, а служавку Вања Ејдус.

Прва реприза биће одржана вечерас с почетком у 
20 часова.                                                                                 Р.П.Н.
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Одлу ком в.д  управ
ни ка Све ти сла ва 
Гон ци ћа, при ма ба
ле ри на Ана Павло
вић ових дана 

име но ва на је за умет нич ког дирек
то ра Бале та Народ ног позо ри шта. 
У раз го во ру за „Позо ри шне нови
не“, при зна та умет ни ца која је од 
1993. годи не, када је поста ла стал на 
чла ни ца ансам бла, оства ри ла број
не неза бо рав не уло ге и осво ји ла 
мно ге пре сти жне награ де, каже да 
јој је име но ва њем на ту функ ци ју 
ука за на вели ка част. 

„Дошло је до про ме на, како у 
вође њу, тако и у систе ма ти за ци ји, 
тако да имам ту част да будем први 
умет нич ки дирек тор. Та пози ци ја 
ми омо гу ћа ва да се у пуном капа
ци те ту посве тим умет нич кој визи
ји раз во ја Бале та Народ ног позо
ри шта, репер то ар ској поли ти ци, 
успо ста вља њу умет нич ких кри
те ри ју ма и раду са игра чи ма. По 
новом кон цеп ту руко во ђе ња, умет
нич ким сек то ри ма пред ви ђе на је 
и пози ци ја извр шног дирек то ра 
коју ће оба вља ти Сми ља на Сто кић, 
дуго го ди шња чла ни ца балет ског 
ансам бла, посеб но истак ну та анга
жо ва њем у раду УБУСа и син ди
ка та балет ских игра ча. Веру јем да 
ће из синер ги је нашег зајед нич ког 
рада про ис те ћи потвр да новог при
сту па у орга ни за ци ји менаџ мен та у 
бале ту који тре ба да одго во ри свим 
пред сто је ћим иза зо ви ма”, каже 
наша саго вор ни ца и наја вљу је да 
јој је жеља „да напра ви мо рефор му 
нашег бале та и да се уздиг не мо на 
ниво свет ских балет ских ком па ни
ја које су од наци о нал ног зна ча ја, 
као и да иде мо у корак са све том, 
а исто вре ме но сачу ва мо и нашу 
аутен тич ност”.  

„Бео град ски балет има вели
ки потен ци јал и уз пра ви лан рад и 
добар тим струч ња ка који ће ради
ти са њима сасвим сам сигур на 
да ће врло брзо пока за ти сав свој 
капа ци тет и ква ли тет. Веру јем у 
њих, а оно што оче ку јем је да раде 
и да буду про фе си о нал ни. Оно што 
бих нај ви ше воле ла ја да са задо
вољ ством дола зе на посао, да раде 
у при јат ној атмос фе ри, пошту ју ћи 
про фе си ју и јед ни дру ге. Уз моти
ва ци ју за стал ни напре дак. Они 
зна ју да су рад и ква ли тет за мене 
једи ни кри те ри ју ми. У наред ном 
пери о ду ћемо се посве ти ти вра ћа
њу у фор му за зах тев не кла сич не 
бале те. Наци о нал не куће мора ју 
првен стве но него ва ти кла сич но 
кул тур но насле ђе, јер је то лич
на кар та таквих теа та ра. Посеб ну 
пажњу ћу посве ти ти упра во раду 

на кла сич ном репер то а ру. То 
не зна чи да ћу запо ста ви ти 
нео кла си чан нити моде ран 
репер то ар. Напро тив, гле
да ћу да вра тим ква ли тет
не пред ста ве које дуго нису 
игра не, а нала зе се на нашем 
репер то а ру, а пла ни рам и 
нове пред ста ве, нова виђе ња, 
како већ рено ми ра них тако и 
мла дих коре о гра фа који тек 
тре ба да иска жу свој тале нат. 
Воле ла бих да вра ти мо мати
не, пред ста ве за децу. Деца 
су наша нај леп ша публи ка 
и желим да им посве ти мо 
пажњу кроз ова кве садр жа
је. Посве ти ћу више пажње 
него ва њу нашег кул тур ног 
насле ђа, са нашом тема ти
ком и уз ода бир музич ких 
дела дома ћих ком по зи то ра. Тако 
би доби ли аутен тич ност и били 
пре по зна тљи ви на ино стра ној кул
тур ној сце ни. Један од мојих стра
те шких циље ва је и уна пре ђе ње 
реги о нал не сарад ње и про мо ви
са ње наше кул ту ре широм Срби
је. Има ће мо још зна чај них гости
ју, игра ча, педа го га и коре о гра фа. 
Надам се и сарад њи са Сер ге јом 
Полу њи ном, обзи ром да њего
ва фон да ци ја већ има сарад њу са 
Народ ним позо ри штем”, наја вљу је 
Ана Павло вић.

Пре ма њеном мишље њу, пан
де ми ја је ути ца ла на све нас, а наро
чи то на пла ни ра ње и орга ни за ци ју 
рада, кре и ра ње репер то а ра и њего
ву реа ли за ци ју. 

„Балет је про фе си ја која изи
ску је сва ко днев но вежба ње и 
дисци пли но ван рад на одр жа ва њу 
кон ди ци је, сто га је сва ки пре кид 
рада за нас про бле ма ти чан. Наста
ви ће мо да пошту је мо мере и пред
у зе ће мо све да сачу ва мо здра вље 
свих нас. Репер то ар ћу кон ци пи
ра ти у скла ду са тре нут ним мера
ма, са надом да ће пан де ми ја бити 
уско ро иза нас. Публи ка, за поче
так може оче ки ва ти вра ћа ње неких 
насло ва балет ских пред ста ва које 
јед но вре ме нису биле на репер то
а ру – тако зва не ста ре пред ста ве у 
новом руху. На Свет ски дан игре, 
29. апри ла, обе ле жи ће мо зна ча јан 
јуби леј; двестото изво ђе ње пред
ста ве Kо то тамо пева, која нам је 
доне ла пуно при зна ња и за коју се 
увек тра жи кар та више. Вра ћа мо 
пред ста ве из гво зде ног репер то а
ра попут Успа ва не лепо ти це, коју 
пла ни ра мо за крај мар та. Запо че те 
су и при пре ме за пре ми јер ну обно
ву бале та Kраљица Мар го. На кра ју 
сезо не има ће мо пре ми јер ну обно ву 
‘наше’ Жизе ле, у ори ги нал ној коре

о гра фи ји по Лавров ском, осве же ну 
новом умет нич ком поде лом”. 

Ана исти че да ће сле де ћа сезо
на бити у зна ку вели ког јуби ле ја 
– сто годи на од настан ка Бале та 
Народ ног позо ри шта. 

„Све што буде мо ради ли у 
тој сезо ни, има ће све ча ни одјек. 
На дан Народ ног позо ри шта, 22. 
новем бра, тре ба ло би да има мо 
пре ми је ру бале та Рај мон да, на 
музи ку Гла зу но ва. То је кла си чан 
балет који није изво ђен код нас. 
Ова нова пре ми је ра ће бити пра ва 
посла сти ца за балет ске сла до ку
сце”, сма тра Ана Павло вић која, на 
кра ју раз го во ра, под се ћа, да кул ту
ра није лук суз.

„То може мо да види мо из мно
гих при ме ра дана шњи це. У дана
шњем вре ме ну је доста тога обез
вре ђе но, идо ли дана шњи це су 
поне кад пре стра шни, систем вред
но сти изви то пе рен, све је брзо, 
све је лако, све је доступ но... Није 
умет ност само за ода бра не. Опа сно 
је под ле ћи тим јеф ти ним заме на ма, 
а често се на умет ност гле да као на 
делат ност забав ног карак те ра, што 
она сва ка ко није. Kултурни сек тор 
и умет ност има ју вели ку уло гу у 
нашем дру штву. Сва ко дру штво 
које је добро и успе шно, теме љи се 
на одлич ном обра зо ва њу и кул ту
ри. Kултура не про мо ви ше само 
тра ди ци о нал не, него и савре ме не 
основ не људ ске дру штве не вред
но сти. Балет и игра упра во спа
ја ју људе раз ли чи тих поза ди на и 
кул ту ра, пре ва зи ла зе ћи, у сва ком 
сми слу, бари је ре сте ре о ти па. Умет
ност нам даје наду да може мо бити 
бољи људи, да схва ти мо духов не 
вред но сти и да додир не мо макар 
на крат ко оно што се никад досег
ну ти не може. Савр шен ство”.

Мико јан Без бра ди ца

ПРИМАБАЛЕРИНА АНА ПАВЛОВИЋ, ПРВИ УМЕТНИЧKИ ДИРЕKТОР 
БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Класика треба да буде 
наша лична карта

ВУКУ KОСТИЋУ ЗЛАТНА МЕДАЉУ ЗА ИЗУЗЕТНЕ 
ЗАСЛУГЕ, БОРИСУ KОМНЕНИЋУ ПОСТХУМНО 
СРЕТЕЊСКИ ОРДЕН

Глумац Народног 
позоришта у Београду Вук 
Kостић добио је златну 
медаљу за изузетне заслуге 
у јавним и културним 
делатностима, а посебно 
у области глуме, коју му 
је 15. фебруара уручио 
председник Србије 
Александар Вучић. Kостићу 
је ово вредно одликовање 
додељено на свечаности 
организованој поводом 
Дана државности Србије, 
на којој су признања 
додељена и осталим 
лауреатима и појединцима, 
као и институцијама 
заслужним за унапређење 
културе, просвете, 

привреде и спорта у земљи. Сретењским орденом постхумно је 
одликован првак Драме Народног позоришта Борис Kоменић, 
који је преминуо 6. марта прошле године. Одликовање је примила 
његова мајка Ружа Kомненић. 

Р.П.Н.

ТРОЈЕ ГОСТИЈУ У „НОРМИ“
У опери Винченца 

Белинија „Норма“, 
изведеној 6. фебруара на 
Великој сцени, гостовали 
су диригент Александар 
Којић, мецосопран Јелена 
Кончар (Адалђиза) и 
сопран Соња Шарић 
у насловној роли.  Ова 
награђивана уметница, која 
успешну каријеру гради на 
оперским и концертним 

сценама широм Европе, имала је двоструки деби  први пут је 
певала у Народном позоришту у Београду и, истовремено, први 
пут је наступила у лику првосвештенице Норме. У тој представи, 
у поставци и сценографији чувеног италијанског редитеља, 
уметника светске репутације и каријере, Ђанкарла дел Монака, 
улоге су остварили и Јанко Синадиновић (Полион), Драгољуб 
Бајић (Оровезо), Ивана Живадиновић (Клотилда) и Слободан 
Живковић (Флавио). У представи је учествовао Оркестар и Хор 
Опере Народног позоришта у Београду. Концертмајстор је била 
Весна Јанссенс, а шеф Хора Ђорђе Станковић. 

Р.П.Н.

ДЕБИ МАРГАРИТЕ ЧЕРОМУХИНЕ У БАЛЕТУ 
„КРЦКО ОРАШЧИЋ“

Солисткиња Балета 
Маргарита Черомухина 
наступила је крајем 
прошлог месеца први пут у 
улози Маше у балету Петра 
Иљича Чајковског „Крцко 
Орашчић“. У том балетском 
спектаклу, у кореографији 
Константина Костјукова, 
насловног јунака дочарао је 
Хозе Иглесиас, док је у улози 
Господина Дриселмајера био 

Милош Живановић.  У представи, изведеној под диригентском 
управом Ђорђа Павловића, учествовао је и целокупни ансамбл 
Балета Народног позоришта у Београду. Сценографију и костиме 
креирала је Ангелина Атлагић. Основу балета чини бајковита 
божићна авантура, заснована на причи Е.Т.А. Хофмана „Крцко 
Орашчић и Краљ мишева“, написаној 1816. године. Славни 
француски књижевник и драмски писац Александар Дима, у 
међувремену је адаптирао ту Хофманову причу о девојчици и 
њеној божићној авантури која уз фантастичну музику Чајковског 
осваја публику на свим континентима.

Р.П.Н. 
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После пау зе од ско
ро две деце ни је, 
првак Опе ре, бас 
бари тон Алек сан
дар Ста ма то вић, 

поно во ће насту пи ти у уло зи Сан
ча Пан се, јед ног од глав них јуна
ка ремек дела Жила Маснеа „Дон 
Kихот“. Пре ми је ра, под дири гент
ском упра вом Ђор ђа Стан ко ви ћа 
и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић 
Мари чић, биће одр жа на 2. мар
та (19,00) на Вели кој сце ни. 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, наслов ну уло гу, 
у алтер на ци ји, тума чи ће Мио драг 
Д. Јова но вић/ Иван Тома шев/ Вук 
Зекић (Дон Kихот), Сан ча Пан су, 
осим нашег саго вор ни ка, пева ће 
и Миха и ло Шљи вић, а Дул си не ју 
Алек сан дра Анге лов/ Жељ ка Здје
лар/ Љуби ца Вра неш/ Јана Цвет
ко вић. 

У поде ли су и Дар ко Ђор ђе вић/ 
Сини ша Радин/ Сте фан Жива
но вић (Хуан/ Родри гез), Мили ца 
Дамја нац/ Сара Ристић (Педро), 
Ана ста си ја Стан ко вић/ Искра Сре
то вић (Гар си ја), Ђор ђе Јоси по вић 
(Гита ри ста)... 

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. 

У раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“ Ста ма то вић исти че да 
му је вео ма дра го што се поно во 
нашао у поде ли за ову опе ру, нај у
спе шни ју од шест дела које је слав
ни фран цу ски ком по зи тор напи сао 
за Опе ру „Мон те Kарло” у позном 
пери о ду сво је кари је ре.

„Сва ка нова уло га и нова пред
ста ва доно си посе бан иза зов, узбу
ђе ње... За ову опе ру сам посеб но 
везан; то је ремек дело роман ти
зма, са пре див ном орке стра ци јом 
која вам даје огром ну полет ност и 
дозво ља ва вели ку шири ну у кре и
ра њу лика”.

По чему се Сан чо Пан са, тај 
вер ни сапут ник Дон Kихота, изу-
зет но живо тан и убе дљив лик 
који сво јом при про стом логи-
ком и доми шља то шћу даје пра во 
осве тље ње лудо сти ма и машта ри-
ја ма наслов ног јуна ка, издва ја од 
свих оних вели ких бас-бари тон-
ских уло га које сте пева ли до сада? 

Сан чо је вео ма ком плек сан 
лик, како музич ки, тако и карак
тер но. Бистар је, тре звен, прак
ти чан, сна ла жљив, али и лукав и 
лажљив, када затре ба. За раз ли ку 

од Дон Kихота, 
вео ма је реа лан. 
Он јесте мате ри ја
ли ста, али је увек 
добро на ме ран и, 
у сушти ни, неко
ри сто љу бив. Kао 
тан дем, они се 
допу њу ју и њихов 
однос је ведар и 
испу њен међу соб
ним раз у ме ва њем.

Исту уло гу, у 
истој опе ри, али 
у камер ној фор-
ми, пева ли сте и 
пре 19 годи на. Са 
каквим емо ци ја-
ма се данас сећа те 
тог насту па?

Имао сам 
вели ку сре ћу и 
част да будем у 
поде ли са вели
чан стве ним Жива ном Сара ман ди
ћем који је певао наслов ну уло гу. 
Нарав но, са вели ким пије те том 
сећам се још јед ног вели ка на  меа
стра Анге ла Шуре ва, који је дири
го вао том опе ром. У поде ли, осим 
Жива на и мене, била је Алек сан дра 
Анге лов, која и сада тума чи лик 
Дул си не је, те Алек сан дар Дој ко
вић и Љубо драг Бего вић. Опе ру је 
на Сце ни Раша Пла о вић режи рао 
Самур Ран ко вић. Била је зами
шље на као камер на пред ста ва, где 
је поред соли ста и дири ген та, био 
гудач ки квар тет и кла вир. Савр
ше на адап та ци ја Анге ла Шуре ва 
и мае страл на Жива но ва кре а ци ја, 
под ста кли су ме, као мла дог пева ча, 
да уло гу изне сем на нај бо љи могу
ћи начин. 

Kад већ поми ње мо леген дар-
ног Живан Сара ман ди ћа, у којој 
мери је ути цао тада на вас? 

Живан ми је тада несе бич но 
пома гао. Од њега сам, заи ста, све 
вре ме доби јао огром ну подр шку. 
Тај дух и, мал те не, очин ски однос 
пре ма мла дим пева чи ма, одно сно 
Алек сан дри и мени, ство рио је код 
мене непо ко ле бљи ву љубав пре ма 
опе ри, том  нај са вр ше ни јем и нај
ком плек сни јем мужич ком жан ру. 

Од кога сте још, свих ових 
годи на, доби ја ли кори сне саве те 
и кри ти ке који су вас моти ви са ли 
за даљи напре дак у кари је ри?

Вели ки ути цај на мене имао је 
још један наш певач ки доа јен, чуве
ни бари тон Нико ла Митић, нај по
зна ти ји по суге стив ном изво ђе њу 
Вер ди је вих опе ра. Нарав но, ту је и 
мае стро Дејан Савић са којим сам 
вео ма често насту пао током доса
да шње кари је ре.

Вер ди, Маска њи, Пучи ни, 
Гуно, Бизе, Рихард Штра ус... само 
су неки од број них ком по зи то ра 
у чијим опе ра ма сте насту па ли. 
Kоје уло ге из њихо вих дела посеб-
но издва ја те?

Вео ма волим да певам уло
гу ети оп ског кра ља Амо на сра у 
Вер ди је вом „Тру ба ду ру“, потом 
кочи ја ша Алфи ја у Маска њи је вој 
„Kавалерији русти ка ни“... Јед на од 
мојих нај о ми ље них рола, сва ка ко 
је Јован из Штра у со ве „Сало ме“.  У 
тој уло зи, осим у матич ном Народ
ном позо ри шту, насту пао сам с 
вели ким успе хом и у Ита ли ји. Та 
опе ра је, заи ста, посеб на, једин
стве на, вели чан стве на... 

Kо су вам, у певач ком сми слу, 
били узо ри?

Ђузе пе Тадеи и Ћеза ре Сие пи. 
Вели ки бари тон и бас, умет ни ци са 
нај са вр ше ни јом вокал ном тех ни
ком. Осим њих дво ји це, узор ми је 
био још један вели ки ита ли јан ски 
интер пре та тор  Тито Гоби.

Музи ка као гра на умет но сти, 
која има широк спек тар ути ца ја 
на људе, неки ма слу жи као мотив 
и сми сао за све што их окру жу је, 
јер раз ви ја оно нај бо ље у њима и 
то извла чи на повр ши ну. Шта, у 
том сми слу, побу ђу је у вама?  

Музи ка је, пре све га, страст, 
искре ност. Вео ма је разно вр сна. 
Ја сам, по при ро ди посла, нарав
но везан за опе ру, као нешто што 
је нај ком плек сни је и нај со фи сти
ци ра ни је, али волим и „лаке ноте“, 
наро чи то музи ку осам де се тих. 
Музи ка ме, у сва ком слу ча ју, редов
но опу шта. Музи ка је увек узвра ће
на љубав.

Мико јан Без бра ди ца

ЈУБИ ЛЕЈ „ВЕЛИ КЕ ДРА МЕ“: ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 
ДВА ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦА ПРЕ МИ ЈЕ РЕ, 
ПРЕД СТА ВА ИЗВЕ ДЕ НА 256. ПУТ

Пред ста ва „Вели ка дра ма“, по тек сту и у режи ји Сини ше 
Кова че ви ћа, обе ле жи ла је 22. фебру а ра на Вели кој сце
ни зна ча јан јуби леј  две деце ни је од пре ми је ре. Било 

је то 256. изво ђе ње од дату ма 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. 
И, нарав но, било је то још јед но вече за пам ће ње. Слич но као и 
на свим прет ход ним изво ђе њи ма. Пуна сала (ово га пута у скла
ду са епи де ми о ло шком ситу а ци јом), апла у зи на отво ре ној сце ни, 
ова ци је на кра ју пред ста ве, 
узви ци „бра во“ са свих стра
на... Од пар те ра, до тре ће 
гале ри је! Публи ка на нога ма, 
у тран су. Кла ња се глум ци ма, 
глум ци се кла ња ју публи ци. 
Импре сив на сли ка која се не 
виђа баш тако често у нашим 
позо ри шти ма… После неко
ли ко бисе ва, на сце ну је 
изашла дирек тор ка Дра ме 
Моли на Удо вич ки Фотез која 
је упу ти ла речи захвал но сти публи ци и глум ци ма који „пуних 
два де сет годи на, ода но, пуном ногом, како би они рекли, и пуним 
срцем игра ју ову пред ста ву“. „Тако ђе, у име Народ ног позо ри шта, 
желим да захва лим и целом умет нич ком тиму пред ста ве, као и 
коле га ма из сек то ра Тех ни ке. Иза сце не се нала зи њих три де се 
то ро, који већ два де сет годи на, вер но опслу жу ју ову пред ста ву. 
Спле том неких окол но сти, пре две деце ни је сам дошла у Народ но 
позо ри ште као дра ма тург и прва про ба коју сам погле да ла, била 
је гене рал на про ба Вели ке дра ме. Одмах смо сви зна ли да је реч о 
фан та стич ној пред ста ви и да ће бити зна чај на за позо ри ште, али 
не знам да ли је ико сањао да ће поста ти ова кав фено мен и да ће 
бити посеб на, у дугој исто ри ји Народ ног позо ри шта. Јер, игра ти 
текст дома ћег писца, у њего вој режи ји, који ово ли ко опста је, а да 
није коме ди ја, заи ста је фено мен за све нас. Хва ла вам мно го дра
га публи ко. Зна мо да међу 
вама има мно го оних који 
су више пута дола зи ли да 
је гле да ју и та ваша љубав и 
пошто ва ње пре ма овој пред
ста ви је оно што нам даје 
кри ла. Али, нај ви ше би тре
ба ло да захва ли мо твор цу 
ове пред ста ве, писцу и реди
те љу Сини ши Kовачевићу“, 
каза ла је Моли на Удо вич ки 
Фотез. Након тога, на сце
ни се поја вио и госпо дин Kовачевић, кога је публи ка поздра ви ла 
фре не тич ним апла у зом. Уло ге су оства ри ли Вук Костић, Љиља на 
Бла го је вић, Тана си је Узу но вић, Бошко Пуле тић, Огњан ка Огња
но вић, Рада Ђури чин, Боја на Сте фа но вић, Нема ња Ста ма то вић, 
Хаџи Ненад Мари чић, Вје ра Мујо вић, Бра ни слав Тома ше вић, 
Дими три је Илић, Пре драг Миле тић, Зоран Ћосић, Ваја Дујо вић, 
Кали на Кова че вић, Миле на Ђор ђе вић, Софи ја Узу но вић, Алек
сан дра Нико лић, Бра ни сла ва Зорић Васо вић, Вла дан Гајо вић, 
Бор ко Сарић, Деја на Гај даш...

Р.П.Н. 

АЛЕKСАНДАР СТАМАТОВИЋ, УОЧИ ПРЕМИЈЕРЕ ОПЕРЕ ЖИЛА 
МАСНЕА „ДОН KИХОТ“

Радујем се поновном 
сусрету са Санчом
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После успе шне пре
ми је ре Стринд
б е р  г о  в о г 

„Пели ка на“, у 
режи ји Ђур ђе 
Тешић, Дра
ма Народ ног 
по з о  ри  ш т а 
с п р е  м и  л а 
је за месец 
март још два 
нова насло ва. 
У недељу 6. мар
та, на Сце ни „Раша 
Пла о вић“ пре ми јер но 
ће бити изве де на „Иран ска 
кон фе рен ци ја”, по тек сту Ива на 
Вири па је ва, у пре во ду Сање Милић 
и режи ји Ива не Вујић Kоминац, 
док су за 12. и 13. март зака за
не прва и дру га пре ми је ра дра ме 
„Годи не вра на“, по тек сту и у режи
ји Сини ше Кова че ви ћа. 

У „Иран ској кон фе рен ци ји” 
уло ге тума че Рад ми ла Жив ко вић 
(Ема ШмитПаул сен), Ива на Жигон 
/ Вје ра Мујо вић (Ширин Шира
зи), Небој ша Kундачина (Филип 
Расму сен), Сло бо дан Бештић 
(Густав Јен сен), Рада Ђури чин 
(Паску ал Андер сен), Гој ко Бале тић 
(Оли вер Лар сен), Маја Kундачина 
(Астрид Петер сен), Зоран Ћосић 
(Дани јел Kристенсен), Бог дан Бог
да но вић (Маг нус Том сен), Бојана 
Бамбић/Дими три је Илић (Отац 
Авгу стин) и, као уче сни ци видео 
кон фе рен ци је, Душан Мате јић, Ива 
Милановић и Теодора Драгићевић. 

Реди тељ ка Вујић ура ди ла је 
и идеј но реше ње сце но гра фи је и 

избор музи ке, дра ма
тург је Љубин ка 

Сто ја но вић, а у 
умет нич ком 

тиму су и 
Д у ш и  ц а 
Kнежевић 
( к о с т и 
мо граф), 
Љ и љ а 

на Мркић 
П о п о  в и ћ 

( с ц е н  с к и 
говор), Соња 

Вуки ће вић (коре
о граф), Све тла на Волиц 

(видео рад) и Јасна Сара ман дић 
(сце но граф реа ли за тор).

„Иран ска кон фе рен ци ја“ пред
ста вља јед ну од нај зре ли јих дра ма 
про сла вље ног Ива на Вири па је
ва, драм ског писца, позо ри шног 
и филм ског реди те ља и глум ца, 
при пад ни ка нове руске драм ске 
књи жев но сти, ауто ра којег често 
поре де са култ ним филм ским реди
те љи ма Исто ка и Запа да – Андре
јем  Тар ков ским и Kвентином 
Таран ти ном. Њего ве дра ме, поред 
мета фи зич ких пита ња које баца на 
пле ћа јуна ка сво јих кома да, има
ју ту недо ку чи ву духо ви тост која 
иси ја ва кроз мрач не тало ге њихо
вих суд би на. 

Рад ња кома да оди гра ва се 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“, и како један 
од јуна ка у свом увод ном изла га њу 

каже: „суко ба Ала ха и Kокаколе“. 
У кон фе рен циј ској сали Уни вер зи
те та у Kопенхагену  за говор ни цом 
се сме њу је девет уче сни ка, чла
но ва интер на ци о нал не кул тур не 
ели те. Упр кос сте рил ној атмос фе
ри науч ног ску па, озбиљ но сти и 
акту ел но сти теме, јуна ци кома да 
нео сет но, сход но сво јим карак те
ри ма и моти ви ма, напу шта ју при
пре мље на изла га ња, пре ла зе гра
ни це коди фи ко ва них кон вен ци ја 
науч ног изла га ња, ура ња ју у лич не 
и при ват не одно се, како би тако 
ого ље ни могли да гово ре о нај зна
чај ни јем про бле му који оду век сто
ји пред чове чан ством: а то је чове
ко во место у све ту и сам сми сао 
живо та… 

Нови комад Сини ше Кова
че ви ћа има ће две рав но прав не 
пре ми је ре 12. и 13. мар та на 
Вели кој сце ни. 

У овој дра ми која на аутен
ти чан начин гово ри о живо ту 
Бео гра да и Бео гра ђа на током 
Првог свет ског рата, глав не уло ге 
тума че Kалина Kовачевић (Јули
ја Kавран), Алек сан дар Срећ ко
вић/ Бра ни слав Тома ше вић (Алојз 
Kавран), Петар Стругар/ Вук 
Костић (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).

У вели ком ансам блу су и 

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), Хаџи Петар 
Божо вић (Пекар).

У поде ли 
су и 

деца, 
узра ста од 
пет до осам годи на, Вик тор Мустај
ба шић (Бог дан), Гаври ло Иван ко
вић (Све то зар) и Анђе ли ја Фили
по вић (Дуња).

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 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. Тако ђе, ово је и 
при ча о јед ном оку пи ра ном гра ду 
у којем су оста ла само деца, жене и 
стар 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 ноћ ном и 

зимом, у потра зи за  хра ном. 
Оне су сим бол, зла, несре ће... 

Бео град тог доба, био је пре пун 
црних вра на и удо вич ких суд би на. 
(…) 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“, 
сма тра Сини ша Кова че вић.

 Р.П.Н. 

У МАР ТУ ЈОШ ДВЕ ДРАМ СКЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ; НА СЦЕ НИ ИВАН ВИРИ ПА ЈЕВ И СИНИША КОВА ЧЕ ВИЋ

„Иран ска кон фе рен ци ја“ и „Годи не вра на“

Пово дом десет 
годи на од смр ти 
чуве ног опер ског 
умет ни ка Жива
на Сара ман ди ћа 

(19392012), недав но је на Сце ни 
„Раша Пла о вић“ одр жан про грам 
под нази вом „Сећа ње на Жив на 
Сара ман ди ћа срп ског Шаља пи на“. 

О Сара ман ди ћу, који је осво
јио не само дома ће, него и свет
ске опер ске сце не, пева ју ћи нај
ве ће роле басов ског фаха и на тај 
начин оста вио вели ки траг не само 
у нашој, него и свет ској опер ској 
умет но сти, гово ри ла је њего ва 
супру га, при ма до на Мил ка Сто ја
но вић, док је ода бра не тек сто ве о 
слав ном умет ни ку које су напи са ли 
реди тељ Ђор ђе Кади је вић, музи
ко лог Бран ка Радо вић и дирек тор 
Музе ја Народ ног позо ри шта Дра
ган Сте во вић, обја вље не у моно
гра фи ји „Живан Сара ман дић“, 

аутор ке Души це Мила но вић, читао 
глу мац Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду Лепо мир Ивко вић. 

„Вече рас, сви ми који смо се 
овде оку пи ли дока зу је мо непро ла
зну, веч ну сна гу умет но сти. Неко 
је рекао да је умет ност доказ да 
посто ји Бог. У сазве жђу изу зет них 
Живан је сво јом непо но вљи вом 
лич но шћу избо рио изу зет но место. 
Њему је Бог пода рио све – глас који 
се рет ко рађа и има јед ну космич ку 
димен зи ју, физич ку лепо ту и изнад 
све га лепо ту душе, душе дете та 
које грли цео свет и воли све око 
себе. Имао је ту рет ку спон та ност 
у опхо ђе њу коју посе ду ју само пот
пу но сло бод не лич но сти. Људи су 
га обо жа ва ли. Волео је сво је позо
ри ште свим срцем. Био је на про би 
за пре ми је ру Дон Кар ло са пева ју ћи 
моћ ним непо но вљи вим гла сом да 
би нас неко ли ко сати касни је напу
стио зау век на овај дан пре 10 годи

на што обе ле жа ва мо вече рас. Наш 
живот је кра так а умет ност веч на. 
Тако бих завр ши ла обра ћа ње вама 
дра ги при ја те љи са захвал но шћу 
што сте дошли да ода те почаст 
фено ме ну Жива на Сара ман ди ћа уз 
захвал ност сви ма који су са пуно 
љуба ви помо гли да оства ри мо ово 
вече”, каза ла је при ма до на Сто ја но
вић.

У окви ру про гра ма, у режи
ји Ива не Дра гу ти но вић Мари чић, 
при ка за ни су и видео инсер ти из 
неких од број них Сара ман ди ће
вих пред ста ва „Фауст” (Мефи сто), 
„Набу ко” (Заха ри ја), „Севиљ ски 
бер бе рин” (Дон Бази лио), „Дон 
Kарлос” (Филип, Вели ки Инкви
зи тор), „Евге ни је Оње гин” (Kнез 
Грје мин), наслов не уло ге у опе ра ма 
„Борис Году нов”, „Иван Суса њин”, 
„Дон Kихот”...), у избо ру Петра 
Анто но ви ћа.

Сара ман дић је на сце ни био 

до послед њег даха – поред теку ћег 
репер то а ра, спре мао се и за обно
ву „Дон Кар ло са“ који је изве ден 4. 
фебру а ра 2012. годи не, а неко ли ко 
дана касни је, 13. фебру а ра, тре ба ло 
је да поно во насту пи у солореци
та лу „Тор же ство Шаља пи ну“, који 
је годи на ма певао на Сце ни „Раша 
Пла о вић“.

Нажа лост, смрт је била бржа  
пре ми нуо је 30. јану а ра у Бео гра ду, 
у 73. годи ни.

Сахра њен је 2. фебру а ра у Але
ји заслу жних гра ђа на на Новом 
гро бљу у Бео гра ду.

Р.П.Н.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО ДЕСЕТ ГОДИ НА ОД СМР ТИ ЖИВА НА САРА МАН ДИ ЋА

У сазве жђу изу зет них
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Иза њега су бројне 
улоге у позоришту, 
како у матичном 
Народном у којем 
је присутан већ 

више од четири деценије, тако и 
на сценама других београдских 
театара. Публика га памти и по 
сјајним ролама, нарочито разних 
историјских личности, из многих 
телевизијских серија с потписима 
угледних редитељских имена. Све 
то, и још понешто, био је повод за 
разговор са глумцем Лепомиром 
Ивковићем који је у Народном 
позоришту дебитовао 26. децембра 
1980. године улогом Сина у 
представи „Три сусрета“, по тексту 
Миодрага Ђурђевића и у режији 
Оливера Викторовића. 

„За тај наступ везана је анегдота 
коју никада нисам јавно испричао, 
а десила се почетком новембра те 
године“, каже Ивковић на почетку 
разговора за „Позоришне новине“ 
и подсећа да је тада био студент 
четврте године глуме у класи 
професора Миленка Маричића.

„Често сам долазио у стари 
клуб Народног позоришта, где је 
сада Музеј; то је било култно место. 
У њему су често Оливер, Марко 
Николић и чувени Тома, шеф 
рачуноводства, играли шах. Једне 
вечери, посматрао сам дуел Оливера 
и Марка, који је био у костиму, јер је 
имао представу. У неком тренутку, 
морао је на сцену и ја, по оној 
народној човек не одређује судбину, 
него она њега води и наводи, одлучим 
да искористим ту ситуацију и упитам 
Оливера да ли бих могао да одиграм 
једну партију. Kлимнуо је главом, 
сео сам прекопута њега и... да л’ да 
кажем на моју срећу или... мислим да 
је, ипак, била срећа, победим га. То 
је изазвало гнев и бес код Оливера. 
Почео је да ме испутује ко сам ја, 
ко ме је пустио да уђем у клуб... 
Љубазно сам се представио ко сам и 
рекао да сам студент четврте године 
глуме у класи професора Маричића. 
Замолио ме је да то поновим и 
закунем да говорим истину. Наком 
што сам то урадио, Оливер ми је 
рекао: Сутра, у подне, да идеш у 
дирекцију Драме код госпође Данице 
Томић да узмеш текст ‘Три сусрета’ 
који ја режирам. Добио си улогу. 
Ушао сам у екипу која је већ почела 
с пробама. Отац и мајка су ми били 
моје дивне колеге, будући пријатељи, 
Бранко Јеринић и Нада Блам који су, 
иначе, само пет, шест година старији 
од мене. Тако је почела моја сарадња 
са Народним позориштем. У глуми 
је најважније трајање. Ако вас нема 
на сцени, пред камерама, уз публику, 
људи вас једноставно забораве. У 
овом послу најгоре што може да вам 
се деси јесте да паднете у заборав. Ја, 
срећом, немам то искуство. Трајем 

већ 40 година. То је један озбиљан, 
радни век.

Дипломирали сте 1982. године 
у класи у којој су били и Мирјана 
Kарановић, Стела Ћетковић, 
Бранка Секуловић, Љиљана 
Благојевић, Мерима Исаковић, 
Саво Радовић, Милутин Мима 
Kараџић, Бода Нинковић и Тика 
Арсић са којим сте, годину дана 
раније били у подели за „Ромеа и 
Јулију“...

Била је то велика представа 
у режији великог Стеве Жигона. 
Тика и Драгана Варагић играли 
су насловне улоге, Тибалд је био 
Жарко Лаушевић, а ја Меркуцио. 
Тада се догодило нешто о чему 
млади глумци сањају – да их 
већ за време студија примети 
управник великог позоришта, као 
што је Народно. Сутрадан, после 
премијере, Тика, Жарко и ја, били 
смо у канцеларији управника 
Велимира Лукића који нас је 
позвао у ангажман. Жарета је пут 
одвео у ЈДП, Тика и ја смо остали 
овде. Стални члан постао сам 1. 
септембра 1985. године. У те четири 
године, одиграо сам, заиста, велики 
број представа, у просеку између 
25 и 30 месечно. Имали смо три 
сцене – Велику, Kруг 101, Сцену у 
Земуну и безбројна гостовања. 

У матичном позоришту, у 
претходне четири деценије били 
сте у поделама многих култних 
представа...

...„Солунци говоре“, „Kир Јања“ 
са великим Пецом Ејдусом, играли 
смо је 25 година, све до његове 
смрти, потом „Рибарске свађе“, више 
од деценије, па „Велика драма“... 
Верујем да ће и „Године врана“, које 
тренутно спремамо, такође бити 
дуговечне. Свака од тих представа, 
као и улоге у њима, драге су ми на 
свој начин. Никад не издвајам улоге 
у смислу да неку волим више или 
мање. То је, отприлике, слично као 
кад родитеља питате које му је дете 
најдраже или неког човека да се 
присети својих љубави. И, наравно, 
увек се сети прве и последње. А, оне 
између некако пролазе и заборављају 
се. Све су ми улоге драге и не могу 
ниједну посебно да издвојим. 

Са каквим емоцијама се сећате 
„Солунаца“? У то доба (премијера 
је била 30. децембра 1981.), када 
се комунизам још увек чврсто 
држао, појавила се представа 
којом су се писац Антоније Ђурић 
и редитељка Цисана Мурусидзе, 
заједно са „неким“ младим 
глумцима, одважили да „дају реч“ 
онима о чијем се херојству и даље, 
углавном, ћутало - солунским 
војницима?

Било је негативних реакција, 
много. Kао, национализам на сцени 
националног театра... Али, успели 

смо. Играли смо је пуних 
десет година. Имали 
смо идеју да прошле 
године, у децембру, 
пробамо да је обновимо. 
Нажалост, због 
одласка наших колега 
Тихомира Арсића, 
Радета Миљанића и 
Андреје Маричића, то 
више није могуће. Ми, 
који смо остали, и даље 
ћемо, кроз разговоре, 
неговати дивне 
успомене на њих и ту 
представу. Што се мене 
лично тиче, та представа 
ми је, између осталог, 
помогла да се присетим 
својих предака. Ја сам 
директни потомак 
Саве Ивковића, мог 
чукундеде који је 
имао 27 година када је 
сахрањен на Зејтинлику. 
Његов рођени брат, 
Алекса, 23 године, 
завршио је у Плавој 
гробници. Два рођена 
брата, моји преци, дали 
су своје животе у Првом 
светском рату. Чини 
ми се да ни сам нисам 
био свестан величине 
те трагедије, не само 
њихове и моје личне, 
него трагедије целог 
нашег народа. 

Kада говоримо о 
култним представама 
Народног позоришта, 
део сте, од првог 
извођења, и сталне 
поставе „Велике драме“ 
Синише Kовачевића, која 
је 22. фебруара прославила 
две деценије од премијере...

Тајна те представе је у љубави. 
Историјска драма се претвара у 
мелодраму; велика љубав између 
команданта партизана и заробљене 
Немице. Ја ту представу доживљам 
као да идем на славу. Изузетан 
текст, добра режија, одлична глума. 
Све то се склопило у сјајну целину. 
Никоме, чак, не смета ни то што 
представа траје четири сата. Њој се 
крај не назире. 

Ускоро вас очекује премијера 
у још једном његовом комаду 
– „Годинама врана“, драми 
фокусираној на Први светски рат 
у оквиру којег се српска војска, 
попут феникса, уздиже из пепела 
и на развалинама свега тога 
покушава да прави нови живот 
и државу. Вама је поверен лик 
генерала Седларевића? 

Он је један од многих који је 
задојен идејом југословенства, који 
сав озарен, са радошћу дочекује 
официре из бивших република, 

о д н о с н о АустроУгарске. 
Читав његов карактер сажет је 
у реченици, када их дочекује уз 
поздрав: Живела нам нова држава... 
а да не би некога повредио, каже 
Kраљевина Словенаца, Хрвата и 
Срба. Е, у тој реченици сам тражио 
његов карактер. То не значи да га 
треба осуђивати. Побогу, па је то 
била званична политика владе, 
краља и престолонаследника. 
Kомад, односно роман, прочитао 
сам, што би рекли, у даху. То је једно 
грандиозно дело. То је, заправо, 
„Велика драма“ од Првог светског 
рата. Ми, на ту тему, немамо ништа 
на сценама београдских позоришта. 
Не знам да ли ће доживети толики 
успех као „Велика драма“, али да ће 
се сигурно дуго играти – играће се.

То је тема која нас се и те како 
тиче?

То је тема која нас се, наравно, 
тиче и још увек заокупљује. Е, 

сад, са ове дистанце, кад 
се гледа, постављају се и 
нека питања  да ли је све 
то била заблуда, да ли је 
1. децембар 1918. године 
један од најтрагичнијих 
датума у српској историји? 

Али, нека одговоре на то 
дају време и неке будуће 

генерације.   
Осим по позоришним, 

публика вас памти и по многим 
другим улогама, пре свега оним 
телевизијским...

Највише сам играо историјске 
улоге. Први пут сам стао пред 
камере 1979. године у серији „Седам 
секретара СKОЈа“; играо сам једног 
од њих, Јосипа Дебељака и доживео 
сјајне похвале редитеља Драгослава 
Лазића. Моја последња улога на 
телевизији, био је историјски 
великан Никола Пашић у „Црвеном 
месецу“, знаменити политичар, 
председник владе у три краљевине, 
грандиозна политичка личност. 
Поносан сам на своју сарадњу са 
Савом Мрмком у серији „Kрај 
династије Обреновић“. Такође, 
веома ми је био значајан рад и 
са Славољубом Стевановићем 
Равасијем у драмама „Београдска 
разгледница“ и „Портет Илије 
Певца“. И, ето, тако... Трајем, дакле 
постојим.  

Микојан Безбрадица

ДРАМСKИ УМЕТНИK ЛЕПОМИР ИВKОВИЋ, ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

У глуми је најважније трајање
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Народ но позо
ри ште у Бео
гра ду госто ва
ло је с вели ким 
успе хом од 7. 

до 10. фебру а ра у Народ ном позо
ри шту Сара је во и Народ ном позо
ри шту Репу бли ке Срп ске у Бања
лу ци коме ди јом „Ожа ло шће на 
поро ди ца“ и савре ме ним бале том 
„Седам смрт них гре хо ва“. 

Насту пи ма у Сара је ву,  ујед но, 
после више деце ни ја, обно вље на је 
сарад ња са том нај ста ри јом и нај
ве ћом теа тар ском кућом у Босни и 
Хер це го ви ни.

Сара јев ска публи ка била је 
оду ше вље на пред ста вом по тек
сту слав ног срп ског коме ди о гра
фа, у режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа, а 
изво ђе ње су пра ти ле сал ве сме ха и 
апла у зи на отво ре ној сце ни. 

На кра ју пред ста ве, публи ка 
је ста ја ћим ова ци ја ма и узви ци
ма „бра во” испра ти ла глу мач
ки ансамбл у којем су били Саша 
Тор ла ко вић, Рад ми ла Жив ко вић, 
Дани ца Мак си мо вић, Небој ша 
Дуга лић, Вања Ејдус, Алек сан дар 
Срећ ко вић, Нела Миха и ло вић, 
Дани ло Лон ча ре вић, Андри ја на 
Ђор ђе вић и Душан Мате јић.

Наред ног дана, сара јев ској 
публи ци пред ста вио се ансамбл 
Бале та који је, тако ђе, с вели ким 
успе хом, извео савре ме ни балет 
„Седам смрт них гре хо ва“, у коре о
гра фи ји Иго ра Пасто ра. 

Заслу жен, сна жан апла уз гле да

ла ца доби ли су Милан Рус, Боја на 
Жега рац Kнежевић, Нико ла Бјан
ко, Расел Нокс, Деја на Зла та нов
ски, Габри е ле де Фацио, Миле на 
Огри зо вић, Маја Сто ја ков, Мина 
Радо ја, Љиља на Вели ми ров, Оља 
Ђукић, Ната ли ја Аксен ти је вић, 
Соња Мило ва нов, Анто нио Бибо и 
Рафа е ле Дили ђен те.

У окви ру госто ва ња, 7. фебру а
ра у позо ри шном фоа јеу, отво ре на 

је изло жба „Бори слав Бора 
Гри го ро вић“ аутор ке Дра
ги це Гаће ше (у про дук ци ји 
Музе ја Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду), 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) који је у том 
теа тру, током деце ни је рада, 
оства рио три де сет режи ја.  
У настав ку ове мини тур не

је, ансам бли Дра ме и Бале
та Народ ног позо ри шта 
госто ва ли су с поме ну

тим пред ста ва ма 9. и 10. 
фебру а ра и у Народ ном 

позо ри шту Репу бли ке 
Срп ске у Бања лу ци где их 

је публи ка, тако ђе, ова
ци ја ма и бур ним апла у зи
ма испра ти ла обе вече ри.                                    

Р.П.Н

Пово дом 21. годи не од 
тра гич не смр ти глум
ца Народ ног позо ри

шта у Бео гра ду Дра га на Мак си
мо ви ћа Мак се, дирек тор ка Дра ме 
Моли на Удо вич ки Фотез поло жи ла 
је 4. фебру а ра венац на спо мен
пло чу на Зеле ном вен цу. 

Спо менпло ча је поста вље на на 
месту где је нека да шњи првак Дра
ме Народ ног позо ри шта бру тал но 
пре ту чен у ноћи изме ђу 17. на 18. 
новем бар 2000. годи не од стра не 
насил ни ка. После два и по месе ца, 
4. фебру а ра 2001. годи не, при зна ти 
драм ски умет ник у бол ни ци је под
ле гао повре да ма. Спо мен пло ча, 
поред нека да шњег ресто ра на „Бели 
град“, откри ве на је 18. новем бра 
2006. годи не у знак сећа ња на Мак
си мо ви ћа, али и као опо ме на да се 
такав без ум ни и лудач ки чин никад 
више не поно ви.

Мак си мо вић је рођен 7. фебру
а ра 1949. годи не у Поду је ву.

Током кари је ре оства рио је 
више од 60 уло га у позо ри шту, на 

фил му и теле ви зи ји.
У Народ ном позо ри шту у Бео

гра ду деби то вао је 1971. годи не 
уло гом Вој ни ка у пред ста ви „Мај ка 
Хра брост и њена деца“.

Током три деце ни је, на сце ни 
матич ног теа тра оства рио је вео
ма запа же не роле у пред ста ва ма 
„Сара јев ски атен тат“ (Недељ ко 
Чабри но вић), „Ман дра го ла“ (Фра 
Тимо тео), „Бри та ник“ (Нерон), 
„Лењин, Ста љин, Троц ки“ (Ген рих 
Гри го ри је вич Јаго да), „Kосовска 
хро ни ка“ (Авду ла), „Рибар ске сва
ђе“ (Бепо), „Послед ња поте ра за 
зла том“ (Цагер), „Kрај пар ти је“ 
(Хам), „Месец дана на селу“ (Игња
ти је Илич Спи гељ ски), „Суђе ње 
госпо ђи Бова ри“ (Сенар), „Дуго 
путо ва ње у ноћ“ (Едмунд Тај рон), 
„Мак сим Црно је вић“ (Дужд од 
Мле та ка)...

Играо је у теле ви зиј ским сери
ја ма „Отпи са ни“, „Дуван ски пут“, 
„При че из мај стор ске ради о ни це“, 
„Четр де сет осма  Заве ра и изда ја“, 
„Отво ре на вра та“, „Горе доле“...

Глу мио је у фил мо ви ма „Петри
јин венац“, „Шме кер“, „Вре ме чуда“, 
„Послед њи круг у Мон ци“, „Ране“, 
„Пад Ита ли је“, „Нож“, „Ми нисмо 
анђе ли“, „Црни бом бар дер“, „Стр
шљен“, „Лепа села, лепо горе“...

Мак си мо вић је сара ђи вао и са 
јед ним од нај при зна ти јих свет ских 
позо ри шних реди те ља и тео ре
ти ча ра Пите ром Бру ком. У њего
вој дра ми „Сусре ти са изу зет ним 
људи ма“, из 1979. годи не, мае страл
но је оди грао уло гу јер мен ског 
фило зо фа и мисти ка Гур ђи је ва.

Р.П.Н. 

УСПЕ ШНА МИНИ ТУР НЕ ЈА ДРА МЕ И БАЛЕ ТА У САРА ЈЕ ВУ И БАЊА ЛУ ЦИ

Ова ци је за умет ни ке Народ ног позо ри шта
ПРО ТО КОЛ О САРАД ЊИ

В.д. управ ни ка Народ-
ног позо ри шта у Бео-

гра ду Све ти слав Гон цић 
и в.д. управ ни ка Народ-
ног позо ри шта Репу бли-
ке Срп ске Дија на Грбић, 
пот пи са ли су 9. фебру а-
ра, у том теа тру у Бања лу-
ци, Про то кол о сарад њи. 
Пот пи са ни Про то кол тиче 
се уна пре ђи ва ња сарад-
ње ради раз во ја про фе-
си о нал них и умет нич ких 
делат но сти обе инсти ту-
ци је, што изме ђу оста-
лог под ра зу ме ва раз ме ну 
пред ста ва са посто је ћих 
репер то а ра, зајед нич ку 
про дук ци ју позо ри шних 
кома да, зајед нич ке насту-
пе на фести ва ли ма, раз ме-
ну теа тро ло шке гра ђе, као 
и другe видовe сарад ње.

За прву поло ви ну мар та, 
дирек тор Музе ја Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду 

Дра ган Сте во вић при пре ма изло
жбу о прва ки њи Опе ре Народ ног 
позо ри шта, мецо со пра ну, Бре ди 
Калеф Симо но вић.

На изло жби ће бити при ка за не 
фото гра фи је, пла ка ти, лич ни пред
ме ти... Тако ђе, постав ка ће осве
тли ти и њену зна чај ну кари је ру на 
сце ни Народ ног позо ри шта и на 
госто ва њи ма у ино стран ству.

Завр ши ла је Музич ку ака де ми ју у Бео гра ду у кла си про фе сор ке Зла те 
Ђун ђе нац Гаве ла, а 1962. поста ла соли ста Опе ре Народ ног позо ри шта у 
коме је насту па ла све до 1991. годи не.

У сезо ни 196465. била је соли ста опе ре у Тел Ави ву у Изра е лу.
Oстварила је више од 50 уло га мецо со пран ског фаха  Kармен 

(„Kармен“),Дали ла („Сам сон и Дали ла“), Ацу че на („Тру ба дур“), 
Kончаковна („Kнез Игор“), Мари на („Борис Году нов“), Олга („Евге ни је 
Оње гин“), Лукре ци ја („Лукре ци ја“), Ђокон да („Ђокон да“), Шар ло та („Вер
тер“)...

Носи лац је број них награ да од којих се издва ја ју две Годи шње награ де 
Народ ног позо ри шта за нај бо ља умет нич ка оства ре ња, Печат Народ ног 
позо ри шта као и Злат на меда ља за заслу ге којом је одли ко вао пред сед ник 
Репу бли ке Алек сан дар Вучић 2021. годи не.                                            Р.П.Н. 

УСКО РО У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Изло жба о Бре ди Калеф
ПОЛО ЖЕН ВЕНАЦ НА СПО МЕН-ПЛО ЧУ ПРВА КА ДРА МЕ 

Сећа ње на Мак су

САРАЈ ЛИ ЈЕ УЗВРА ТИ ЛЕ 
ГОСТО ВА ЊЕ

Народ но позо ри ште 
Сара је во, после пау зе 

од три деце ни је, поно во је 
госто ва ло на сце ни Народ-
ног позо ри шта у Бео гра ду; 
20. фебру а ра изве де на је 
дра ма „То никад нигдје није 
било” по моти ви ма рома на 
„Исто ри ја боле сти” Тврт ка 
Kуленовића, а дан касни је, 
ансамбл Бале та оди грао је 
пред ста ву „Жетва“, у коре-
о гра фи ји и режи ји Еди не 
Папо. Обе вече ри, бео град-
ска публи ка испра ти ла је 
дра ге госте из Сара је ва 
гро мо гла сним апла у зом и 
узви ци ма „бра во“
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Сво јим спе ци фич ним, 
ори ги нал ним аутор
ским руко пи сом 
који обу хва та више
де це ниј ско вео ма 

плод но и разно вр сно дело ва ње у 
окви ру теа тра, позо ри шта и фил
ма, као и педа го шки рад, кости мо
граф ки ња Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Мари на Вука со вић Меде
ни ца оста ви ла је сна жан, неиз бри
сив печат у обла сти сцен ског, али и 
мод ног кости ма. О њеним радо ви
ма, који нико га не оста вља ју рав но
ду шним, како „обич не” гле да о це, 
тако и ака дам ску струч ну јав но сти 
и кри ти ча ре, гово ре не само пре
сти жне награ де које је осво ји ла 
током доса да шње кари је ре, него и 
број не само стал не изло жбе. 

„У осно ви сва ке умет но сти је 
занат”, каже у интер вјуу за „Позо
ри шне нови не” ова при зна та и вео
ма цење на умет ни ца, одго ва ра ју ћи 
на пита ње да ли је кости мо гра фи
ја умет ност или занат. Потом, у 
настав ку раз го во ра, Мари на, која 
је дипло ми ра ла 1984. годи не на 
Факул те ту при ме ње них умет но
сти у Бео гра ду, где је сте кла и зва
ње маги стар умет но сти из обла сти 
кости мо гра фи је, детаљ ни је обра
зла же свој став:

„Током шко ло ва ња савла да ва
мо начи не изра жа ва ња кроз тех
но ло ги је потреб них зана та; у мојој 
умет но сти то су ски це, аква ре ли, 
кола жи, кости мо граф ске сли ке, као 
начин кому ни ка ци је са реди те љем 
и глум ци ма а затим и позна ва ње 
тка ни на, начин њихо ве обра де, 
крој не фор ме кости ма, фор
ме огла вља, обу ће... 
Да би се кости ми 
реа  ли зо ва  ли, 
наши први 
сара д ни ци 
су мај сто ри 
у ме т нич
ких зана
та. Дакле, 
наше умет
но сти нема 
без вешти
на. Оно што 
умет ни ка одва
ја од вешти на су 
нови изра зи и нове 
вред но сти бази ра не на зана
ти ма... Нај ви ше сам се бави ла фил
мом и позо ри штем и испо ста ви ло 
се да ми такве про ме не посла нај
ви ше и при ја ју, а и одр жа ва ју адре
на лин. Сва ка нова сезо на доно си 
више нео че ки ва них пози ва што је 
и после ди ца пла ни ра ња посло ва 
у сфе ри та два меди ја. Рад са сту
ден ти на режи је, каме ре и мон та же, 
који ма пре да јем Осно ве сце но гра
фи је и кости ма, одр жа ва ме у некој 
кон стан ти кон цен тра ци је на субли
ми ра ње и пре но ше ње иску ста ва, на 
пра ће ње разних ства ра о ца и пру жа 

ми мир који ме лечи од напе то
сти рада у позо ри шту и на фил
му”, каже наша саго вор ни ца чији 
су пажљи во осми шље ни кости ми 
кра си ли, изме ђу оста лих, фил мо ве 
„Kако је про пао рокен рол”, „Мртав 
ладан”, „Тај на мана стир ске раки је”, 
„Човек са чети ри ноге”, „Kад сва не 
дан”, „Све ти Геор ги је уби ва ажда
ху”… позо ри шне пред ста ве „Вели
ка дра ма”, „Сум њи во лице”, „Мирис 
кише на Бал ка ну”, „Гене рал на про
ба само у би ства”, „Хен ри Шести”, 
„Весе ле жене винд зор ске”… сери ју 
„Нечи ста крв”… 

„Нисам изла га ла коли ко сам, 
можда, желе ла. Није било вре ме на 
за то, али, ско ро сам има ла изло
жбу кости ма из фил ма и сери је 
Нечи ста крв коју сма трам важном 
за упо зна ва ње шире јав но сти са 
овом про фе си јом. Била је вео ма 
посе ће на као и моја вође ња кроз 
ту изло жбу. Посе ти ли су је људи 
раз ли чи тих про фе си ја, као и ђаци 
и деца из врти ћа који су црта ли 
изло же не кости ме. Било је стра
на ца који су неко ли ко пута дошли 
у гале ри ју РТСа, у згра ди Радио 
Бео гра да, и које је изло жба пота кла 
да се више заин те ре су ју за нашу 
кул тур ну башти ну”.

У раз го во ру с нашом саго вор
ни цом под се ћа мо да се често, у 
разним ситу а ци ја ма, може чути 
и изре ка да оде ло не чини чове ка. 
Међу тим, с дру ге стра не, напо ми
ње мо и да су истра жи ва чи са јед ног 
аме рич ког уни вер зи те та откри ли 
да наша оде ћа и те како ути че на 
то какав ће суд о нама доне ти дру

ги људи и пре него што 
про го во ри мо. 

„ О д е  ћ а 
р е ф л е к  т у 

је осо бу, 
вре ме и 
дру штво 
к о м е 
при па
да, и у 
ш и р е м 
и у ужем 

сми сл у”, 
с м а  т р а 

Мари на и 
при ме ћу је да 

смо данас при лич
но уни фор ми са ни.

„Живи се брзо, функ ци о нал
ност је нео п ход на, нор ме су се про
ме ни ле… Данас ни нај ве ћи свет
ски брен до ви не живе од висо ке 
моде; она слу жи ста ту су брен да. 
Kапитал сти чу од широ ке про из
вод ње пред ме та доступ них ширем 
кру гу купа ца про да ју ћи тако, не 
ква ли тет, већ роб ну мар ку. У нај
ве ћем делу запад не циви ли за ци је, 
нај ве ћи део ста нов ни штва носи 
вео ма слич ну оде ћу. Раз ли ке се 
при ме ћу ју у кли ми, у естет ским 
обра сци ма мањих зајед ни ца или 

раз ли чи тим пот кул ту ра ма, наро
чи то код мла дих људи, веза но за 
иде о ло ги ју или музи ку коју слу ша
ју. Уко ли ко неко фор ми ра сли ку о 
нама као лич но сти на осно ву наше 
спо ља шњо сти, такав при ступ је 
повр шан и гово ри о осо би која на 
тај начин доно си про це ну“, сма тра 
Мари на за коју је, сво је вре ме но, 
њена вео ма при зна та коле ги ни ца и 
нека да шња про фе сор ка на Факул
те ту при ме ње них умет но сти Зора 
Дави до вић изја ви ла да је при ступ 
који она има нешто што се вео ма 
рет ко сре ће у овом послу, оце њу
ју ћи да ништа не ради до пола и 
ништа не ради по повр ши ни.

„Нај по треб ни је је да се не 
дозво ли да избле ди страст пре ма 
умет но сти, и сво јој и дру гих умет
ни ка  сли ка ра, гра фи ча ра, позо
ри шних и филм ских ства ра ла ца, 
тек сти ла ца… Посве ће ност послу 
је уче ње док год је умет ник спо со
бан да ства ра, одр жа ва ју ћи на тај 
начин бога ти јим, не само свој уну
тра шњи свет, него и кому ни ка ци ју 
са спо ља шњим све том. Про фе сор
ка Дави до вић је, веро ват но, има ла 
у виду и мој рад на маги стар ској 
теми којој сам била посве ће на пет 
годи на, те је тако и про ко мен та ри
са ла, јер је у јед ном момен ту мора
ла да ме зау ста ви у мом детек
тив ском послу коме ћу се, можда, 
вра ти ти. Kолико смо искре но и 
озбиљ но посве ће ни теми, толи ко 
себи потвр ђу је мо сми сао бавље ња 
овим лепим, а, у исто вре ме, недо
вољ но при зна тим послом”.

Већ изве сно вре ме, Мари на 
вео ма вред но, истрај но и посве ће
но кре и ра кости ме за нову пред
ста ву Сини ше Kовачевића „Годи не 
вра на” чија је прва пре ми је ра пла
ни ра на за 12. март на Вели кој сце

ни, а дру га 
– дан касни
је…

„‘Годи
не вра на’ 
су добар 
пред ло жак 
за екра ни за
ци ју; пери од 
је исто риј ски, 
из не толи ко дав не 
исто ри је. Под ра зу ме ва 
пошто ва ње неких исти ни
тих обе леж ја, а као драм ски текст 
и одре ђе ну ликов ну сти ли за ци
ју одно сно, позо ри шно ликов но 
реше ње. У пред ста ви уче ству је 
вел ки број глу ма ца, као и сту
де на та глу ме и пле са ча. Посао је 
вели ки, зада так озби љан и досто
јан про дук ци је Народ ног позо ри
шта”, каже Мари на исти чу ћи да је 
за сва ку пред ста ву, па тако и ову, 
нео п ход но да костим глу ми буде 
подр шка и да је у сагла сју са све у
куп ним ликов ним “кљу чем” пред
ста ве. 

„Такве теме се реша ва ју у тро
у глу – реди тељ, сце но граф, кости
мо граф. Често у позо ри шним 
кри ти ка ма и освр ти ма може мо да 
про чи та мо да је костим у пред
ста ви функ ци о на лан. У таквим 
ситу а ци ја ма увек поми слим да 
кри ти чар није знао шта да напи
ше. Нарав но да мора да буде функ
ци о на лан. Ако није, онда је кости
мо граф про ма шио зада так. Поред 
те карак те ри сти ке, костим, ваљ да, 
у себи носи и нека обе леж ја, сим
бо ли ку, знак, аутор ски печат, неко 
про ми шља ње”… напо ми ње Мари
на и откри ва да је више накло ње на 
кре и ра њу исто риј ских, него савре
ме них кости ма.

„Узбу дљи ви је ми је када радим 

ко с ти  ме 
који обе
ле жа ва
ју кул
т у  р у 
о д е  в а 
ња неке 

епо хе. За 
то је, сва

ка ко, потре
бан и дужи 

пери од за истра
жи ва ње, како кости ма 

тако и оста лих сег ме на та живо та 
и еко но ми је, пси хо ло ги је, соци о
ло ги је, етно ло ги је. Мно го је шире 
поље за умет нич ки израз. Сва ка 
могућ ност сти ли за ци је је кре а тив
но узбу ђе ње. Ужи вам, заи ста, да 
радим костим епо хе и да про на ла
зим меру сти ли за ци је и кому ни ка
ци је са публи ком у визу ел ном делу 
пред ста ве. Нарав но, мера упли ва 
савре ме не ликов не есте ти ке је, 
тако ђе, вео ма бит на, јер не уда ља ва 
те карак те ре из про шло сти од нас 
самих. Све теме који ма се, реци
мо, бавио Шек спир, тичу се и нас 
данас и ти лико ви са сце не тре ба 
да буду пре по зна ти у самом гле да
о цу или њего вом окру же њу. Позо
ри ште чини живи ма сво је лико ве, 
они нису само карак те ри из дав но 
напи са ног драм ског тек ста. Због 
тога и њихо ва сцен ска поја ва мора 
да кому ни ци ра са савре ме ним тре
нут ком. Позо ри ште не при ка зу је 
епо ху кроз кости ме, рекон струк
ци ју исто риј ског кости ма, већ даје 
савре ме ну вред ност. Рекон струк
ци ја кости ма при па да музе ји ма 
и исто риј ским пара да ма и такви 
кости ми ства ра ју вешти не у који
ма нема умет но сти“.

Мико јан Без бра ди ца

МАРИ НА ВУKАСОВИЋ МЕДЕ НИ ЦА, KОСТИМОГРАФKИЊА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

У осно ви сва ке умет но сти је занат
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