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На Сце ни „Раша Пла
о вић“ пре ко су тра 
(30. април) од 20,30 
часо ва биће пре
ми јер но изве де на 

пред ста ва „Успа ван ка за Алек си ју 
Рај чић“, по тек сту Ђор ђа Kосића и у 
режи ји Југа Ђор ђе ви ћа.

Наслов ну уло гу тума чи ће Вања 
Ејдус, а у поде ли су и Ива Мила но
вић, Новак Раду ло вић (Хоро во ђе) и 
Сара Ристић, Неве на Мило ше вић, 
Вера Зече вић, Мла ден Лукић, Горан 
Мило ше вић и Дани је ла Мило ше вић 
(Хор). 

Kосић, који је за ово оства ре ње 
добио Награ ду Сте ри ји ног позор ја 
за ори ги нал ни дома ћи драм ски текст 
за 2019/2020. годи ну, каже 
да је тема кома да нерав но
прав ност жена у дру штву 
и тра же ње сло бо де с оне 
стра не зако на.

„Глав на јуна ки ња 
поку ша ва да про на ђе 
сло бо ду у неким кон вен
ци о нал ним, гра ђан ским 
окви ри ма поро ди це и 
бра ка, међу тим тога за 
њу нема и пре ла зи с дру
ге стра не зако на”, откри ва 
Kосић дода ју ћи да пара
док сал но зву чи чиње ни ца да за Алек
си ју затвор бива нај ве ћа сло бо да.

Kосић под се ћа да је писа ње дра ме 
кре ну ло на кре а тив ној ради о ни ци, 
коју је води ла Биља на Србља но вић, 
а тема је била истра жи ва ње наци о
нал ног, колек тив ног сећа ња и како се 
кре и ра ју исто риј ски нара ти ви.

„Из тог истра жи ва ња епске 
народ не пое зи је и њеног неког паро
ди ра ња сам ушао у истра жи ва ње 
те књи жев но сти и доку мен тар но 
истра жи ва ње како су жене живе ле 
кроз нашу исто ри ју”, исти че Kосић и 
наво ди да му је као пола зи шна тач ка 
за писа ње послу жи ла недав но понов
но обја вље на књи га „Затво ре ни це” 
Милу ти на А. Попо ви ћа, која поти че 
с кра ја 19. века са испо ве сти ма затво
ре ни ца из Пожа ре вач ког казне ног 
заво да.

Kосић каже да се „мно ге ства ри 
нису про ме ни ле“ и да се опре де лио 
да вре ме оста ви „отво ре но“, напо ми
њу ћи да се рад ња кома да „деша ва у 

не тако дав но вре ме у јед ном шума
диј ском кра ју”.

Реди тељ Југ Ђор ђе вић сма тра 
да је Алек си ја пред вод ни ца суд би
не хиља де жена које су сво је живо те 
завр ши ле у казне но поправ ним заво
ди ма, само зато што су биле при мо
ра не да прав ду узму у сво је руке, јер 
прав де није било на види ку.

„Ако вам овај сиже зву чи позна
то, то је зато што се од кра ја 19. века 
до данас мало тога про ме ни ло. Алек
си је и у дана шњем све ту бива ју при
мо ра не да на исти начин ста ну у сво ју 
одбра ну, јер систем зашти те гото во 
да не посто ји, ако и посто ји веро ват
но је изгу бљен у мору папи ро ло ги
је, прав них посту па ка дока зи ва ња, 

вешта че ња, суче ља ва ња и ретра у ма
ти за ци ја”, каже Ђор ђе вић који први 
пут режи ра у Народ ном позо ри шту  
у Бео гра ду.

Дра ма тур шки ња Тија на Гру мић 
сма тра да глав на јуна ки ња дра ме 
Алек си ја Рај чић у свом живо ту није 
има ла мно го избо ра. 

„Kао и дру ге жене који ма је окру
же на, а чији живо ти пред ста вља ју 
модел по ком се оче ку је да функ
ци о ни ше и њен, у све ту огре злом у 
патри јар хат, Алек си ји но је само да 
ћути и трпи. Живо ту који је, и пре 
него што је почео, осу ђен на наси
ље, немо гућ ност избо ра, а самим 
тим и немо гућ ност еман ци па ци је 
или сре ће, алтер на ти ву пред ста вља 
једи но – смрт. Kроз спе ци фи чан 
стил ски захват у ком све спо ред не 
јуна ке и јуна ки ње сје ди њу је у мушки 
и жен ски хор, аутор кома да издва ја 
Алек си ју и њено иску ство, тиме их 
ста вља ју ћи у кон тра пункт са депер
со на ли зо ва ним акте ри ма ове при че, 

одно сно дру штвом, које на кра ју и 
јесте нај ве ћа пре пре ка у потра зи ове 
жене за сре ћом и сло бо дом“, нагла
ша ва Тија на Гру мић. 

Она напо ми ње да се писац, осим 
фор мал ног обли ко ва ња тек ста, пои
гра ва и јези ком и на тај начин вео ма 
вешто при ка зу је потре сну живот ну 
при чу јед не жене која излаз из зача
ра ног кру га наси ља и конач ну сло бо
ду, пара док сал но, про на ла зи у затво
ру.

 Вања Ејдус нагла ша ва да је овде 
реч о вео ма спе ци фич ном, посеб ном 
тек сту, напи са ном у сти ху.

„Он је кра так, али уби та чан. 
Мене је, што би се рекло, про др мао 
из утро бе. Ово је, запра во, музич ки 

комад. Зато у поде ли, 
осим мене и још дво
је глу ма ца, има мо и 
шесто ро пева ча. Они су 
с нама све вре ме на сце
ни и уче ству ју у свим 
зби ва њи ма. Фор ма је 
вео ма нео бич на; никад 
нисам ништа слич но 
ни гле да ла, а камо ли 
уче ство ва ла. Алек си ја, 
иако је реч о изми шље
ном лику, може бити 
сва ка жена, одно сно 

било ко од нас. Она је жена која је 
оме ђе на систе мом у коме коло воде
патри јар хат, тра ди ци ја... Алек си ја 
поку ша ва да иза ђе из све га тога, али 
не успе ва да се избо ри са тим око ви
ма у који ма се нала зи и одла зи, запра
во, с оне стра не зако на, тра же ћи на 
тај начин сво ју сло бо ду. Било је вео ма 
инспи ра тив но, током про ба, да про
на ђе мо фор му, одно сно језик којим 
ћемо испри ча ти ту при чу. Мислим да 
реди тељ Ђор ђе вић има вео ма зани
мљи ву иде ју“, пору чу је Вања Ејдус.  

У умет нич ком тиму су и Андреа 
Рон до вић (сце но граф), Вели мир ка 
Дамја но вић (кости мо граф), Неве
на Глу ши ца (ком по зи тор), Дамјан 
Kецојевић (коре о граф), Дани ца 
Kрстић (сарад ник етно му зи ко лог) и 
Љиља на Мркић Попо вић (сцен ски 
говор). Представа је реализована 
у копродукцији са Стеријиним 
позорјем и Фондацијом „Нови 
Сад – престоница културе“.

М.Б. 

НАДА ШАР ГИН
ДОБИТ НИ ЦА  НАГРА ДЕ ГРА ДА 

БЕО ГРА ДА ЗА ПОЗО РИ ШНО 
СТВА РА ЛА ШТВО

Прва ки ња Дра ме Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду Нада Шар гин добит ни ца је 

Награ де Гра да Бео гра да за позо ри шно ства
ра ла штво за 2021. годи ну. При зна ње је доби
ла за уло гу Норе у дра ми „Нора – Лут ки на 
кућа“ Хен ри ка Ибсе на у режи ји и адап та
ци ји Татја не Ман дић Риго нат и про дук ци ји 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. Пред ста ва 
је пре ми јер но изве де на на Вели кој сце ни 23. 
децем бра про шле годи не. 

Р.П.Н. 

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА ДУ 
ПОKРЕЋЕ ПОДKАСТ „ПАУ ЗА”

Народ но позо ри ште у Бео гра ду ће 5. маја на свом сај ту и 
дру гим онлајн плат фор ма ма (YouТube, дру штве не мре

же) обја ви ти прву епи зо ду аудио и видео под ка ста ”Пау за”. Овај 
под каст биће у фор ми раз го во
ра са умет ни ци ма и сарад ни
ци ма Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, а теме раз го во ра ће 
про ис те ћи из пред ста ва које су 
на репер то а ру Дра ме, Опе ре и 
Бале та. Гошћа првог под ка ста 

”Пау за” биће Нада Шар гин, прва ки ња Дра ме Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду, која је у овој сезо ни има ла пре ми је ру пред ста ве 
”Нора – лут ки на кућа” у режи ји Татја не Ман дић Риго нат. Под
каст уре ђу је и води позо ри шна реди тељ ка Ана Kонстантиновић 
у скло пу ширег про гра ма наме ње ног ства ра њу сна жни јих веза и 
кому ни ка ци је са позо ри шном публи ком.

Р.П.Н. 

ХНK ЗАГРЕБ ВЕЧЕ РАС ГОСТУ ЈЕ СА
БАЛЕ ТОМ „ГОСПО ДА ГЛЕМ БА ЈЕ ВИ“

Хрват ско народ но каза ли ште 
из Загре ба госто ва ће вече

рас, поводом Светског дана игре, 
(19,30) на Вели кој сце ни са бале
том „Госпо да Глем ба је ви“ у коре о
гра фи ји Леа Муји ћа. Реч је о исто
и ме ном, нај слав ни јем драм ском 
делу Миро сла ва Kрлеже које је, 

пре неко ли ко годи на, први пут доби ло сво ју балет ску вер зи ју на 
ода бра ну музи ку Лудви га ван Бето ве на и Сер ге ја Рах ма њи но ва. 

Р.П.Н.

МУЗЕЈ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ШАМ ЦУ

У орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру Шамац, од 12. до 14. апри
ла одр жан је Фести вал „Мили ца  жене у умјет но сти“, 

посве ћен Мили ци Бабић Андрић, пио нир ки срп ске кости мо
гра фи је која се роди ла и одра сла у Шам цу, а један од уче сни ка 

био је и Музеј Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. 
Цен трал на мани фе ста ци
ја ово го ди шњег фести ва ла 
била је изло жба о Мили ци 
Бабић Андрић, поста вље на 
у гале ри ји Ста ри сат, која 
на сли ко вит и садр жа јан 
начин пред ста вља живот ни 
и рад ни пут ове умет ни це. 

Народ но позо ри ште у Бео гра ду усту пи ло је костим из пред ста ве 
„Борис Году нов“ који је Мили ца Бабић Андрић кре и ра ла 1948. 
годи не. Фести вал је при пре мљен у сарад њи са Народ ним позо
ри штем у Бео гра ду  Музе јом Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду, Музе јом гра да Бео гра да и Музе јом позо ри шних умет но сти 
Срби је који су усту пи ли сво ју архив ску гра ђу за при пре му изло
жбе. У име Музе ја Народ ног позо ри шта, на отва ра њу изло жбе 
били су при сут ни дирек тор Дра ган Сте во вић и орга ни за тор ка 
Дра ги ца Гаће ша. 

Р.П.Н. 
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Било је то јед но вели
чан стве но, посеб но, 
вече, пре пу но емо ци
ја и пози тив не енер
ги је. Тог 9. апри ла, у 

пре пу ној сали, од пар те ра до тре ће 
гале ри је, оду ше вље на публи ка ужи
ва ла је у магич ним нота ма Вер ди
је ве „Тра ви ја те“ у којој је, као један 
од тро је глав них про та го ни ста, уз 
мла де и тален то ва не соли сте  док
то ран де на Факул те ту музич ких 
умет но сти – Весну Ђур ко вић (Вио
ле та Вале ри) и Сте ва на Kаранца 
(Алфред Жер мон), у уло зи Жор жа 
Жер мо на насту пио један од нај бо
љих свет ских бари то на дана шњи це 
Жељ ко Лучић. Сви су хте ли да чују 
и виде овог ван се риј ског умет ни ка 
коме је то био први наступ на сце
ни нека да шње матич не куће, после 
пау зе од 13. годи на, када је с вели
ким успе хом насту пио у наслов
ној уло зи у Вер ди је вом „Набу ку”. 
И ово га пута, потвр дио је зашто су 
му, с пуним пра вом и покри ћем, 
већ деце ни ја ма широм отво ре на 
вра та свих нај пре сти жни јих опер
ских кућа све та попут њујор шког 
Метро по ли те на, Ска ле у Мила ну, 
Kраљевске опе ре у Лон до ну, Наци
о нал ног теа тра Пари ске опе ре, Опе
ре у Сан Фран ци ску, Беч ке држав не 
опе ре... Моћан и вео ма убе дљив на 
сце ни, срда чан, при ја тан и крај ње 
скро ман у непо сред ном кон так ту. 
У то смо се уве ри ли и током раз
го во ра који смо води ли у фоа јеу 
Дру ге гале ри је, неко ли ко дана уочи 
њего вог насту па на Вели кој сце ни 
Народ ног позо ри шта чији је стал ни 
члан био у пери о ду од 1995. до 1998. 
годи не. 

„Ух, било је то дав но, баш”… 
казао нам је на почет ку раз го во ра за 
„Позо ри шне нови не” Жељ ко Лучић  
након што смо га под се ти ли да је 
послед њи наступ у наци о нал ном 
теа тру имао 1. мар та 2009. годи не. 

„Да, сећам се тог госто ва ња. 
Искре но, не баш нај бо ље, јер, ипак, 
је про шло доста годи на. Певао сам 
Набу ка. Сад Жер мо на у Тра ви ја ти“. 

„Тра ви ја та“ је била ваш пред
лог или...  

Раз го ва рао сам са Нико лом 
(Мија и ло вић, дирек тор Опе ре 

Народ ног позо ри шта, 
прим. аут). Рекао сам му: 
‘ајмо јед ну ‘Тра ви ја ту‘
за поче так. Брзо смо 
се дого во ри ли, не само 
за овај наступ, него и 
за неку даљу сарад њу. 
После ово га, тре ба ло 

би, надам се, мало чешће да певам 
у Народ ном позо ри шту. Дра го ми 
је да сам поно во овде. Увек је лепо 
кад се вра тиш у род ну гру ду, тамо 
где си почео. Доду ше, то није било 
овде, већ у Срп ском народ ном позо
ри шту у Новом Саду. Али, добро... 

Овде, у Народ но, дошао сам 1995, 
три годи не сам био члан и онда сам 
се упу стио у аван ту ру која и даље 
тра је. 

Жорж Жер мон, отац наслов не 
јуна ки ње, је јед на кла сич на бари
тон ска уло га...

Да, али по оби му и није нешто 
баш вели ка уло га, ако је поре ди мо, 
реци мо, са Маг бе том, Симо ном 
Бока не гром, Фал ста фом, Риго ле
том… Али, мени је врло дра га, јер 
ми је то била јед на од првих зна чај
ни јих уло га. Тра ви ја та је била моја 
прва Вер ди је ва опе ра, дале ке ’92 или 
’93 у Новом Саду. Зна чи, пра ти ме, 
ево, већ 30 годи на. Не знам коли ко 
пута сам је отпе вао, али знам да је 
састав ни део мог живо та, моје сва
ко дне ви це. Мно го је волим. Онај 
дует у дру гом чину, Жор жа и Вио
ле те, је дует над дуе ти ма.  

Важи те за нај бо љег вер ди јан
ског бари то на на све ту. Упра во је 
Вер ди дефи ни тив но уоб ли чио, 
одно сно дефи ни сао бари тон ски 
глас, као посе бан гла сов ни род 
(изме ђу баса и тено ра). У све ту 
опе ре посто ји неко непи са но пра
ви ло које каже да онај ко може, 
уме и зна да пева Вер ди ја, обич но 
може да вла да и сва ким дру гим 

репер то а ром, почев од нај ра ни је, 
рене сан сне музи ке, па све до ком
по зи то ра XX и ХXI века... 

Kод Вер ди ја је глас глав ни 
инстру мент. Орке стар је прат ња. 
Kод, на при мер, Пучи ни ја је дру га 
ситу а ци ја. Kод њега је све то тако 
напи са но да се по неки пут не осе
ћа те баш лагод но. Или вас орке стар 
покри је или је та дина ми ка пре ви
ше у for te или for tis si mo… И, шта 
ви онда, кад 80 људи доле у рупи 
сви ра for te, може те да ура ди те горе 
на бини? Ништа. Дакле, с те тач ке 
гле ди шта Вер ди је за нас пева че нај

бо љи. С дру ге стра не, човек је писао 
толи ко попу лар не ари је да их ско ро 
сви зна ју. Вер ди је ком по зи тор за 
сва вре ме на и за све узра сте.  

Недо ста ју вам још све га три 
Вер ди је ве опе ре („La bat ta glia di 
Leg na no“, „I Masna di e ri“ и „I Due 
Fosca ri“), од укуп но 26, да зао
кру жи те ком пле тан његов опус. 
Kаква је ситу а ци ја у вези с тим, 
хоће те ли их „отка чи ти” у неко 
ско ри је вре ме? 

Волео бих. Не веру јем да бих то 
могао да оства рим у некој од вели
ких опер ских кућа у који ма насту
пам; оне те насло ве, који су из њего
ве рани је кари је ре, сигур но неће 
поста вља ти на репер то ар. Веру јем 
да бих могао да их певам у неком 
мањем теа тру. Надам се да ће ми се 
ука за ти при ли ка и да ћу има ти ту 
част и задо вољ ство да зао кру жим 
цео  Вер ди јев опус. То ми је сан, о 
томе раз ми шљам одав но. Раз ми
шљам и дан данас. Не знам да ли ће 
се оства ри ти. Нисам сигу ран, али 
сам опти ми ста. Веру јем да хоће. 

Вер ди јев Риго ле то је кру на 
бари тон ског пева ња. Први пут 
сте га отпе ва ли тек са 40 годи на. 
Зашто тако касно?

Зато што сам слу шао сво ју про

фе сор ку….
Госпо ђу Бисер ку Цве јић?
Да, баш њу. Често ми је гово

ри ла: Немој пре ра но да певаш неке 
опе ре, немој да певаш оно што није 
за тебе тре нут но. Саче кај мало. 
При ро да ће ура ди ти сво је, глас 
ће ти се раз ви ти, све ће то доћи, 
само, молим те, буди стр пљив. То 
је баш оно што и ја сви ма пре по ру
чу јем. Мно ге моје коле ге су пре ра
но завр ши ле сво је кари је ре упра во 
због тога што се нису при др жа ва ле 
таквих добро на мер них саве та. 

Про шло је ско ро годи ну и по 
дана откад нас је напу
сти ла тета Биса, како су 
је мно ги из мило ште зва
ли, при ма до на, јед на од 
нај зна чај ни јих опер ских 
пева чи ца свих вре ме на 
код нас. Знам сигур но да 
вам мно го недо ста је?

Ех, и те како. Зна те, ја 
сам код ње спа вао, ручао, 
вече рао, при чао о при
ват ним про бле ми ма. Она 
је моја дру га мај ка, осо ба 
која је мени све дала, пру
жи ла, омо гу ћи ла ми све 
ово. Све вре ме је била мој 
про фе сор. Само сам са 
њом радио. Бисер ка Цве

јић, прва и једи на. 
Већ ско ро две и по деце ни је 

гра ди те вео ма успе шну кари је ру у 
ино стран ству сти чу ћи пози тив не 
кри ти ке и сла ву игра ју ћи репер
то ар нај пре сти жни јих свет ских 
опер ских кућа. Посто ји ли неки 
наступ који посеб но пам ти те?

Не. 
Зашто?
Зато што су ми сви насту пи… 

не могу да кажем јед на ки…али , ја се 
за сва ку пред ста ву при пре мам исто, 
без обзи ра на којој сце ни насту пам. 
Чак и Риго ле та, кога смо мало час 
поми ња ли, кад сам певао први пут, 
нисам сма трао да је то неки вели ки, 
посе бан дога ђај. У међу вре ме ну сам 
га отпе вао неких 300 пута. Пред ста
ве су као неке врсте испи та; гре шке 
нису дозво ље не... Зна чи, неке спе
ци јал не, вели ке пред ста ве по било 
ком зна че њу немам, јер се за сва
ку спре мам исто. За ову Тра ви ја ту
спре мам се исто као да ћу је пева ти у 
Метро по ли те ну или, реци мо, Ска-
ли. У вези с тим не пра вим ника кву 
раз ли ку. 

Сла ва и попу лар ност вас нису 
ника да про ме ни ли; оду век вас је 
кра си ла изра же на скром ност?. 

Не волим да при чам о себи, 

пого то ву у меди ји ма, не волим да 
исти чем ни себе, ни посао којим се 
бавим. Он је леп, заи ста и ту ништа 
није спор но. Али, заи ста не видим 
неки посе бан раз лог да дру гим 
људи ма при чам шта ја то радим и 
да ли сам дожи вео успех тамо или
тамо, да ли је тај успех вели ки или 
мали… Не, заи ста, немам потре бу 
та тим. Да ли је то бежа ње од публи
ци те та? Јесте, јер ја немам ни веб 
сајт, ни Инста грам, ни Феј сбук… 
буквал но ништа. Не посто јим у том 
вир ту ел ном све ту. То ми се допа да, 
баш. 

Ника да себе нисте дожи вља
ва ли као зве зду, иако то, факат, 
јесте?

Не. Ма, ни слу чај но! Никад.  
Нео бич на и несва ки да шња 

осо би на, бар, за ове наше про сто
ре и мен та ли тет?

Kод мене је, када је реч о кари
је ри, толи ко све било наби је но да 
ја, уоп ште, нисам ни при ме тио да је 
про шло већ 30 годи на. Ево, тек сад, 
кад се деси ла ова пау за због коро не, 
онда сам и ја стао. Тада је овај мотор 
у мени утих нуо; почео сам да слу
шам дру ге зву ке. Ти дру ги зву ци су 
ми рекли: ‘еј, осе део си, мало си се 
опу стио, про ме нио си мало лик… Ја 
то, до тада, нисам ништа при ме ћи
вао, јер сам нонстоп радио. Веруј
те ми, нисам имао вре ме на да се 
окре нем, а не да раз ми шљам о некој 
сла ви, попу лар но сти. То ме не инте
ре су је. Дола зио сам кући на врло 
крат ко вре ме. Видим се са сво ји ма, 
про ме ним кофе ре и идем даље. Био 
сам гост у рође ној кући… Сад кад 
се освр нем уна зад, видим да сам, 
ствар но, доста тога ура дио. Ухва
тим себе како при чам сам са собом 
 добро, ок можеш да будеш поно сан, 
све је то лепо, хра ни твој его, све је 
то у реду…

Али?
Али, то оста је тво је и само тво је, 

то не делиш ни са ким. 
Поме ну ли сте реч зву ци, али 

у дру гом кон тек сту. Мене инте ре
су ју у кон тек сту јези ка музи ке  
дакле, осим опе ре, шта још воли те 
да слу ша те? 

Ту сам остао врло, врло одан 
тим неким сво јим рокер ским коре
ни ма. Прва пло ча коју сам купио, 
чини ми се, дав не ’79, била је Hig-
hway to hell AC/DC. Сви де ла ми се та 
музи ка одмах, јер сам је, нај ве ро ват
ни је, имао у себи. После су дошли 
Saxon и Iron Mai den. Они су нека 
гра ни ца када је реч о хеви мета лу. 
Е, онда сам пре шао на оно што се 
данас нази ва рок кла си ком, а то су 
Deep Pur ple, Led Zep pe lin, Jimy Hen-
drix, Eric Clap ton…

А када је реч о дома ћем року?
Смак, Бије ло дуг ме, али само до 

албу ма Успаванкa за Рад ми лу М. Ту 
пре ки дам са њима, јер почи њу да 
сви ра ју нешто што више није било 
то. Ту су, нарав но, и Тајм, Бул до жер, 
Yу гру па, Атом ско скло ни ште… 

Зна чи, и ту је реч о чистој кла
си ци? 

Да, да… (смех) Ја сам врло кла
сич но ори јен ти сан!

Мико јан Без бра ди ца

Народ ног позо ри шта, 
прим. аут). Рекао сам му: 
‘ајмо јед ну ‘Тра ви ја ту‘
за поче так. Брзо смо 
се дого во ри ли, не само 
за овај наступ, него и 
за неку даљу сарад њу. 
После ово га, тре ба ло 

репер то а ром, почев од нај ра ни је, 
рене сан сне музи ке, па све до ком
по зи то ра XX и ХXI века... 

инстру мент. Орке стар је прат ња. 
Kод, на при мер, Пучи ни ја је дру га 
ситу а ци ја. Kод њега је све то тако 
напи са но да се по неки пут не осе
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После пау зе од деце
ни ју и по, када је с 
вели ким успе хом 
поста вио комад 
Џона Озбор на 

„Освр ни се у гне ву”, један од наших  
нај бо љих, најангажованијих и 
најаутентичнијих позоришних 
редитеља Борис Лије ше вић, поно
во ради у Народ ном позо ри шту. 
На Вели кој сце ни, овај више стру ко 
награ ђи ва ни умет ник који је рођен 
у Бео гра ду, а одра стао у Будви, 
режи ра Тол сто јев кла сик „Рат и 
мир”, један од нај зна чај ни јих рома
на цело куп не свет ске књи жев но сти 
са вели ким бро јем лико ва изу зет
них суд би на. Пре ми је ра је пла ни
ра на 30. маја, а у поде ли су Мио
драг Kривокапић (Kнез Нико ла 
Бол кон ски), Хаџи Ненад Мари чић 
(Пјер Без у хов), Дани ло Лон ча ре вић 
(Kнез Андреј Бол кон ски), Тео до
ра Дра ги ће вић (Ната ша Росто ва), 
Зла ти ја Ива но вић (Kнегиња Мари
ја Бол кон ска), Нема ња Ста ма то вић 
(Нико лај Ростов), Нина Нешко вић 
(Соња Росто ва), Душан Мате јић 
(Гроф Иља Ростов), Боја на Сте фа
но вић (Гро фи ца Ната ли ја Росто ва), 
Сло бо дан Бештић (Kнез Васи ли је 
Kурагин), Kалина Kовачевић (Еле на 
Kурагина), Петар Стру гар (Ана тол 
Kурагин), Вучић Перо вић (Борис 
Дру бец ки), Зора на Бећић Ђор ђе вић 
(Лиза Бол кон ска) и Недим Нези ро
вић (Напо ле он Бона пар та).

Годи на ма сте ради ли савре
ме не кома де, потом сте се бави ли 
доку мен тар ним теа тром, а сада 
сте се одлу чи ли за кла си ку. Откад 
у вама тиња жеља да режи ра те 
овај комад?

У послед ње ври је ме доби јам 
жељу да радим кла си ку. Тада сам 
и поже лио да радим „Рат и мир”. 
Волим јед но став ност на сце ни и 
рје ша ва ње ком пли ко ва них пита ња 
јед но став ним рје ше њи ма. Сара
ђу јем са гле да о цем. Пред ла жем му 
да нешто зами сли, а кад гле да лац 
акти ви ра има ги на ци ју онда све 
поста је могу ће и лако. Са том иде
јом сам се и при хва тио овог вели
ког дје ла.

Инте ре сант но је да ће ово 
бити тек дру га инсце на ци ја тог 
дела не само у Народ ном позо ри
шту, него уоп ште у срп ском теа
тру. Једи ну постав ку ура дио је 
Петар Шар че вић 1980. годи не…

Ово је један од кома да који је 
више од кла си ке. Испр ва није ни 

сма тран рома ном, већ епо пе јом. У 
пра ву сте, то се ради јед ном у пола 
вије ка. Kо зна када ће сље де ћи пут 
неко ме пасти на памет да ради „Рат 
и мир”. Вели ки је мате ри јал и див но 
је иску ство. То је роман који гри
је душу. Има нешто вели чан стве
но, узви ше но и топло у њему. Kао 
јеван ђе ље. Или као Све то писмо. 
Човјек непре ста но води рат на свим 
пољи ма, а тежи о миру са самим 
собом. А до мира се дола зи кроз 
рат. Рат се води на боји шту јед на ко 
као и у души. Рат у сви је ту почи
ње од рата у човје ку. А рат је сукоб 
сви је та са самим собом. Потреб но 
је сти ћи до мира у човје ку па ће 
бити и мира у сви је ту. Јер рато ве не 
покре ћу вла да о ци.  Рато ве покре
ћу мили о ни узро ка које исто ри ја 
не про у ча ва. Рато ве покре ће мо ми. 
Без нас нема ни рато ва. Вла да о ци 
држа ва нису на бој ном пољу и не 
пуца ју. Kако може јед на наред ба 
натје ра ти мили о не људе да пуца ју 
јед ни на дру ге, пита Тол стој у „Рату 
и миру”. Не, та је жеља у они ма који 
леже у рово ви ма, ниша не и повла че 
оба ра че. Без њих нема рата. У њима 
је рат. Човјек је једи ни ца исто ри је. 
Са свим амби ци ја ма, кари је ра ма, 
моћи коју сти че током живо та и 
којом упра вља, он је ипак само јед
на једи ни ца. Напо ле он, јед на ко као 
и било који без и ме ни вој ник који 
поги не без сла ве и части. Јед на ко 
као и Пла тон Kаратајев, као и ми 

данас. Сви ми зајед но покре ће мо ту 
ска заљ ку на огром ном часов ни ку 
исто ри је. 

Позна ти сте као реди тељ у 
чијим пред ста ва ма је видљив не 
само осе ћај за меру, него и јед но 
склад но пра ће ње њеног чита вог 
орга ни зма. Kако сте се при пре
ма ли за режи ју „Рата и мира“? 
Kолико сте „потро ши ли“ вре
ме на да би успе шно „похва та ли 
све кон це“ овог вео ма обим ног и 
сло је ви тог дела, у дра ма ти за ци ји 
Федо ра Шили ја?

Перу Добри но ви ћа су пита ли 
како се при пре ма за уло гу: „читам 
читам читам”. При пре ма је вео ма 
важна, наро чи то када се ради неки 
ова кав роман. Али, још важни је 
ми је да пони штим подје лу на при
прем ни пери од и рад са глум ци ма. 
То је све један про цес који започ не 
кад први пут про чи таш мате ри јал. 
Али се не завр ши кад поч не рад са 
глум ци ма. Тек тада почи ње. Ције ли 
про цес рада је упо зна ва ње и про ди

ра ње све дубље у сушти ну мате ри
ја ла. Уви јек нај бо ље позна јем мате
ри јал уочи пре ми је ре. И тада имам 
нај бо љи увид. И то је тако при род
но. Kод нас посто ји погре шно увре
же но мишље ње да реди тељ дола зи 
на прву про бу пот пу но спре ман са 
свим одго во ри ма на потен ци јал на 
пита ња, са свим ски ца ма, пла ном 
мизан сце на. У том слу ча ју реди
тељ може да режи ра и путем скај
па. Не мора у проб ну салу. Мене у 
про це су зани ма спон та ност из које 
наста је кре а тив ност. А пре ве ли ка 
и детаљ на при пре ма… хм… нисам 
сигу ран да је баш добра. Оно што 
је нека да била Regie buch? Уло жиш 
пуно напо ра у при пре ме, у ски це. А 
онда у про це су тре ба све одба ци ти. 
И дола зи ти на про бе као на игра
ли ште на коме не зна мо шта ће се 
дого ди ти. Откри ва ти нове земље, 
нове хори зон те. А то се може само 
на про ба ма. Пред ста ва наста је из 
груп не дина ми ке, а њу чине сви 
уче сни ци. Пра ва при пре ма за мене 
је одла зак на терен, путо ва ња, про
у ча ва ње пери о да, разговoри са 
људи ма... Упо зна ва ње људи који 
има ју везе са лико ви ма, упо зна
ва ње про сто ра којим су се лико ви 
кре та ли… при пре ма мора бити 
иску стве на. Све оно што ти пома
же да истин ски разу ми јеш не само 
мате ри јал, него људе који тај мате
ри јал чине. 

Чиме вас је слав ни руски кла
сик посеб но „купио” у овом делу?

Тешко је код ова квог рома на 
издво ји ти јед но. Мно го је ту ства
ри. Раз ми шља ња јуна ка о Богу, о 
вјеч но сти, о љуба ви као погле ду на 
сви јет, љуба ви као начи ну живо
та. О кључ ним момен ти ма живо та 
када човјек сагле да ва и доди ру је 
сушти ну која је ту, која је све ври
је ме била ту пред њего вим очи
ма, сушти ну која је мир. А коју 
није могао да уви ди и сагле да због 
рата. Човјек непре ста но води рат 
са самим собом, са око ли ном, са 
живо том, са Богом. Мир на руском 
зна чи сви јет. Дакле про на ћи мир 

је про на ћи сви јет. Мир је сви јет. 
Рат и мир као прин ци пи по који ма 
функ ци о ни ше живот и сви јет. Kао 
дви је живо то дав не силе које покре
ћу сви јет и исто ри ју, али и човје ка. 
Рат и мир као нераз дје љи ва цје ли
на коју не може мо да разу ми је мо. 
Kао мапа по којој се кре ће мо, точак 
уну тар кога се кре ће мо као цир ку
ски мише ви. Рат и мир зајед но чине 
кон текст наших живо та.

До каквих сте спо зна ја, у про
це су рада, дошли  у сми слу тра же
ња одре ђе них пара ле ла са нашим 
вре ме ном?

Роман гово ри о путу Ната ше и 
Андре ја до себе. О тра же њу себе и 
сми сла у рат ном вре ме ну. О одра
ста њу јед не гене ра ци је у вре ме ну 
када се рат уву као у људе и у сви јет. 
О томе шта је живот? Шта је вред
но у живо ту. Шта је запра во љубав? 
И чему живот, зашто живи мо? 
Они тра же одго во ре на та пита ња. 
Некад имам осје ћај да Тол стој сво
јим писа њем доди ру је само небо. 
Тру дим се да и пред ста ва додир
не небо. Оно изнад Аустер ли ца, 
где се заме ће то пита ње. Некад ми 
се чини да Тол стој пише из пер
спек ти ве Бога. Или се, у кључ ним 
момен ти ма, пре не се у ту пер спек
ти ву. И тада доди ру је неке тај не. 
Ни један писац се не при бли жа ва 
тран сцен дент ном као Тол стој. Шта 
је смрт? Ништа ви ло које оста је на 
Боро дин ском пољу са око 80.000 
мртвих људи и 50.000 мртвих коња 
или је то буђе ње које кнез Андреј 
дожи ви кад уми ре? Да, смрт је 
буђе ње, каже нам Тол стој. Спа ја
ње са веч ним. Рат и мир је исто ри
ја, али и фило зо фи ја и рели ги ја и 
тео ло ги ја и поли ти ка. Роман који 
као да се сам писао. Или га је писа
ло колек тив но иску ство вре ме на. 
Зато није ни чуд но што се Тол стој 
одре као свих пра ва на сво је рома не 
сма тра ју ћи их кул тур ним добром 
човје чан ства.

Може ли у кон тек сту пара ле ла 
са дана шњим вре ме ном, акту ел
на гео по ли тич ка ситу а ци ја, под 

којом под ра зу ме вам рат у Укра
ји ни, да се рефлек ту је кроз ову 
пред ста ву? 

Тру дим се да оним што радим 
доди ру јем вјеч ност. Моме нат у коме 
живи мо је дио вјеч но сти и као такав 
не може да не уђе у пред ста ву. Тол
сто јев роман је посто јао при је, а 
посто ја ће и посли је овог рата. Раз
лог пред ста ве није један кон крет ни 
рат, већ моје осје ћа ње да од мла до
сти живим у рату који не пре ста је. И 
запи та ност шта је рат, како наста је, 
зашто? При је неко ли ко мје се ци, у 
окви ру рези ден ци јал ног про гра ма 
Европ ске позо ри шне кон вен ци је, 
Народ но позо ри ште је оства ри ло 
сарад њу са мла дим реди те љем из 
Оде се, као аси стен том режи је на 
овој пред ста ви. Нисмо има ли пој
ма тада шта ће се деси ти. Тре ба ло 
је да дође кра јем мар та и да ради мо, 
међу тим почео је рат и он не може 
да иза ђе из земље. Чује мо се сва ко
днев но. И укљу чу је се у про бе пре ко 
zooma. Ми игра мо и у екра ну ком
пју те ра види мо њега који нас гле да, 
а који је у сред рата. И не зна када ће 
рат заку ца ти баш на њего ва вра та. 

Без ум на рат на раза ра ња кон
тра пунк ти ра на су при зо ри ма у 
Москви и Петро гра ду у који ма 
Тол стој пра ти поро ди це чији ће 
живо ти бити трај но про ме ње ни. У 
све му томе, наме ћу се веч на пита
ња о сми слу љуба ви, уби ја ња, вере 
и смр ти, кроз пер спек ти ву број
них лико ва… Тол стој је сма трао 
да није поште но писа ти само о 
добрим стра на ма, побе да ма, три
јум фу Руса, него напро тив, писао 
је и о неу спе си ма, сра мот ним поте
зи ма, зло ба ма, кука вич лу ку… 
Шта ће бити у фоку су вашег реди
тељ ског чита ња?

Гле да лац. Шта дру го?! Гле да
лац је уви јек нај ва жни ји. Уви јек 
је у фоку су гле да лац и оно што 
он данас пре по зна је као садр жај 
свог иску ства и као иску ство свог 
живо та. Иску ство је вјеч но и уви
јек живо и пре по зна тљи во. Оно је 
мост изме ђу уда ље них тача ка у вре
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Ин т е р н а  ц и  о  н а л 
не опер ске зве зде 
које пева ју у нај
п р е  с т и  ж н и  ј и м 
опер ским 

кућа ма све та, мецо со
пран Мили ја на Нико лић 
и тенор Роза рио ла Спи на, 
госто ва ли су 20. апри ла у 
Вер ди је вом „Тру ба ду ру“ 
који је изве ден на Вели кој 
сце ни под дири гент ском 
упра вом Деја на Сави ћа.

„Имао сам при ли
ке да у Бео гра ду насту
пим  у Aиди и Kaрмен и 
било је див но. Када игра
те  вели ке и тешке уло ге 
при ти сак  је вели ки, али 
Ман ри ко  је сјај на уло га 
и вео ма сам при ви ле го
ван што играм ову ролу“, 
каже при зна ти тенор за 
„Позо ри шне нови не“. 

Kакви су вам ути сци 
о нашој публи ци?

Вео ма  је паси о ни ра на и изу
зет но обра зо ва на. Зна ју тач но 
шта се деша ва на сце ни и то нас 
чини вео ма одго вор ним. 

У „Тру ба ду ру“ насту па те 
зајед но са супру гом Мили ја
ном...

Да, и вео ма сам сре ћан због 
тога. Када смо зајед но на сце ни, 
ја сам више кон цен три сан на њу.

Насту па те на сце на ма 
широм све та; то је иза зов но и 
пома ло напор но?

Мислим да имам сре ћу. Певао 
сам на мно гим див ним мести
ма, срео мно го фан та стич них 
људи и осе ћам се бла го сло ве но 
што радим ово, што ми је пева ње 
живот ни позив.

У разговору са Милијаном 
Николић сазнали смо да јој је 
лик Циган ке Ацу че не једна од 
омиљених улога. 

Има ла сам при ли ке да радим 
ову ролу са неко ли ко раз ли чи тих 
режи се ра,   али  мислим да  нај
ве ћи учи тељ  у чита вој при чи je 
Вер ди. Он  је све напи сао. У њего
вом тек сту може те, aко га добро 
про сту ди ра те, да про на ђе те лик 
Амне рис. Она је за мене акту ел
на и данас. Вер ди је 1853. напи
сао уло гу Ром ки ње  коју савре
ме ни ци  Вер ди је ви не би виде ли 
као про та го ни сту. Он  je њу ста
вио у цен тар ове при че и она  je 
та кoja je носи. Oнa je у сушти ни 
уби ца, али то је учи ни ло дру
штво од ње. Њена нај ве ћа сна га 
je посве ће ност усво је ном сину и 
мај ци и њеној наред би да је осве
ти. Пре па ти ла je тај раси стич ки 

моме нат, виде ла je како jој пале 
мај ку и живи са тим пост тра у
мат ским  стре сом и поре ме ћа јем  
услед тога. Она је полу луда, тако 

да  када при ча те сво је при че  oнa 
ни сама не зна коли ко  jе у буни
лу, шта је исти на и коли ко се ода
је. Толи ко  je раз ли чи тих сло је ва 
у тој уло зи. Оно што je тишти ло 
Роме у oном пери о ду и oно што 
их тишти данас je исто. Само кад 
поми сли мо коли ко су их наци
сти поу би ја ли у Дру гом свет ском 
рату, мили о не,  a то je и даље мар
ги на ли зо ва но. У oвoj опе ри он je 
при ка зао неке дру штве не про
бле ме, a ми нисмо мно го  напре
до ва ли  од  тада.  Дру штво данас 
цве та на неким апсурд ним ситу
а ци ја ма  и то може те да види те 
нa дру штве ним мре жа ма данас. 
Опе ра није дино са у рус и даље 
тра је. Она је нешто што је апсо
лут но модер но и даље реле вант
но. Ми само тре ба да испри ча мо 
ту при чу на пра ви начин и људи 
ће је схва ти ти искре но и од срца.

Дири гент је, у неку руку, 
душа опе ре, важан је за орке
стар и за вас умет ни ке? 

Он јесте спо на изме ђу нас 
и орке стра. Некад не може
мо добро да га чује мо па нам је 
потреб на помоћ дири ген та, а 
ако само гле да те у њега, онда је 
интер пре та ци ја изгу бље на. Ја сам 
за то да се увек испри ча при ча и 
добри дири ген ти ће увек бити уз 
вас. Има ла сам при ли ку да певам 
са Фаби ом Арми ли а том, па сам га 
запит ки ва ла како ово, како оно, а 
он ми је рекао да се опу стим јер 
је он уз мене. Нема те увек такву 
ситу а ци ју, али оно што је важно 
је да сте живи на сце ни, да живи
те са парт не ри ма, да зна те тач но 

који су одно си у којој сце ни у тој 
при чи, шта је оно што жели те да 
каже те и оно што је нај ва жни
је  да не мисли те само на пева

ње. Ако то ради те, зна чи да нисте 
још спрем ни за сце ну. Бит но је да 
сте толи ко при пре мље ни да је то 
један меха ни зам који функ ци о
ни ше певач ки,  да ви са парт не

ром при ча те при чу и да су очи те 
које при ча ју, које гово ре. Певач 
вам је доса дан уко ли ко види
те да су њего ве очи мртве. Уко

ли ко оне не при ча ју при чу то је 
нешто сасвим дру го, сасвим дру
ги дожи вљај за публи ку.

М. Кне же вић

ме ну. Оно је пункт пре по зна ва ња 
људи раз ли чи тих вре ме на. Желим 
да се гле да лац пове же са Тол сто је
вим иску ством и у њему пре по зна 
себе и сво је ври је ме, али и сво је 
диле ме и пита ња. А, запра во, нај
ви ше ме зани ма да гле да лац не оде 
при је кра ја пред ста ве. Све дру го су 
пусте тео ри је.

Kолико је у про це су рада 
тешко ски да ти пра ши ну кла си ци
зма са тог тек ста како би Тол сто је
ва реч зву ча ла савре ме но?

Тре ба само посма тра ти очи ма 
срца и тра жи ти људе, а не лико ве, 
про сто ре, а не сце но гра фи ју, одје
ћу, а не кости ме. Тре ба у њихо вим 
поступ ци ма сагле да ва ти живе људе 
и разу ми је ва ти их. Што више разу
ми је ва мо мате ри јал, све више уви
ђа мо да та пра ши на и не посто ји. 
Да је она само у нашим очи ма или 
поли ца ма. Тол стој пише вео ма 
оштро, суро во, некад је пун иро
ни је и сар ка зма. Опи су је дру штво 
свог вре ме на без ика квих скру пу ла. 
Пише о живо ту. И ко уме да чита, 
про на ћи ће и савре ме ну ријеч и 
савре ме ни живот. Чак и савре ме ну 
гео по ли тич ку ситу а ци ју.

Опи су ју ћи живо те чети ри 
руске ари сто крат ске поро ди це, у 
вре ме Напо ле о но ве инва зи је на 
Руси ју, Тол стој пре и спи ту је сми
сао рато ва ња, али и сми сао живо
та. У кон тек сту у којем се одви
ја ју њихо ви живо ти, Тол сто је ви 
лико ви тешко да има ју било какву 
могућ ност сло бод ног избо ра и 
дела ња – исто риј ски токо ви одре
ђу ју и токо ве њихо вих живо та, 
њихо ву сре ћу или про паст. Kоја 
репли ка нај тач ни је суми ра пред
ста ву?

Љубав спре ча ва смрт  не да јој 
маха. Љубав је живот. Све, све што 
ја схва там, схва там само тиме што 
волим. Све јесте, све посто ји, само 
зато што ја волим. Све је пове за но 
једи ном њом. Љубав је Бог, а умре ти 
то зна чи да се ја, део љуба ви, вра ћам 
општем и веч ном пра и зво ру.

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРСКЕ ЗВЕЗЕДЕ РОЗАРИО ЛА СПИНА И  МИЛИЈАНА  НИКОЛИЋ 
ГОСТОВАЛЕ У „ТРУБАДУРУ“ ЂУЗЕПEА ВЕРДИЈА

Српска публика је пасионирана 
и веома образована
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Посто је бар три ваља
на раз ло га због којих 
се, баш у овом часу, 
сећа њем оду жу је
мо Петру Крсти ћу 

(18771957), плод ном и врло зна чај ном 
ком по зи то ру сцен ске музи ке и дири
ген ту, јед ном од првих наших шко ло
ва них музи ко ло га који има исто риј ске 
заслу ге за опе р ску делат ност изме ђу 
два рата и за раз ви так срп ске опе ре 
уоп ште. Први раз лог је 145.годи шњи
ца њего вог рође ња; дру ги је 110 годи
на од изво ђе ња, јед ног од првих деч
јих кома да с пева њем  бај ке у јед ном 
чину „Сне жа на и седам пату ља ка“ у 
Народ ном позо ри шту (19.3.1921) чију 
је музи ку ком по но вао Крстић на пре
ве де ни текст с немач ког, Саве Мијал
ко ви ћа. Тре ћи раз лог, под се ћа ња, је 
буду ћа при пре ма исто и ме не опе ре
бај ке у новом музич ком руху Дра га на 
Каро ли ћа коју ће наша Опе ра пред ста
ви ти у јуну, у режи ји тален то ва не Ане 
Гри го ро вић. 

Украт ко, био граф ска лини ја, 
Петра Крсти ћа, раз ви ја се ова ко:

После завр ше не гим на зи је обрео 
се у орке стру Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, па је чак и сви рао на изво

ђе њу прве стра не опер ске пред ста ве 
„У буна ру“, Виље ма Бло де ка (дири
гент Јосиф Сво бо да) 1894.годи не. 
Јосиф Сво бо да га је у Првој мушкој 
гим на зи ји под у ча вао вио ли ни, Сте
ван Мокра њац му је откри вао зако
ни то сти нау ке о хар мо ни ји у пери о ду 
кад је певао у Бео град ском певач ком 
дру штву под Мокрањ че вом дири гент
ском упра вом. Касни је је сви рао прву 
вио ли ну у орке стру Народ ног позо ри
шта којим је дири го вао Даво рин Јен
ко у исто вре ме кад је и про сла вље ни 
писац Антун Густав Матош сви рао 
вио лон че ло у истом орке стру.Иако је 
после завр ше не гим на зи је упи сао пра

ва, њего во „музич ко биће“, није про
на шло довољ но моти ва ци је да их и 
изу ча ва, па је 1896. годи не оти шао на 
музич ке сту ди је у Беч (кла са Робер та 
Фук са) да би, потом, 1902, апсол ви
рао на одсе ку за ком по зи ци ју и гру
пи за музи ко ло ги ју на Фило зоф ском 
факул те ту. Већ од јану а ра 1903. годи
не, почи ње да ради као коре пе ти тор 
у Народ ном позо ри шту, а од 1904. до 
1907. је дири гент; исте годи не под но
си остав ку и тра жи да буде само члан 
орке стра. Поно во је дири гент у Народ
ном позо ри шту у пери о ду од 1909. до 
1912. годи не. Био је и дирек тор Срп ске 
музич ке шко ле (19121914), и Музич
ке шко ле „Стан ко вић“ од 1923. годи
не, за коју је заслу жан и као осни вач. 
Ком по но вао је, изме ђу оста лих дела, 
и опе ре: „Женид ба Јан ко вић Сто ја
на“и „Зулум ћар“; више позо ри шних 
кома да с пева њем, сцен ску  музи ку за 
„Кошта ну“, Дор ћол ска посла“... тако
ђе и орке стар ска, хор ска и кла вир
ска дела, соло песме... Ком по но вао је, 
углав ном, музи ку инспи ри са ну народ
ним мело сом, извор ном музи ком и 
еле мен ти ма источ њач ке ори јен та ци је. 
Био је шеф музич ког одсе ка Радио – 
Бео гра да и шеф за умет ност и књи

жев ност у Мини стар ству про све те. 
Аутор је „Реч ни ка музич ких тер ми на“ 
а био је и поу здан музич ки рецен зент 
у „Прав ди“ и „Музич ком гла сни
ку“. Као рецен зен та одли ко ва ли су га 
тач ни и јасни, струч но обра зло же ни 
аргу мен ти. Као ком по зи тор имао је 
вели ког успе ха код публи ке; а и он сам  
био је све стан зна ча ја кому ни ка ци је 
сцен ског дела са публи ком. Њего во 
схва та ње да су сцен ски и музич ки еле
мен ти опер ске инсце на ци је под јед на
ко важни, вео ма је савре ме но.Свет
ски позна та бај ка „Сне жа на и седам 
пату ља ка“ и ком по но ва ње музи ке, 
откри ла му је, изгле да, самог себе на 
нов, ства ра лач ки, начин. Сми сао за 
музи ку, код изве сних тале на та, јесте 
исто вре ме но сми сао за мета фи зи ку, 
за над ре ал не токо ве зби ље, па је свет 
бај ке, пун тајан ства, мета фо рич них и 
сим бо личнх сли ка које кому ни ци ра
ју и са под све шћу одра слих, Крсти ћу 
био посе бан иза зов и оду ше вље ње. 
Њего вом роман ти чар ском духу, бај ка 
је била нови про стор сло бо де у којем 
осо бе но сти њего вог тален та пре ва зи
ла зе оче ки ва но.

 Надах нут, даро ви то је тума чио 
бај ко ви ти текст  музич ки, откри

ва ју ћи и нове нијан се изра жај но сти 
музич ког јези ка бај ке чиме је пре ци
зно допри но сио и про ду бљи вао зна
че ња бај ки.

А Сне жа на, оли ча ва раз вој сва ког 
бића које виши сте пен инди ви ду ал не 
инте гра ци је мора да задо би ја пре ко 
муч них иску ше ња и тешких пре пре
ка да би сатис фак ци ју дожи ве ло у 
свом буђе њу, осве шћа ва њу у чему јој 
пома же принц – као прин цип све сно
сти. Почев од одба че но сти  (од стра не 
нар ци со ид не маће хе), непо сто ја ње 
оче ве зашти те коју доне кле, сим бо
лич ки, заме њу је ловац, стра хо ва ња у 
шуми – до кући це 7 пату ља ка где сле ди 
олак ша ње али и свет рада којим тре
ба овла да ти да би се сазре ва ло даље...
Наив ност у одно су на злоб на заме ша
тељ ства зле маће хе која, на кра ју, има ју 
смрт ни исход, сре ћом само при вид
но... Све је то мета фо ра сва ког раз во
ја са свим чвор ним тач ка ма кроз које 
про ла зи сва ко биће. А то је само делић 
раз ло га због којих се бај ка обра ћа и 
одра сли ма, не само деци и веро ват но 
део раз ло га због којих је Петар Крстић 
у бај ка ма видео руд ник зла та за свој 
ства ра лач ки дух.

 Сања Милосављевић

Опе ра „Тра ви ја та“ 
Ђузе па Вер ди ја је 
први пут изве де на 
на сце ни Народ ног 
позо ри шта у Бео гра

ду 25. и 27. јуна 1912. годи не у „доста 
солид ном“ тума че њу опер ске тру пе 
„Вели ка ита ли јан ска опе ра Ј. Касте ла
на“, која је тада госто ва ла на Сце ни код 
Спо ме ни ка уме сто Опе ре Хрват ског 
земаљ ског каза ли шта из Загре ба, чији 
је дола зак оне мо гу ћи ла забра на хрват
ског бана.

После осни ва ња Опе ре као само
стал ног сек то ра Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду, у сезо ни 1919/1920, њен 
ансамбл је пре ми јер но при ка зао „Тра
ви ја ту“ 6. апри ла 1921. на сце ни Мање

жа (у то вре ме су све пред ста ве 
игра не на тој сце ни, јер су били 
у току радо ви на обно ви глав не 
згра де, знат но оште ће не током 
Првог свет ског рата). Те вече ри 
је дири го вао Сте ван Хри стић, 
реди тељ је био Јуриј Раки тин, а 
у глав ним уло га ма су насту пи
ли Ксе ни ја Рогов ска као Вио
ле та, Исак Арми ди као Алфред 
Жер мон и Павле Холот ков као 
Жорж Жер мон. По оце ни кри
ти ча ра, пред ста ва је дожи ве ла 
„вели ки успех“, Хри стић је дао 
„доста себе у сла ву ита ли јан
ског ком по зи то ра“, Раки тин 
је „режи рао сјај но“, Рогов ска 
је „сво јим мека ним, пуним и 
поу зда ним гла сом била див на“, 

Арми ди је „само уне ко ли ко успео“, 
Холот ков је „осво јио публи ку већ сво
јом првом поја вом“, хор се „посеб но 
исти цао“, орке стар је био „повре ме но 
пре гла сан и непре ци зан“, а балет ска 
игра три Руски ње у тре ћем чину „пру
жи ла је рет ко задо вољ ство“. У тој сезо
ни оди гра но је још 11. пред ста ва ове 
Вер ди је ве опе ре, која је до 1941. годи не 
изве де на на сце ни Народ ног позо ри
шта укуп но 152. пута. 

Од мно го број них наших и ино
стра них умет ни ка који су изме ђу два 
свет ска рата сво јим кре а ци ја ма допри
не ли да „Тра ви ја та“ буде успе шно при
ка за на у Бео гра ду, поме ну ће мо дири
ген те Мир ка Поли ча, Ловру Мата чи ћа, 

Ива на Бре зов ше ка и Јозе фа Крип са, 
реди те ље Зден ка Кни тла и Рудол фа 
Ертла, Нео ни лу Воле вач, Софи ју Дра
у саљ, Кор не ли ју Нин ко вићГро за но, 
Зла ту Ђун ђе нац, Еву Бан дров ску Тур
ску и Ану Мари ју Гуљел ме ти у уло зи 
Вио ле те, Јоси па Рија ве ца, Живо ји на 

Томи ћа, Вла де ту Попо ви ћа и Анто на 
Вроњ ског у уло зи Алфре да Жер мо на, 
као и Рудол фа Ертла, Геор ги ја Јуре
ње ва, Алек сан дра Бала ба на, Ста но ја 
Јан ко ви ћа и Нико лу Цве ји ћа у уло зи 
Жор жа Жер мо на.

Прва пре ми је ра „Тра ви ја те“ после 
Дру гог свет ског рата је била 23. јану
а ра 1947. Реди тељ је била Мар га ри та 
Фро ман, сце но граф Ста ни слав Бело
жан ски, кости мо граф Мира Гли шић, а 
дири гент Пре драг Мило ше вић. Насту
па ли су Нада Штер ле као Вио ле та, 
Алек сан дар Марин ко вић као Алфред 
Жер мон, док је Ста но је Јан ко вић био 
Жорж Жер мон. На репри зи су насту

пи ли Зла та Ђун ђе нац као Вио ле та, 
Нико ла Јан чић као Алфред Жер мон 
и Јован Гли го ри је вић као Жорж Жер
мон.

Захва љу ју ћи пре ми јер ним постав
ка ма од 23. сеп тем бра 1967. и 23. апри ла 
1980. и 30. децем бра 1991. годи не, као и 
број ним обно ва ма, „Тра ви ја та“ је била 
стал но при сут на на репер то а ру бео
град ске Опе ре и у дру гој поло ви ни XX 
века. Њеном тако дугом и успе шном 
живо ту на Сце ни код Спо ме ни ка 
допри не ли су, изме ђу оста лих, дири
ген ти Душан Мила ди но вић, Бог дан 
Бабић, Бори слав Пашћан, Нино Вер
ки (гост из Ита ли је), Нико лај Жли чар 
и Мла ден Јагушт, реди те љи Мла ден 
Сабљић и Бори слав Попо вић, као и 
Добри ла Бого ше вић (више од 150 пута 
је тума чи ла уло гу Вио ле те), Рад ми ла 
Бако че вић, Мил ка Сто ја но вић, Мари
ка Пец, Олга Ђокић, Гор да на Јев то вић, 
Гор да на Томић и Јасми на Шај но вић 
у уло зи Вио ле те, Стје пан Андра ше
вић, Дра го Старц, Зво ни мир Крне тић, 
Мили вој Петро вић, Пре драг Про тић и 
Дра го слав Илић у уло зи Алфре да Жер
мо на, Нико ла Митић, Вели зар Мак си
мо вић, Зоран Алек сан дрић, Сло бо дан 
Стан ко вић и Душан Јан ко вић у уло зи 
Жор жа Жер мо на. 

У уло зи Вио ле те госто ва ле су 
Онди на Ота, Еле а нор Сти бер, Вир џи
ни ја Зеа ни, Евге ни ја Миро шни чен
ко, Тама ра Соро ки на, Сил ви ја Шаш, 
Жанет Ско во ти, Павли на Апо сто ло ва, 

Дарин ка Шего та, Рад ми ла Тодо ров
ска, Вера Ковач Вит каи, Вене та Јане ва 
Иве љић, Гер тру да Муни тић, Влат ка 
Орша нић, Ката ри на Јова но вић, Клер 
Кулен... Тито Ски па, Мике ле Моле
зе, Бру но Себа сти јан, Хен дрик Крум, 
Бла го је Нико лов ски, Кру но слав Цигој, 
Игор Фили по вић, Сла во љуб Коцић... 
насту па ли су у уло зи Алфре да, а Павел 
Лиси ци јан, Марио Сере ни, Октав Ени
га ре ску, Фер ди нанд Радо ван, Бори
слав Алек сан дров, Вла ди мир Ружђак, 
Албер то Газа ле... у уло зи Жор жа Жер
мо на.

Луча но Пава ро ти, у уло зи Алфре
да, насту пио је, као гост, 3. децем бра 
1961. годи не, први пут ван Ита ли је. 

„Тра ви ја та“ је и данас јед на од нај
и зво ђе ни јих и нај по се ће ни јих пред
ста ва Опе ре Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, чији соли сти – Сања Кер
кез и Сне жа на Сави чић Секу лић као 
Вио ле та, Дејан Мак си мо вић, Душан 
Пла зи нић и Јан ко Сина ди но вић као 
Алфред Жер мон, Нико ла Мија и ло вић, 
Мио драг Миша Јова но вић, Вук Зекић, 
Вла ди мир Андрић, Дра гу тин Матић и 
Љубо драг Бего вић као Жорж Жер мон, 
пред во ђе ни дири ген ти ма Деја ном 
Сави ћем, Зори цом Митев Вој но вић, 
Ђор ђем Павло ви ћем и Аном Зора ном 
Бра јо вић, полет но и успе шно савла да
ва ју музич ке и сцен ске зах тев но сти ове 
попу лар не Вер ди је ве опе ре. 

Вла ди мир Јова но вић
Дра ган Сте во вић

ВЕК ОД ПРВОГ ИЗВО ЂЕ ЊА ВЕР ДИ ЈЕ ВЕ „ТРА ВИ ЈА ТЕ“ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Оми ље на пред ста ва опер ске публи ке

Изло жба фото гра фи ја 
пово дом 100 годи на од првог 
изво ђе ња опе ре Ђузе па Вер-
ди ја „Тра ви ја та“ у Народ-
ном позо ри шту у Бео гра ду, 
отво ре на је 9. апри ла у фоа-
јеу пар те ра Вели ке сце не. 
Постав ка, чији су ауто ри 
Дра ган Сте во вић и Дра ги ца 
Гаће ша, моћи ће да се погле-
да до сре ди не маја.

у току радо ви на обно ви глав не 

је дири го вао Сте ван Хри стић, 

у глав ним уло га ма су насту пи

је „режи рао сјај но“, Рогов ска 
је „сво јим мека ним, пуним и 

145 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА П. КРСТИ ЋА; 110 ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ КОМА ДА „СНЕ ЖА НА И СЕДАМ ПАТУ ЉА КА“

Петар Крстић – бај ка као ства ра лач ки иза зов
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Међу на род ни савет за 
игру који се нала зи 
под окри љем Уне
ска, уста но вио је 

1982. годи не, 29. април, дан рође
ња ЖанаЖор жа Нове ра, вели ког 
рефор ма то ра игре, као датум којим 
ће се све ча но обе ле жа ва ти Свет ски 
дан игре у будућ но сти. Ове годи не 
се дан који сла ви игру обе ле жа ва 
40. јуби ла р ни пут.

ЖанЖорж Новер 
(ЈеанГеор гес Нове
ре) фран цу ски играч и 
балет мај стор, рођен је 
у Пари зу 1727. годи не. 
Захва љу ју ћи њего вом 
ино ва тив ном при сту пу 
и кри ти ци дота да шњег 
пои ма ња кла сич не игре 
дошло је до зна чај ног 
уна пре ђе ња у раз ли чи
тим обла сти ма балет
ске умет но сти. Упр кос 
стал ним кри ти ка ма 
савре ме ни ка, Нове ро ве 

иде је живе и даље, а наџи ве ле су и 
њего ве бале те који се не изво де већ 
више од два века. 

Циљ Свет ског дана игре је ује
ди ње ње свих умет ни ка, про мо ци ја 
балет ске умет но сти,  али и скре та
ње пажње на њену уни вер зал ност, 
моћ да уки не све поли тич ке, кул
тур не и етнич ке бари је ре и збли жи 
људе у миру и при ја тељ ству  кроз 
један зајед нич ки језик – игру.

Сва ке годи не, одре ђе на зна чај
на лич ност из све та балет ске умет
но сти шаље пору ку која оби ла зи 
свет. Ове годи не, та част је при па ла 
Kанг Суе јин из Јужне Kореје, при
ма ба ле ри ни и умет нич кој дирек
тор ки Kорејског наци о нал ног 
бале та:

Kатастрофа коју је иза звао 
вирус Kовид-19 зау ста ви ла је без-
бри жан живот какав смо зна ли, а 
то што смо се зате кли усред ових 
тра гич них окол но сти наво ди нас 

да поно во раз ми сли мо о зна ча ју 
„игре“ и „игра ча“. У дав ној про шло-
сти, игра је пред ста вља ла при мар-
ни начин изра жа ва ња и кому ни ка-
ци је кроз покрет. Тако је поста ла 
изво ђач ка умет ност која доти че 
душу и инспи ри ше публи ку. Она 
пред ста вља умет ност тре нут ка 
коју је тешко вра ти ти на извор-
ни облик када се јед ном завр ши, 
пошто се изво ди чита вим телом 
и душом. Игра се састо ји од ефе-
мер них тре ну та ка, чиме су игра чи 
пред о дре ђе ни да увек буду у покре-
ту. Ипак, вирус Kовид-19 је огра ни-
чио, а чак и оне мо гу ћио умет ност 
игре у њеном извор ном обли ку. 

Иако се ситу а ци ја побољ ша ва, 
пле сна изво ђе ња још увек под ле жу 
мно гим огра ни че њи ма. Због тога 
још више цени мо дра го це на сећа-
ња на вре ме на када су игра и игра-
чи сија ли попут дра гу ља, пре но се ћи 
људ ску бол и узне ми ре ност, вољу и 
наду за живо том и оба сја ва ли свет.

У скла ду са тим, важно је да се 

при се ти мо да је током годи на када 
су се још осе ћа ле после ди це куге 
у сред ње ве ков ној Евро пи, изве ден 
балет „Жизе ла“ у пари ској Опе-
ри 28. јуна 1841. годи не, а иза звао 
је бур не реак ци је опи су ју ћи љубав 
после смр ти. Од тада се „Жизе ла“ 
изво ди широм Евро пе и све та пру-
жа ју ћи уте ху и охра бре ње чове-
чан ству разо ре ном пан де ми јом. И 
сама, на тај начин дожи вља вам 
њего ву сушти ну, и оно што је при-
ка за но још на том првом изво ђе њу 
, а у пита њу је вели чан стве ни дух 
бале ри не која поку ша ва да побег не 
од бре ме на свет ских неда ћа.

Уса мље на и умор на публи ка је 
жед на сао се ћа ња и уте хе коју пру-
жа ју игра чи. Kао балет ски умет ни-
ци, веру је мо да тиме што шири мо 
наша кри ла, буди мо наду у срци ма 
љуби те ља умет но сти игре и охра-
бру је мо их да пре ва зи ђу ову пан де-
ми ју што лак ше.

Моје срце већ почи ње да лупа.
Бран ки ца Kнежевић

После пау зе дуже од 
деце ни је, при зна
ти срп ски опер ски 
певач Зоран Тодо
ро вић, кога нази ва ју 

тенор са пое зи јом у гла су, поно во је 
госто вао у Народ ном позо ри шту. На 
Вели кој сце ни, 16. апри ла, као један 
од тро је глав них јуна ка Пучи ни је ве 
„Тоске”, уз сопра на Јасми ну Трум бе
таш Петро вић у наслов ној роли и 
бари то на Нико лу Мија и ло ви ћа као 
Скар пи ју, насту пио је у уло зи роман
тич ног, сло бо до љу би вог и заљу бље
ног сли ка ра Мари ја Kаварадосија, 
а публика их је на крају представе 
испратила овацијама. У интер вјуу за 
„Позо ри шне нови не“, овај рође ни 
Бео гра ђа нин са изу зет ном међу на
род ном кари је ром, каже да је вео ма 
сре ћан што је после толи ко годи
на поно во госто вао на сце ни нашег 
наци о нал ног теа тра.

„Пева ти у Пучи ни је вој Тоски за 
мене је увек био вели ки иза зов, а још 
кад се то деси на сце ни Народ ног 
позо ри шта, пред дома ћом публи ком, 
онда је то нешто пот пу но посеб но, 
једин стве но. Тако ђе, кад томе дода мо 
да сам насту пио у јед ној од нај дра жих 
тенор ских уло га, онда је дожи вљај 
заи ста пот пун“. 

Послед њи пут на овој сце ни 
насту пи ли сте у мар ту 2010. годи не. 
Инте ре сант но, опет је реч о Пучи
ни ју; пева ли сте уло гу Пин кер то на 
у њего вој чуве ној опе ри „Мадам 
Батер флај“?  

Све Пучи ни је ве опе ре су за тено
ре, сопра не и бари то не захвал не, али 

и зах тев не. Моје две оми ље не уло ге 
су Дик Џон сон у опе ри  Девој ка са 
запа да и Марио Kаварадоси у Тоски. 
Обе зах те ва ју не само глас, него и 
волу мен јер је орке стра ци ја пуна и 
моћ на. Уло га Кава ра до си ја је пре пу
на емо ци ја, пого то во у ари ја ма и дуе
ти ма из првог и тре ћег чина. Марио 
је вео ма инте ре сан тан лик; умет ник 
и рево лу ци о нар, у исто вре ме. Сви 
ти еле мен ти чине ове уло гу апсо лут
ним фаво ри том у репер то а ру сва ког 

тено ра који себи то гла сов но може 
допу сти ти.

Пева ње и глу му, сту ди ра ли сте 
у Немач кој где сте и доби ли први 
анга жман, у хано вер ској Шта цо
пе ри. Потом, поче ли су да се нижу 
насту пи на сце на ма нај пре сти жни
јих опер ских кућа (Бавар ска држав
на опе ра, Сем пер опе ра у Дре зде

ну, Немач ка опе ра и Држав на 
опе ра у Бер ли ну, Холанд ска 
опе ра, Теа тар Ла Моне у Бри се
лу, Беч ка држав на опе ра, Опе ра 
Сан Фран ци ска, Опе ра Лос 
Анђе ле са, Теа тар Kапитол 
у Тулу зу, Мар сеј ска опе
ра, Kраљевска опе ра 
Kовент Гар ден…) у 
који ма пева те са вели
ким опер ским умет ни ци ма и под 
вођ ством нај по зна ти јих свет ских 
дири ге на та… 

Пре за хва лан сам сви ма који су 
ми омо гу ћи ли ова кву кари је ру, посеб
но мојим музич ким сарад ни ци ма и 
аген ту ра ма које су је успе шно раз гра
ђи ва ле. Сва ки наступ у овим вели
ким, пре сти жним опер ским кућа ма, 
као и ука за на шан са да пева те у њима, 
је посе бан дожи вљај, нешто што у 
вама побу ђу је вели ко узбу ђе ње. То је 
један непо но вљив дожи вљај, један, 
рекао бих, дија мант у кру ни успе ха. 
За парт не ре сам имао мно ге див не, 
вели ке умет ни ке. При ма до на Еди та 
Гру бе ро ва, која ме је увр сти ла у јед не 
од њених нај дра жих парт не ра, сва ка
ко је има ла један од нај ве ћих ути ца ја 
на моју кари је ру. Тако ђе, издво јио бих 
и дири ген та Мар че ла Вио ти ја који ме 
је увео у драм ски тенор ски репер то
ар.

Мно ги кри ти ча ри свр ста ва ју вас 
у десет воде ћих свет ских тено ра?

Често у шали знам да кажем да 
то дава ње бро ја тено ри ма није толи
ко објек тив но, али, с дру ге стра не, 
кад боље раз ми слим, ипак је то добар 
пока за тељ оно га што сте ура ди ли, јер 

се бази ра на вашој вред ност на тржи
шту у јед ном вре мен ском пери о ду. С 
обзи ром на то да сам годи на ма држао 
сво је место у воде ћим опер ским кућа
ма, прет по ста вљам да је то био глав ни 
раз лог да се моје име нађе на таквим 
листа ма.

Kаријеру сте запо че ли као лир
ски тенор, али распон гла са вам 
омо гу ћа ва да пева те и драм ске 
уло ге. У све ту опер ске умет но сти, 
попри лич но је тешко про на ћи, али 
и сачу ва ти сво је „место под зве
зда ма”. Kако сте се ви сна ла зи ли у 
таквим окол но сти ма? 

Нисам имао неки посе бан, раз ра
ђен план. Знао сам само да не би тре
ба ло пре ра но да идем изнад сво јих 
могућ но сти. Пева ти стал но пуним 
мак си му мом, наро чи то на самом 
почет ку, ника да није била опци
ја. Често сам инту и тив но, али и под 
над зо ром мојих тада шњих музич ких 
сарад ни ка са који ма сам радио, ода
би рао уло ге. Желео сам да у њима 
осе тим да посто ји још про сто ра за 
нешто више. 

На сце ни сте ско ро три деце ни
је. Kако оце њу је те свој доса да шњи 
умет нич ки пут, да ли сте задо вољ ни 

оства ре ним резул та ти ма?
Сама чиње ни ца да кари је ра 

још тра је, чини ме вео ма срећ ним 
и при ви ле го ва ним. Иако нера

до гле дам уна зад, сва ка ко ме 
раду је чиње ни ца што сам 

себи, за све те годи не и 
деце ни је, успео да при
у штим толи ко неве ро
ват них дога ђа ја. Сва 

та вели ка име на дири ге на та, режи
се ра, умет ни ка и опер ских кућа, див
них про дук ци ја, зема ља, путо ва ња… 
пред ста вља ју јед но богат ство које ми 
нико више не може узе ти.

У свом фаху отпе ва ли сте мно
ге зна чај не уло ге, укљу чу ју ћи и 
ону која се сма тра кру ном сва ке 
тенор ске кари је ре  Оте ла у исто и
ме ној Вер ди је вој опе ри. Kоја рола 
би данас, у овом зре лом певач ком 
добу, пред ста вља ла за вас посе бан 
иза зов?

Упра во ми се деша ва ју неке лепе 
ства ри које нисам могао сам да ини
ци рам, али сам их при жељ ки вао. Реч 
је о про дук ци ја ма које су, рекао бих, 
дошле баш у пра вом тре нут ку да упот
пу не моју тенор ску кари је ру. Наи ме, 
после дво го ди шње пау зе поно во ћу 
почет ком сле де ће годи не, у Шта цо
пе ри у Хано ве ру, пева ти Еле за ра у 
Хале ви је вој опе ри Јевреј ка. То је, после 
Оте ла, сигур но нај зна чај ни ја тенор ска 
уло га. Пре тога, у сеп тем бру ове годи
не, у пари ској Опе ри Басти ља, са сјај
ном интер на ци о нал ном умет нич ком 
еки пом, почи њем да спре мам Иро да у 
Сало ми Рихар да Штра у са.  

Мико јан Без бра ди ца

ЗОРАН ТОДО РО ВИЋ, ТЕНОР СА ИЗУ ЗЕТ НОМ МЕЂУ НА РОД НОМ КАРИ ЈЕ РОМ

Сре ћан сам што и даље тра јем

Kада сте поста ли све сни 
свог дара, одно сно чиње ни це 
да у вама „чучи” озби љан опер
ски певач?

Вео ма рано сам имао тај осе
ћај да је опер ско пева ње, запра
во, нешто што ме испу ња ва, 
чини срећ ним. Знао сам да мој 
глас посе ду је одре ђен ква ли тет 
који ће ми јед ног дана омо гу ћи
ти да радим посао који волим 
и да од њега живим. Када сам 
постао све стан те чиње ни це, 
моја ула га ња у све то поста ја ла 
су све већа и већа. Био сам у пра
ву, нисам погре шио. Сан је вео
ма брзо постао јава. 

ну, Немач ка опе ра и Држав на 
опе ра у Бер ли ну, Холанд ска 
опе ра, Теа тар Ла Моне у Бри се
лу, Беч ка држав на опе ра, Опе ра 
Сан Фран ци ска, Опе ра Лос 
Анђе ле са, Теа тар Kапитол 
у Тулу зу, Мар сеј ска опе
ра, Kраљевска опе ра 
Kовент Гар ден…) у 
који ма пева те са вели

оства ре ним резул та ти ма?
Сама чиње ни ца да кари је ра 

још тра је, чини ме вео ма срећ ним 
и при ви ле го ва ним. Иако нера

до гле дам уна зад, сва ка ко ме 
раду је чиње ни ца што сам 

себи, за све те годи не и 
деце ни је, успео да при
у штим толи ко неве ро

ЗОРАН ТОДО РО ВИЋ, ТЕНОР СА ИЗУ ЗЕТ НОМ МЕЂУ НА РОД НОМ КАРИ ЈЕ РОМ

Сре ћан сам што и даље тра јем

ЧЕТИ РИ ДЕЦЕ НИ ЈЕ СВЕТСKОГ ДАНА ИГРЕ

Публи ка је жед на сао се ћа ња

Балет Народ ног позо-
ри шта ће сутра уве че (29. 
април, Вели ка сце на 19,30), 
пово дом Свет ског дана игре, 
обе ле жи ти и вео ма зна ча јан 
јуби леј – две сто то изво ђе ње 
бале та „Kо то тамо пева”, 
на музи ку Воји сла ва Воки ја 
Kостића, у коре о гра фи ји и 
режи ји Ста ше Зуров ца.
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МАЈ 2022. СЕЗОНА 2021/22.

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ 
у 19.30 часова
17. 05. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ,
балет по мотивима романа Милорада Павића 
26. 05. МАНОН ЛЕСКО, опера Ђакома Пучинија

ГОСТОВАЊА
09. 05. НЕЧИСТА КРВ, драма Борисава Станковића/Маје 
Тодоровић, Ваљево
18. 05. ТРАВИЈАТА, опера Ђузепа Вердија, Пожаревац
24. 05. ВУЦИ И ОВЦЕ, комедија Александра Н. Островског, 
учешће на фестивалу „НУШИЋЕВИ ДАНИ“, Смедерево
08. 06. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана 
Ковачевића, ПОЗОРИШНИ МАРАТОН, Сомбор

ВЕЛИКА СЦЕНА СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
МАЈ МАЈ

ЈУН

ЈУН

С Р Е . 

04.

ПЕТ. 

06.

Н Е Д . 

08.
П О Н . 

09.

Ч Е Т 

05.

СУ Б . 

07.

У ТО 

10.
П Е Т. 

13.
СУ Б . 

14.
Н Е Д . 

15.
П О Н . 

16.
У ТО . 

17.
С Р Е . 

18.
Ч Е Т. 

19.
П Е Т. 

20.
СУ Б . 

21.
Н Е Д . 

22.
П О Н . 

30.
У ТО . 

31.
С Р Е . 

01.
Ч Е Т. 

02.
П Е Т. 

03.
СУ Б . 

04.
Н Е Д . 

05.

19.00КАРМЕН 
опера Жоржа Бизеа 

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића 

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ“

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
„ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ“

АЛИСА
балет у кореографији Дејана Коларова 

МАНОН ЛЕСКО 
опера Ђакома Пучинија 

ДЕРВИШ И СМРТ 
Борисав М. Михиз / Егон Савин 

ДОН КИХОТ  
балет Лудвига Минкуса 
ГОДИНЕ ВРАНА 
драма Синише Ковачевића

ФИГАРОВА ЖЕНИДБА 
опера В. А. Моцарта 

НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена

ГОДИНЕ ВРАНА 
драма Синише Ковачевића

ВУЦИ И ОВЦЕ 
комедија Александра Н. Островског 

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића 

ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

ИВАНОВ 
драма Антона П. Чехова 

РАТ И МИР / ПРЕМИЈЕРА 
драма Лава Н. Толстоја 

РАТ И МИР  
драма Лава Н. Толстоја 

ГОДИНЕ ВРАНА / У ОКВИРУ ПРОГРАМА
67. СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
драма Синише Ковачевића

ГОДИНЕ ВРАНА / откупљено 
драма Синише Ковачевића

ЖИЗЕЛА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА
балет Адолфа Адама 

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА 
драма Александра Д. Сина 

С Р Е . 

04.

СУБ. 

07.

Ч Е Т. 

12.

Ч Е Т 

05.

Н Е Д . 

08.
С Р Е . 

11.

П Е Т. 

13.
СУ Б . 

14.
Н Е Д . 

15.
П О Н . 

16.
У ТО . 

17.
С Р Е . 

18.
Ч Е Т. 

19.
П Е Т. 

20.
СУ Б . 

21.
Н Е Д . 

22.
П О Н . 

23.
У ТО . 

24.
С Р Е . 

25.
Ч Е Т. 

26.
П Е Т. 

27.
СУ Б . 

28.
Н Е Д . 

29.
П О Н . 

30.
У ТО . 

31.
С Р Е . 

01.
Ч Е Т. 

02.
П Е Т. 

03.

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића 

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

ВЛАСТ 
комедија Бранислава Нушића 

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића 

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР 
комедија Жана Ануја а 

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића 

ОРЛАНДО
по роману Вирџиније Вулф 

ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја

ВЛАСТ 
комедија Бранислава Нушића 

ДОДЕЛА НАГРАДЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића 

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

ЗЛИ ДУСИ 
роман Ф. М. Достојевски у драматизацији Т. М. Ригонат 

НЕНАПИСАНА ПИСМА 
монодрама о Надежди Петровић, по тексту М. Милетић 

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ВЛАСТ 
комедија Бранислава Нушића

ХАСАНАГИНИЦА 
драма Љубомира Симовића 

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

„ИЗНАД ИГРЕ“
концерт поводом обележавања 55. година рада
КУД-а „Димитрије Котуровић“

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића
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19.30

19.00
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19.30
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20.30
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20.30
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20.30

20.30
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20.30

20.30

20.30

20.30

18.00

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

ASTOR PIAZZOLA & JAIME ZENAMON
композитори Јужне Америке (троделни концерт)
у оквиру Guitar Art Festi val

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
поводом 100 година постојања и рада Пулмологије

ЛЕПОТИЦА ЛИНЕЈНА 
драма Мартина Мекдоне, гостује Народно
позориште Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ 

ТАЧКА ПРЕ ЗАСИЋЕЊА
по текстовима Горана Миленковића и Барби 
Марковић, гостује Пулс театар Лазаревац

СУ Б . 

05.
АНА ФРАНК
моноопера Григорија С. Фрида, гостује Факултет 
савремених уметности и Музеј жртава геноцида

20.30

МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ
07, 14, 21 и 28. маја 2022. од 17 до 19 часова


