
Своју воју во 143. сезону На-
родно позориште 
почело је већ 13. 
септембра. Док се 
Сцена „Раша Плао-

вић“ спрема да Дан позоришта 
дочека реновирана и умивена, а 
у све три уметничке дирекцијецијеци
се, као и у техничкој и осталим 
пратећим службама припремају мају ма
нове поставке, септембар је био 
испуњен догађајиђајиђа ма.

Част да отвори сезону имао 
је култни балет „Ко то тамо пе-
ва“, који јекоји јеко , као две вечери ка-
сније и прсније и прсни ва драмска представа, 
„Баханткиње“, игран у оквиру 
значајне културне манифеста-
ције коције коци ја се тих даје која се тих даје ко на одржава-
ла у нашем граду, 77. ду, 77. ду светског 
конгреса ПЕН-а. Гости Нацио-
налног театра су били угледни 
књижевници из целог света, а 
нашу кућу су посетили и вели-

ки британски глумац, сер Дерек 
Џејкоби, и познати европски 
уметник, гост БИТЕФ-а, Јожеф 
Нађ. Опера је сезону отворила 
Вердиједиједи вим „Балом под маска-
ма“, а Музеј Народзеј Народзеј На ног позори-
шта изложбом слика Пре дра га 
Пеђе Ђаковића „Позоришне илу-
зије“зије“зи . НародНародНа но позориште било 
је и домаћин театру Фолксбине 
из Берлина и њиховој представи 
„У Москву! У Москву!“ играној 
у оквиру 45. БИТЕФ-а, а сутра 
увече, 25. септембра, Филхар-
монија мланија млани дих „Борислав Па-
шћан“ ће на Великој сцени одр-
жати још један у низу својих зу својих зу сво
увек добро посећених концера-
та, овог пута под насловом „Не-
досањани сан“. 

О ономе што нас чека у октобру, 
као и у даљем току сезоне 2011/12, 
читајте на следећим странама.                                    

Р. Р. Р П. Н. 
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Будвански трговац, 
јунак и антијутијути нак, 
више мудар и вешт 
него храбар, више 
опсенар и авантури-

ста него заиста добар и честит – 
Кањош Мацедоновић – после па-
узе од 22 године, поново је, под 
редитељском палицом Виде Ог-
њеновић, „ушетао“ међ’ зидине 
Старог граСтарог граСта да у Будви, да би се на 
почетку ове сезоне представио 
и београдској публици, као прва 
премијемијеми ра на Великој сцени. Но-
во читање драме, са Игором Ђор-
ђевићем у наслов
креирано је у ко
ји фестивала Град те
Будва и Народдва и Народдва и На ног по
ришта у Београ

разлику од прве поставке из 1989. 
године, која је слекоја је слеко дила традицио-
нални, митски нанос о Кањошу 
(у тумачењу Жарка Лаушевића) 
који је покоји је поко бедио не толико храбро-
шћу и јунаштвом, колико мудро-
шћу, шћу, шћу овога пута госпођа Огњено-
вић је радњу изместила у период 
између два светска рата. Дакле, 
уместо оновременог идиличног 
паштровићког друштвеног пејза-
жа, она је створила оштру, ла оштру, ла оштру веома 
горку и црну причу о томе како 
је мала средина, која услед свокоја услед своко -

је племенске затворености пре-
увеличава сопствену важност 
и значај, у суштини дволична и 
опака... Буран аплауз и овације ције ци
препуног гледалишта у амбијенбијенби -
ту Старог грату Старог грату Ста да, на тераси изме-
ђу цркава, како на премијемијеми ри 8. 
јула, тако и на четири репризна 
извођења, довољна су потврда да 
се родила веома успешна пред-
става која ће свава која ће свава ко како бити један 
од главних адута драмског репер-
тоара Наара Наа ционалног театра у 143. 
сезони. Премијемијеми ра је заказана за 
22. октобар на Великој сцени. 

„Кањошу“ сте се вратили 
после више од две деценије и 
поставили га поново тамо где 
је и првоизведен 1989. године. 
У чему сте овога пута прона-
шли редитељску инспираци-
ју...ју...ју

Била сам сигурна да та дра-
ма, која је та која је та ко ко добро прошла на 
праизведби, треба да доживи но-
во, другачије изчије изчи вођење. Можда 
је то требало и раније да се деније да се дени си, 
јер књижевни живот драмског де-
ла изван сцене је доста скучен. 
Но, у суштини, права инспираци-

ја за нову поставку „Кањоша“ је-
сте глумац Игор Ђорђевић, тај 
вулкански дароски дароски да вити млади пр-
вак кога улоге с разлогом про-
сто јуре. Зато сам пожурила да 
уграбим прилику. ку. ку Непогрешив 
избор, зар нијезар нијезар ни ? Одавно мислим 
да се није деда се није деда се ни сило да се један глу-
мац и улога тако добро креатив-
но препознајузнајузна .   ју.   ју

Иако су друштвени кон-
текст и околности, у односу на 
време када сте први пут поста-
вљали на сцену ову предста-

ву, ву, ву драстично 
про ме ње ни, 
„Кањош“ и да-
нас успешно 
провоцира и
интригира по-
зоришног гле-
даоца?

Сад, када је 
представа пред 
гледаоцем, ви-
ше нема потре-
бе да објабе да објабе да об шња-
вам шта смо 
мислили и хте-
ли да кажемо. 
Ако то не може 
да се види из 
представе, шта 
вреди да се чи-
та из овог ин-
тервјуа!? У њој 
су, су, су и то у три ди-
мензијезијези , све оне 
провокативне 
и интригантне  
нијаннијанни се које су се које су се ко
нас и понукале 

да је радимо. Гледалац је сам се-
би најбољи водич кроз њу и није дич кроз њу и није дич кроз њу и ни
му потребно неко нароко нароко на чито упут-
ство за употребу.   бу.   бу

Многи се још увек сећају ћају ћа
оне сјајне представе са изван-
редном глумачком екипом ко-
ју су предводили Жарко Лау-
шевић, Петар Божовић, Раде 
Марковић, Ирфан Менсур, Пе-
ра Краљ... Међутим, и нова по-
дела је веома моћна. Није ли то 
још један показатељ да ови на-
ши простори представљају невљају невља -
пресушан извор глумачких та-
лената?

Јесте, и то је показатељ да 
је мало комада у драмској лите-
ратури који се у нари који се у нари ко шем богатом 
и разноврсном глумишту не мо-
гу одлично поделити. Узмите са-
мо поделу ове представе. Какав 
је то изванредан тим! Нађите ми 
драмски текст, класични или са-
времени, било којег жанло којег жанло ко ра, стила 
и врсте, а да га овај изванредни 
ансамбл не би просто усијао свосто усијао свосто уси -
јом игром. Стварно, тешко бисте 
га нашли.

Микојан Безкојан Безко брадица

Уз  ВиУз  ВиУ ду 
ОгУОгУ њено-

вић у аутор
ском тиму су ском тиму су ском ти
и драи драи д марамара тург
Копривица, ца, ца
граф Миодраг Та
кокок стимостимости граф
говић, компо
Зоран ЕрићЗоран ЕрићЗо , 
сценском гово
ру је бринуо 
Радован Кне
жевић а о 
сценском по-
крету Саша 
Крга. У на-
словној улози 
је Игор Ђорђевић, а у оста-
лим ролалим ролалим ро ма лама ла Бранислав Ле-
чић (Фур (Фур ( ланФурланФур ), лан), лан Предраг Еј-драг Еј-драг Еј
дус (Дужд (Дужд ( )Дужд)Дужд , Бранко Јерико Јерико Је нић
(Сти(Сти( јеСтијеСти по), по), по Марко Баћовић 
(Да(Да( скалескалеска ), ле), ле Танасије Узусије Узуси новић
(Отац Ге(Отац Ге( раОтац ГераОтац Ге сим)сим)сим , Стела ЋетСтела ЋетСте -
ковић (Кат(Кат( на), на), на ЗораЗораЗо на Бећић 
(Ив(Ив( ка), ка), ка Сена Ђорона Ђорона Ђо вић (Ви (Ви ( до-
сава), ва), ва  Јеле Јеле Је на Хелц (Ђо (Ђо ( вана 
Грација Фоција Фоци скарискариска ), ри), ри БиљаБиљаБи на 
ЂуроЂуроЂу вић (Си (Си ( њора де Долњора де Долњо чи), чи), чи
Марта Ћерата Ћерата Ће нић (Си (Си ( њорињорињо на 
де Долчи), чи), чи Александар Ђуридар Ђуридар Ђу -
ца (Ни(Ни( кодим)дим)дим , Бранко Вида-
ковић (Лу(Лу( ка)ка)ка , Зоран ЋоЗоран ЋоЗо сић 
(Ми(Ми( тар), тар), тар Радован Миља Миља Ми нић
(Го(Го( лубГолубГо ),  луб),  луб Небојша Кундачи-
на (Кр(Кр( сто), сто), сто Синиша Убовић
(Ра(Ра( до), до), до Хаџи Ненад Маринад Маринад Ма чић
(Отац Фи(Отац Фи( лиОтац ФилиОтац Фи монлимонли )мон)мон , Андреја дреја дре
МариМариМа чић (Дру(Дру( шко ди Ката-
ро) ро) ро Павле Јеривле Јеривле Је нић (Ву(Ву( кац)кац)кац , 
Мишо Обрашо Обрашо Об довић (Сте(Сте( ван)ван)ван , 
Мило ЛеМило ЛеМи кић (Ни (Ни ( коло Диколо Дико едо), до), до
Стеван Пиалеалеа  (Рек (Рек ( тор Ан-
дреа Ди Молидреа Ди Молидреа Ди Мо на).на).на
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ГЛЕДАЋЕТЕ У 143. СЕЗОНИ

ДРАМА

Ве ли ка сце на:
• „Кањош Мацедоновић“, аутора и редитеља Виде Огњеновић
• Педро Калдерон де ла Барка „Живот је сан“, редитељ Слобо-
дан Унковски
• Ж. Б. П. Мо ли јер „Ми зан троп“, ре ди тељ Егон Са вин
Сце на „Ра ша Пла о вић“:
• Ф. М. До сто јев ски „Зли ду си“, дра ма ти за ци ја и ре жи ја Та-
ње Ман дић Ри го нат
• А. Ка ми „Не спо ра зум“, ре ди тељ Вељ ко Ми ћу но вић 
• О. Вајлд „Важно је звати се Ернест“, редитељ Никола Завишић
• Те не си Ви ли јамс „Ста кле на ме на же ри ја“, ре ди тељ Ра до-
слав Ми лен ко вић
• Ду шан Ко ва че вић „Ре ин кар на ци ја“ 
• Шек спир „Хен ри VI“ – Пр ви део, ре ди тељ Ни ки та Ми ли-– Пр ви део, ре ди тељ Ни ки та Ми ли-–
во је вић, (ко про дук ци ја са јед ним по зна тим лон дон ским те-
а тром и Фон дом „Ла за Ко стић“), пре ми је ре у Лон до ну и у 
На род ном по зо ри шту 
• Бранислав Нушић „Народни посланик“, копродукција 
са Народним позориштем из Лесковца, редитељ Михаило 
Вукобратовић

ОПЕРА

Ве ли ка сце на:
• Ђузепе Верди „Дон Карлос“, 
премијермијерми на обнова, режијужијужи Мла-
дена Сабљића обнавља Ивана
Драгутиновић МариМариМа чић
• Жорж Би зе „Кар мен“ у ре жи-
ји Не бој ше Бра ди ћа
• Ђо а ки но Ро си ни „Пе пе љу га“, 
пре ми јер на об но ва, ре ди тељ Ја-
гош Мар ко вић

БАЛЕТ
Ве ли ка сце на:
• „Алек сан дар“, у ко ре о гра фи ји Ро нал да Сав ко ви ћа
• „Цир ку зан ти“, пре ма де лу Жа ка Пре ве ра, у ко ре о гра фи-
ји Ро ла на Пе ти ја
Сце на „Ра ша Пла о вић“:
• „Ча роб на фру ла“, (рад ни на слов), пре ма адап ти ра ном ли-
бре ту, на му зи ку В. А. Мо цар та и дру гих ауто ра, у ко ре о-
гра фи ји Алек сан дра Или ћа
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, ром Ђор
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Упрошлој сезони, 
Народно позори-
ште било је убе-
дљиво најпопу-
ларнији театар 

у Србији са више од 160000 гле-
далаца. Поред тога, 142. сезо-
на остаће упамћена и по томе 
што је у оквиру ње наставље-
на је фазна реконструкција по-
зоришта...

Можемо бити задовољни по-
стигнутим резултатима. Одигра-
ли смо укупно 409 представа, 
а имали смо и бројна успешна 
гостовања у земљи и иностран-
ству. ству. ству Као конкретан допринос 
децентрализацији кулцији кулци туре, На-
родно позориште је на обе сце-
не угостило већи број ансамба-
ла из Србијебијеби . Током јуна, као и 
прошле године, поново смо реа-
лизовали програм презентације ције ци
дипломских представа студена-
та глумачких академија у Срмија у Срми би-
ји. По први пут, ви пут, ви пут објаобјаоб вили смо и 
штампани репертоар Опере и Ба-
лета за целу сезону,ну,ну  који се мо који се мо ко -
гао пронаћи на инфо-пултови-
ма Аеродрома „Никола Тесла“ 
и значајних београдских хоте-
ла, а уз помоћ Туристичког саве-
за Београда, презентован је и у 
Лондону као део културне пону-
де Београда. У оквиру фазне ре-
конструкције зације заци вршена је хидро-
изолација кроција кроци ва, замењено је 36 
кровних прозора, реновиран ве-
ћи део гардероба, постављен 
видео-надзор у целој згради, ре-
новиран систем вентилацијецијеци , по-
стављен уређај који олакђај који олакђај ко шава 
праћење представа особама са 
оштећеним видом и слухом, обез-
беђен репертоар на Брајеар на Брајеар на Бра вом пи-
сму... сму... сму По пројекПо пројекПо про ту архитекте Ми-
лана Палишашког реновиран је 
простор у сутерену зграде за по-
требе Музеја Назеја Назе родја Народја На ног позори-
шта. Укупан број посетилаца 
нашег Музејазејазе , од оснивања, 22. 

новембра, до краја се до краја се до кра зоне, био је 
око 16000. 

Какви су планови за наред-
ни период?

Са становишта радова на 
фазној реконструкцији Тецији Теци атра, 
централна инвестиција ове сеција ове сеци зо-
не свакако ће бити адаптација ција ци
Сцене „Раша Плаовић“. Све то 
не бисмо могли да урадимо без 
озбиљне подршке Министарства 
културе, али и угледног архитек-
те Слободана Дрињаковића и ње-
говог младог колеге Николе Це-
нића, те Саобраћајног института 
ЦИП, који нас докоји нас доко наторски подр-
жавају у свевају у свева му што радимо. Та-
кође, подржавају нас и мновају нас и мнова ги 
племенити људи, који у овим који у овим ко
економски тешким временима 
имају осеимају осеима ћаја за наћаја за наћа ционалну кул-
туру. ру. ру Завршетак адаптације овог ције овог ци
простора, који ће имакоји ће имако ти 289 вео-
ма удобних места, планирамо за 
Дан позоришта, 22. новембар,
када ћемо извести премијеру мијеру ми дра-
ме „Зли дуси“. И са становишта
душе позоришта, репертоара, ве-
рујем да ћерујем да ћеру мо оствариоствариоства ти изве-
стан помак. Ослонићемо се на 
врхунске и проверене ауторе, во-
дећи рачуна, као најпосећенији нији ни
театар у земљи, о публици и ре-
номеу који Намеу који Намеу ко ционални театар 
има у окружењу, њу, њу а и шире. Ауто-
ри попут Виде Огњеновић и Ду-
шана Ковачевића, као и Шек-
спира, Достојевстојевсто ског, ског, ског Молијелијели ра, 
Калдерона, Камијамијами , Вајлда, Ви-
лијамлијамли са, Моцарта, Вердијадијади , Би-
зеа, Росинијанијани , редитељи као што 
су Слободан Унковски, Егон Са-
вин, Небојша Брадић, кореогра-
фи реномеа Роналда Савковића и 
других гостију из иностију из иности странства, 
као и наши врхунски уметници 
из Куће, обећавају пувају пува но узбудљи-
вих и катарзичних тренутака на 
нашим сценама. Међународнародна на са-
радња, која је већ гокоја је већ гоко динама на за-
видном нивоу, воу, воу биће унапређена 

(у току су преговори о копродук-
цијацијаци ма и важним гостовањима), 
јер смо се, поучени претходним 
многобројним искуствима, уве-
рили да је то важан сегмент умет-
ничког напретка. Наша Кућа ће 
промишљено пружити шансу и 
младим уметницима, о чему све-
доче објаче објаче об вљени репертоар и на-
ша већ прокламована жеља да 
неспорно квалитетне ансамбле 
подмладимо, а кроз бројне и ра-
зноврсне активности везане за 
Музеј Народзеј Народзеј На ног позоришта на-
ставићемо да афирмишемо исто-
рију терију тери атра, јер је то једна од нај-
значајнијих дунијих дуни ховних вертикала 
нашег нарошег нарошег на да. 

За све то биће неопходна 
и јака финансијска подршка. 
Национални театар је у овом 
тренутку, ку, ку као што сте недавно 
рекли, „економски стабилна 
Кућа“...

Висок уметнички ниво, ко-
ји је императив Народтив Народтив На ном позо-
риштуштушт , у, у може се оствариже се оствариже се оства ти само 
озбиљном организацијом поцијом поци сла 
и стабилном економском ситу-
ацијомцијомци . И овом приликом пона-
вљам да смо веома захвални на 
подршци које Нашци које Нашци ко ционалном теа-
тру пружају нажају нажа ши оснивачи и фи-
нансијесијеси ри – Министарство кул-
туре Републике Србије и Влабије и Влаби да 
Републике Србијебијеби , што је важан 
стимуланс менаџменту и свим за-
посленима који су спремма који су спремма ко ни да ра-
де. Сва три уметничка сектора 
конципирала су своје рела су своје рела су сво пертоа-
ре са жељом да највећи број упо-
слених уметника буде из Народде из Народде из На -
ног позоришта, јер наша Кућа 
има три сјајна ансамбла. Жеља 
нам је да публика из Београда, 
Србијебијеби , али и иностранства, које које ко
је на нашу срећу све више, ужи-
ва у нашим представама и да у 
њима види наше најзначајније није ни
уметнике. 

Микојан Безкојан Безко брадица

ПРОМОЦИЈЕ
04. 10 | 18.00 Боро Мајданац ПОЗОРИШТЕ У 
ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ, издавачи КИЗ „Алтера“ 
и Удружење драмских уметника Србије

СЕЋАЊЕ
06. 10 | 18.00 БОРИСЛАВ ГРИГОРОВИЋ, редитељ 

12. 10 | 18.30 ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ ФЕРЕНЦА 
БАРЕТА, изложба Позоришног музеја Војводине, 
аутор Љиљана Динић

СУСРЕТИ
18. 10 | 18.00 ВИДА ОГЊЕНОВИЋ, књижевница 
и редитељка

ЈУБИЛЕЈИ
20. 10 | 18.00 ЈЕЛЕНА ВЛАХОВИЋ, 25 година 
уметничког рада

КОНЦЕРТ
30. 10 | 18.00 ВЕЧЕ ОБОЕ – Марија Лазић, обоа и Рада 
Пећанац, клавир

ОТВОРЕНА ВРАТА
15. и 29. 10 | 11.00 и 13.00 часова   
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ОКТОБАР 2011.
● ПРВА ПОСТАВКА

● ПОЗОРИШНЕ ИЛУЗИЈЕ
аутор  Зорица Јанковић

СЕЗОНА 2011/12. У МУЗЕЈУ

Изложбе:
• „Позоришне илузије“зије“зи , изложба слика Предрага Пеђе 
Ђаковића, отвараотвараотва ње 13. септембра 2011. године, прире-
ђивач изложбе: Зорица Јанковић
• „Позоришни плакат Ференца Бареца Бареца Ба та“, изложба Позо-
ришног музеја Војзеја Војзе водине, аутор Љиљана Динић, отва-
рање 12. октобра
• „Стеван Сремац“, у сараду сараду са њи са Народњи са Народњи са На ним музејем у зејем у зе
Нишу, шу, шу отвараотвараотва ње 22. новембра
• „Позорје Лазорје Лазор зе Костића“, поводом 170 година од њего-
вог рођења, Позоришни музеј Војводине, аутор Зоран 
Максимовић, отвараотвараотва ње 22. децембра
• Изложба уметничких слика драмског уметника Брани-
слава-Циге Јеринића, отвараотвараотва ње 15. фебруара 2012.
• Изложба у оквиру манифестације „Ноћ муције „Ноћ муци зеја“зеја“зе , мај 
2012.
• Изложба представе „Хенри VI“ са премијемијеми ре у Лондо-
ну, ну, ну  јун 2012. године, аутори Владимир Марковић и Зо-
рица Јанковић

Гостовања:
• Изложба „Савремена костимографија на сцефија на сцефи ни Народни Народни На -
ног позоришта у Београду“, у оквиру фестивала „Дани 
Зорана Радмиловића“ у Зајећа“ у Зајећа“ у За чаручаруча , 14. ру, 14. ру октобар 2011, ауто-
ри: Олга Мрђеновић и Зорица Јанковић
• Изложба „Великани Народни Народни На ног позоришта на поштан-
ским маркама“ (у сараду сараду са њи са ПТТ музејемзејемзе ), у оквиру 
Позоришног фестивала „Театар у једном дејству“ у Мла-
деновцу, цу, цу октобар 2011, приређивач Зорица Јанковић
• Изложба „Народжба „Народжба „На но позориште у Београду“, Нови те-
атар у Будимпешти, децембар 2011, аутор Зорица Јан-
ковић
• Изложба „Великани Народни Народни На ног позоришта на поштан-
ским маркама“ (у сараду сараду са њи са ПТТ музејемзејемзе ), у оквиру 
фестивала „Глумачке свечаности Миливоја Живоја Живо ванови-
ћа“ у Пожаревжаревжа цу, цу, цу април 2012, приређивач Зорица Јан-
ковић

Тематски циклуси:
Сусрети, Јубилеји, Селеји, Селе ћања, Промоције, Конције, Конци церти, 
Школски час, Дан отворених врата

ТРИ ПИТАЊА ЗА УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

Узбудљива сезона    
ВреВреВ меремере на су   те-

шка, шка, шка новац 
би,би,би  и да га има ви-
ше у културитуриту ,ри,ри  ва-
љало раљало раља ционално 
трошити. О то-
ме посебно брисебно брисеб не-
мо, јер без здраве 
финансијске под-
логе, ге, ге која је вакоја је вако -
жна за добру ат-
мосферу у раферу у рафе ду, ду, ду
нема услонема услоне ва да се 
озбиљно бавимо вимо ви
представамавамава , ма, ма а 
наронарона чито премито премито пре -
јерајераје марамара .

изложба слика Предрага Пеђе Ђаковића
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ДЕРЕК У ЏЕ ЈКОБИЈУ УРУЧЕН ПЕЧАТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Сер, ово позориште
је и ваш дом

Сер Деререк Џејкоби, 
познати енти енглески 
глум ац, од управ-
ника Наника Националног 
театра у Бетра у Београду 

Божидара Ђуровића, у уто у уторак 13. 
септембра, примио је је Печат На-
родног позоришта.

На свечаности одржаној у Му-
зеју Назеју Назе родју Народју На ног позориришта, уочи 
отвараотвараотва ња изложбе сликжбе сликa „Позори-
шне илузије“ Презије“ Прези драга Ђага Ђаковића, 
Ђуровић је подсетио да је Џејтио да је Џејко-

би, један од највећих позори-
шних глумаца даца данашњице, 
1974. године гостостовао у На-
ционалном театру на Ветру на Вели-
кој сцени у Шекни у Шекспировој 
„Богојагојаго вљенској ноској ноћи“.

„Том прилиликом је до-
био медаљу кољу коју чуљу коју чуљу ко ва до 

данашњег дашњег дана. Вече-
рас, у знак зау знак захвалности 
што је са нашто је са нама, добија бија би
Печат Народчат Народчат На ног поног позори-

шта. Овде пишеше: ‘Ово по-
зориште је ваш домште је ваш дом’. Сер, 

добро дошли у вашли у вашу ку-
ћу“, поручио је управчио је управ-

ник Народродник Народник На ног позо-
ришта. 

Господин Џејдин Џејко-
би је рекао да је векао да је веома уз-

буђен и нагласио да ово присио да ово при-
знање представља за њевља за њега 

изненађење. „Велика је част када 
вам дају привам дају привам да знање у властитој зе-
мљи, а још већа када га добијебијеби те 
ван ње, посебно у земљи каква је 
Србија“бија“би , казао је он, а након тога 
је проговорио и на српском: „Мно-
го хвала“ што су присутни поздра-
вили срдачним аплаузом.

Џејкоби је рођен 1938. годи-
не у Лондону, ну, ну као једино дете у 
радничкој породици. Када је  на-
пунио 18 година, добио је стипен-
дију за шкодију за шкоди ловање на Кембриџу, џу, џу
где се бавио историјомријомри . ПараПараПа лел-
но, се посветио и глуми. Један је 
од оснивача чувеног Royal Na ti o-
nal The a tre-a. У позоришту је оди-
грао велики број значајних улога 
у представама „Хамлет“, „Оте-
ло“, „Три сестре“, „Пер Гинт“, 
Сирано де Бержерак“, „Магбет“, 
„Ричард Трећи“...

Широј јавности познат је по 
улози цара Клази цара Клази ца удија у седија у седи рији „Јарији „Јари , 
Клаудије“ кодије“ коди ја је је“ која је је“ ко 1976. године 
снимљена у продукцији тецији теци леви-
зијске куће BBC.  

За допринос драмској уметно-
сти, Џејкоби је добио чак две ви-
тешке титуле: енглеску и данску. ску. ску
Сер Џејкоби тренутно борави у 
Србији где снибији где сниби ма британско-ита-
лијанлијанли ску телевизијску серију „Тирију „Тири -
таник, крв и челик“.  

М. Безбрадица

ОСЛОБОЂЕНА РЕЧ 

Са балкона  
На род ног  

позоришта, у че-
твртак 15. септем-
бра, отворен је 
највећи књижев-
ни фестивал икад 
организован у Ср-
бији бији би – „Free the 
word“ (Ослободи 
реч), у оквиру 77. 

међународнародна ног ПЕН конгреса. Програм је водио Михаило 
Лађевац, који је који је ко нагласио да писци различитих језика, кул-
тура, традицијацијаци , поетике и генерација овим пуција овим пуци тем враћају ћају ћа
књижевност, ност, ност као истински језик света, у јавни простор, у 
свакодневицу, цу, цу на главни градски трг. ски трг. ски трг Публику окупљену 
преко пута, на Тргу Републике, поздравио је председник 
ПЕН-а Џон Ралстон Сол, а потом је тридесетак гостијустијусти -пи-
саца на матерњим језицима читало одломке из својих ке из својих ке из сво де-
ла. Председница Српског ПЕН-а, Вида Огњеновић, прочи-
тала је песму недавно преминулог песника Петруа Крдуа 
„Остатак није ватак није ватак ни жан“. Пре почетка програма, на два ви-
део-бима, приказани су видео записи о великим српским 
књижевницима Исидори Секулић, Црњанском, Андрићу, ћу, ћу
Пекићу, ћу, ћу Павићу... ћу... ћу Гости су потом на Великој сцени гледа-
ли Еурипидове „Баханткиње“. 

М. Б.  

ЕГОН САВИН ИЗ МАЂАРСКЕ

Но ви те а тар из Бу дим пе ште, чи је је ре пер то ар ско 
опре де ље ње са вре ме но чи та ње кла сич не и мо дер-

не  дра ме,  при ка-
за ће бе о град ској 
пу бли ци у сре ду 
12. ок то бра, на 
Ве ли кој  сце ни 
На род ног по зо ри-
шта, по зна ти ко-
мад А. Н. Остров-
ског „Шу ма“, у 
ре жи ји Его на Са-
ви на. Ово го сто-
ва ње је по че так 

оства ри ва ња ле тос пот пи са ног Про то ко ла о са рад њи 
из ме ђу два те а тра, а уз врат на по се та се оче ку је у де-
цем бру. 

Р. П. Н.

С ОНЕ СТРАНЕ ЗАВЕСЕ

Ак ци ја Отво ре на вра та На род ног по зо ри шта ко ја је 
прет ход не се зо не осво ји ла мно го сим па ти ја, на ста-

вља се. Пр ву гру пу по се ти ла ца за ин те ре со ва них да упо-
зна ју На ци о нал ни те а тар „с оне стра не за ве се“, др Ми-
ло ван Здрав ко вић је у сво је вр сну ту ри стич ку ту ру кроз 
про сто ри је и исто ри ју на шег нај ста ри јег те а тра во дио 
17. сеп тем бра, чи ме се ова ин сти ту ци ја од на ци о нал-
ног зна ча ја при дру жи ла Кул тур но-ту ри стич кој ма ни фе-
ста ци ји „Да ни европ ске ба шти не“. Сле де ћи оби ла сци 
за ка за ни су за да нас, 24. сеп тем бар, у уоби ча је ним тер-
ми ни ма, од 11 и 13 са ти.

Ј. С.

ЈЕСЕЊИ ФЕСТИВАЛИ

Дра ма у ок то бру уче ству је на два фе сти ва ла: „Хе да 
Га блер“ ће се са још че ти ри бе о град ске и јед ном 

ужич ком пред ста вом над ме та ти за нај бо љу на По зо ри-
шном фе сти ва лу „Те а тар у јед ном деј ству“ у Мла де нов-
цу, а из За је ча ра ће, са Да на Зо ра на  Рад ми ло ви ћа, Зо-
ра нов брк по не ти је дан од чла но ва ве ли ког глу мач ког 
ан сам бла пред ста ве „Ка њош Ма це до но вић“. Да ли ће 
нај но ви је оства ре ње На род ног по зо ри шта осво ји ти и 
не ку од на гра да, зна ће се по за вр шет ку Фе сти ва ла, 21. 
ок то бра.

Ј. С.

УМузејузејузе НародНародНа ног
позоришта је 21. 
септембра про-
мовисана књига
„Те„Те„ атар покрета

Јожефа Нађа“, аутора Милана
Мађаређаређа ва, којикојико је анализирао На-
ђов креативни процес у девет
његових представа насталих из-
међу 1987. и 2003. Представе
су подељене у четири тематски
одређена периода: „Локална ми-
тологијагијаги – ‘Пекиншка патка’ и
‘Орфејефејефе ве лестве’“,  „Кањишки
круг(ови) – ‘Co me dia Tem pio’ и
‘Анатомијамијами звери’, „Литерарни
извори – ‘Војцек’ и ‘Стража’ и
„Театар суштине – ’Филозофи’, 
‘Нема више неба’ и ‘Дневник
једног непознатог’“. Ове пред-
ставе, по мишљењу аутора, чи-
не заокружени период Нађове
животне и уметничке индивиду-
ацијецијеци и могу послужити као нај-
тачнијинијини примери за дефинисање
уметничкогпоступка. Универзал-
ни позоришни језик, „уметност
без уметности“ и принцип цело-
купног уметничког дела су те-
мељни постулати Нађове ауто-

поетике. У његовој ствараствараства лачкој
лабораторијиријири , где се развија и певија и певи -
дагошки рад, настајустајуста представе
којекојеко афирмишу позориште као
целокупно уметничко дело. На
трагу те идејеидејеиде овај велики умет-
ник ствараствараства свој театар покрета
уместо устаљеног поимања теа-
тра заснованог на речима, или
на односу реч-покрет. Нађ истра-
жујежујежу шта је суштина, односно

есенцијацијаци театра. Књигу, у, у којакојако има
веома темељну научну апараапараапа ту-
ру и бројне фотографијфијфи е из пред-
става, издао је Музеј позоришне
уметности Војводине. На промо-
цији су гоцији су гоци ворили Јожеф Нађ, те-
атролог Јован Ћирилов, профе-
сор емеритус Светозар Рапајићпајићпа , 
уредник издања Ивана Кочи и 
аутор.

Р.Р.Р П. Н.

ЈОЖЕФ НАЂ У  НАРОДНОМ ПОЗОРИШТ У

Театар покрета
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ИНТЕРВЈУ ФРАНСИС МА ЛОВИК

Ноге у ваздуху, глава на земљи

Нова позоришна се-
зона је за балетске
играче НародНародНа ног по-
зоришта почела још
у августу. сту. сту Од првог

дана имајуимајуима привилегијугијуги да раде са
врхунским балетским стручњаком
из ПариПариПа за, Франсисом Маловиком
(Fran cis Ma lo vik). 

Наш Балет започиње сезону
са врхунским педагогом. Реците
нам нешто о својим утисцима о
раду и нашим балетским уметни-
цима.

Изузетно ми је драго што сте
ме позвали у Београд. Поштујемштујемшту на-
чин на којикојико функционише ваш ба-
летски ансамбл. Нисам овде да бих
судио о вашим играчима, већ сам ту
да им помогнем да се усавршавајувајува
и уче. Осећам
да имам довољ-
но простора да
им приђем, а и
наишао сам на
велики ентузи-
јазам. Играчки
век је кратак и
зато не смемо
губити време. 
Сама чињеница
да је ово нацио-
нална балетска
компанијанијани , оба-
везујезујезу нас да за-

једно идемо ка врху. ху. ху Приметио сам
извесну дозу збуњености у почетку, ку, ку
али међу играчима преовлађујеђујеђу же-
ља за новим сазнањима и то је оно
што ме радуједуједу . Постојестојесто различите
школе, другачијичијичи сензибилитети, 
али у балетској сали инсистирам
на квалитету,ту,ту  класичном, чистом по-
крету. ту. ту Од тога не одступам, и зато
инсистирам на понављању комби-
нацијацијаци како би их тело усвојиусвојиусво ло, а
затим и издржало напоре. Такође, 
тражим од играча да размишљајушљајушља о
сваком сегменту корака, па и најсит-
нијемнијемни . Једино тако могу оствариоствариоства ти
врхунске резултате.

Изузетно сте посвећени игра-
чима у балетској сали, али поседу-
јете и велики ауторитет који испо-
љавате на префињен начин...

У питању
је интеракци-
ја. Играчи су
гладни знања
и покрета. 
МојаМојаМо дужност
је да им то
пружим. На 
б а л е т с ком
класу не пра-
вим никакву
разлику изме-
ђу солиста
и ансамбла. 
Правила ва-

же за све. Преда мном су
професионалци, зрели љу-
ди и тако им се и обраћам. 
Здрав однос је изузетно ва-
жан. На тај начин се игра-
чи ослобађајуђајуђа , ју, ју а када су сло-
бодни, онда се то види и на
сцени.

Ваш уметнички опус
је заиста импозантан. 
Сјајна играчка каријера, 
сарадња са врхунским 
педагозима и кореогра-
фима... Како Вам све то
изгледа из ове перспекти-
ве?

Дошао сам у парипарипа ску
Оперу са двадесет година, 
што је већ прилично касно. 
Можда је то био и известан хенди-
кеп, али сам у међувремену много
радио са различитим кореографи-
ма и педагозима од којихкојихко ћу са ве-
ликим поштовањем поменути и див-
ног Бориса Књазева. По доласку у
Оперу, ру, ру приметио сам велики број
талентованих играча. Али нисам гу-
био време на такве врсте анализа
или процена, већ сам много учио, 
посматрао и упијаоупијаоупи све оно што ми
је било потребно за даљи развој. 
Такође, нисам одступао од златног
правила да се ујутру будим како
бих ишао на балетски клас. Нисам
био звезда. Само сам са апсолутном 
страшћу био посвећен свом послу.слу.слу

Рудолф Нурејеврејевре је то свакако
приметио!

Он је био овоземаљски бале-
тски идеал. Играо сам у великом
бројубројубро његових представа. Волео
ме је и имао сам срећу да ми је че-
сто давао првачке улоге. Све њего-
ве примедбе и савете сам уважавао
и трудио се да их применим, не са-
мо на сцени, већ и на балетском
класу. су. су Па управо оно што је мени
Рудолф говорио или чему ме је на-
учио, сада ја покушавам да прене-
сем Вашим играчима. Сматрам изу-
зетним богатством што ми је лично
Нурејеврејевре давао савете везане за игру. игру. игру

Занимљиво је и то да је он бирао
групу талентованих, веома младих
играча, са њима је радио и тако ства-
рао балетске звезде. Умео је да пре-
позна таленат у младим људима. 
Нурејерејере ва бескрајно поштујемштујемшту . По-
себно његов стил, који јекоји јеко био караккаракка -
теристичан – чист, чан – чист, чан – чист али специфичан
покрет. Изнад свега, био је обичан
човек. Поменућу и једну анегдоту. ту. ту
Посматрао сам га својесвојесво времено иза
кулиса за време наступа у „Успава-
ној лепотици“. НаравНаравНа но, био је фан-
тастичан, што сам и коментаритарита сао
са својимсвојимсво саговорником. Он ме је
наговараовараова да одем у гардеробу Ну-
рејерејере ву, ву, ву после представе, и да му то
кажем. Нисам имао храбрости, али
сам на крајукрајукра ипак отишао. Сећам се
да сам ушао, а он је скидао шмин-
ку. ку. ку Окренуо се према мени и ја сам
му пренео својесвојесво утиске. Насмејаосмејаосме се
и рекао: „Хвала, ја сам толико тога
дао, али ми нико изравно никада ни-
шта нијенијени рекао“. Нажалост, када се лост, када се лост
спусти завеса - уметник остаје сам.

Да ли сте још као играч пла-
нирали да се касније бавите и пе-
дагошким радом? На који начин
сте постали ma i tre de bal let?

Искрено, плашила ме је поми-
сао о напуштању позоришта. Неко-
лико година пред одлазак у пензијузијузи
трудио сам се да научим буквално

свако место у балетским предста-
вама којекојеко смо изводили. То ми је
веома помогло у будућем педаго-
шком раду. ду. ду Морам признати да су
још за време мојемојемо играчке карикарика јеријери ре
људи примећивали ту посвећеност
послу, потенцијал ислу, потенцијал ислу одговорност. 
Бити балет мајстор је уметност. 
Неопходно је прихватити индиви-
дуалност сваког играча, процени-
ти његове могућности и предвиде-
ти можда и оно што ни он сам не
зна о себи. Треба остати отворен
за нова сазнања, јер се у уметности 
перманентно учи. Класичан балет
је жива уметност и стално се мења. 
Балет мајстор мора имати широке
погледе и константно пратити про-
мене. Већ сам поменуо и посвеће-
ност, ност, ност она је кључна, ја и на улици
размишљам о комбинацијацијаци ма, кора-
цима... Тако, размишљам и о „Лабу-
довом језеру“, односно имам својусвојусво
кореографску верзијузијузи тог балета, 
али још увек само на папиру и ски-
цама.

Која је Ваша дефиниција
игре?

Дефиницијацијаци не постојистојисто . Једно-
ставно – игра је живот. Играч је
онај коме су ноге у ваздуху, ху, ху а гла-
ва на земљи.

Бранкица Кнежевић

САВКОВИЋ ПОНОВО У БЕОГРАДУ

Интернационална звездазвездазве ,зда,зда балеталета ски играч и коре коре ко о-
граф Роналд Савковић, поново је гост НародНародНа ног по-

зоризоризо шта, шта, шта сада као кореда као кореда као ко ограф. Ових дана почиње рад на
поставци балебалеба та „Александар“, ексклузивклузивклу но за наш Ба-
лет. Открива нам да се радуједуједу почетку рада и овом, пре
свегасвегасве , га, га истраживачком подухвадухваду ту. ту. ту Савковић доладоладо зилазила у Бе-
оград после веливеливе ких успехауспехауспе којекојеко је оствариооствариооства на Фести-
валувалува „МериМериМе да“ у Шпанијинијини и после боравборавбо ка у Москви,скви,скви где
је сарасараса ђивао звездазвездазве маздамазда Бољшој театра и АБТ (Ame ri can АБТ (Ame ri can АБТ
Bal let The a tre). ПремиПремиПре јемијеми рајераје балебалеба та „Александар“ је пред-
виђена за 15. новембар 2011. године.не.не

Б. К.

Солиолио ста балебалеба та парипарипа ске ОпереОпереОпе
био је пуних двадесет пет годи-

на, на, на од 1971. до 1996. године. не. не Насту-
пао је у балебалеба тиматимати чувених корекореко огра-
фа међу којима су: Ј. Ј. Ј Григорогорого вич, 
М. М. М Канингем, Д. Д. Д Дан, Р. Р. Р Вилсон, К. К. К
МакмиМакмиМак ланмиланми , Ј. Ј. Ј Батлер, тлер, тлер Ј. Ј. Ј КиКиК лиилии јлијли ан, 
Р. Р. Р Пети. СараСараСа ђивао је изуизуиз зетузету ним пе-
дагозимазимази као што су Б. Б. Б КњазевКњазевКња , зев, зев Ж. Ж. Ж
МајерМајерМа , јер, јер И. И. И Фоска, ска, ска Р. Р. Р Франкети, ти, ти А. Ла-
бис. бис. бис Био је ангажован као асистент
дирекдирекди тораторато у БалеБалеБа ту из Бордоа где је
водио широшироши ки репертоар од БаланБаланБа -
шина и Лифарафарафа до савремевремевре них корекореко -
ографа М. М. М ЕкаЕкаЕк , а, а М. М. М Бигонцетијатијати , ја, ја Ј. Ј. Ј
КиКиК лиилии јалијали на, а, а Н. Н. Н Дуатоа, а, а О. О. О НахаНахаНа рихариха на, а, а

као и класичан репертоар. Као ma i-
tre de bal let био је ангажован у СкалиСкалиСка
из МилаМилаМи на, на, на те у ФиренФиренФи ци, ци, ци ДрездеДрездеДре ну, ну, ну
Лиону и у више позоризоризо шта САД. САД. САД По-
себносебносеб издвајадвајадва мојамоја његоњегоње ву сарадсарадса њу са чу-
веним Рудолфом НуреНуреНу јерејере вим у чијимчијимчи
је историјисторијисто ским креацијацијаци мајамаја учество-
вао и са којимкојимко је много сарасараса ђивао. У
оквируоквируокви Фондацијецијеци „НуреНуреНу јеврејевре “, Фран-
сис МалоМалоМа вик има значајнучајнучај функци-
ју, ју, ју потпредседник је Друштва пријапријапри -
тељатељате Рудолфа НуреНуреНу јерејере ва,ва,ва којекојеко својимсвојимсво
сталним активностимастимасти чува сећа-
ње на једног од најчувенијихнијихни балетбалетба -
ских уметника данашњице.це.це

Б. К.
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ИЗЛОЖБА С ЛИКА ПРЕДРАГА ПЕЂЕ ЂАКОВИЋА

Позоришне илузије 

За ми сли те да на јед ном 
ве ли ком екра ну има те 
мо гућ ност исто вре ме-
ног по сма тра ња па ра лел-
них до га ђа ја. Ула ском у 

под зем ни про стор, у ко јем се – под 
ве штач ким све тлом – са тог екра на 
еми ту ју при зо ри ко ји за у ста вља ју 
ваш по глед, осе ћа те да сте упра во 
за ро бље ни ма ги јом сли ке: да сте 
упа ли у клоп ку ме диј ске про јек ци-
је на кон ко је, из ла ском на све тлост 
да на, оста је те за ми шље ни. За ми-
шље ност ни је по сле ди ца ути ска ко-
ји су ти при зо ри и до га ђа ји оста ви-
ли на вас, не го ат мос фе ре до га ђа ја 
ко јем сте упра во при су ство ва ли – 
до га ђа ја по сма тра ња у ко јем сте, 
ма кар не хо ти це и па сив но, лич но 
уче ство ва ли. Би ли сте у том про-
сто ру (или се још увек у ње му на-
ла зи те док ово чи та те), ваш по глед 
се кон ти ну и ра но кре тао од јед ног 
до дру гог при зо ра, ко му ни ци ра ли 
сте без из го во ре не ре чи са сва ким 
од њих, ва ше те ло је ус по ста ви ло 
од нос са пред ста вом ко ју сте по-
сма тра ли на сли ци-екра ну, ре а го-
ва ра ли сте по гле дом на на сли ка не 
фи гу ре, на фан то ме и аве те не ког 
дав но за бо ра вље ног вре ме на. Они 
су се по но во по ја ви ли пред ва шим 
очи ма упра во у тре нут ку док сте 
их по сма тра ли. 

И са мо та да они су по сто ја ли 
за вас, још јед ном. Не у књи га ма, у 
тек сто ви ма, на па пи ру дра ма тур га 
са ко јег су ожи вља ва ни ве ко ви ма 
у ам фи те а три ма ши ром ан тич ког 
све та; ни ти на по зо ри шним, ба лет-
ским и опер ским да ска ма са ко јих 
су се обра ћа ли пу бли ци у ве ли ким 
и ма лим гра до ви ма од дав ни на; ни-
ти на те ле ви зиј ским екра ни ма чи је 
су до ку мен тар не про јек ци је пред-
ста ва ар хи ви ра ле се ћа ња на при-
вре ме ност сцен ског до га ђа ја. Не. 

Ово га пу та они су ту, пред ва-
шим очи ма, за мр зну ти бо јом на 
кар то ну и плат ну, у тре нут ку ко ји 
при ка зу ју, не ми и не по крет ни, за-
у ста вље ни, али ипак – жи ви! Сва-
ки од до га ђа ја у ко јем уче ству ју ти 
фан то ми и аве ти про шло сти од ви-
ја се у гра ни ца ма ауто ном ног по ља 
сли ке, не за ви сно од оста лих ме ди-

ја: му шке и жен ске фи гу ре, на ге, у 
по кре ту, ис пре пле те них те ла; пор-
тре ти ли ко ва у уло га ма му зи ча ра, 
вла да ра, от пад ни ка – сви под јед-
на ко ва жни у (за јед нич ком) фи зич-
ком про сто ру из ло жбе и у про сто-
ру мен тал не сли ке ко ју про из во де 
у гла ва ма по сма тра ча; и сви за у ста-
вље ни у вре ме ну, за мр зну ти на мо-
но хром ној по за ди ни са ко је као 
да по ку ша ва ју да се одво је, да се 
„од ле пе“ од сре ди не ко ја их при ти-
ска. 

Ка ква је то он да сре ди на, та мо-
но хром на по за ди на са ко је не срећ-
ни пле са чи, кра ље ви и коц ка ри, же-
ле да се отрг ну и да оду? Не знам. 

Ве ро ват но је мно го ком плек сни ја 
и про бле ма тич ни ја не го што то де-
лу је на пр ви по глед. Мо гу ће је да, 
оп те ре ће на „ко ло ри том“ ре то ри ке, 
ода је ути сак не ке дру ге вр сте оп те-
ре ће но сти због ко је про та го ни сти 
тих сли ка по ка зу ју зна ке сла бо сти 
и по тре бе да се одво је, да по бег ну 
са ме ста до га ђа ја у ко јем уче ству ју 
кри ви цом ауто ра, сли ка ра. Ути сак 
је сли чан оно ме ко ји има те и ви, 
по се ти о ци и по сма тра чи из ло жбе, 
али и из ван ње ног кон тек ста.  

У уском ар хи тек тон ском про-
сто ру Му зе ја На род ног по зо ри-
шта у Бе о гра ду, у одељ ку ко ји је 

на ме њен при вре ме ним 

из ло жба ма, ова ску че ност екс по-
на та је у кон струк тив ном ди ја ло-
гу са осе ћа јем ску че но сти ли ков-
них еле ме на та на пред ста вље ним 
сли ка ма; она је, та ко ђе, у ди ја ло гу 
са осе ћа јем ску че но сти пу бли ке у 
сре ди ни ко ја, ре то ри ком отво ре но-
сти, још увек не успе ва да по ме ри 
гра ни це (де мо крат ског) хо ри зон та 
ко јем стре ми. Слич на по став ка у 
кон вен ци о нал ном (га ле риј ском и 
му зеј ском) про сто ру не би мо гла 
да про из ве де аутен ти чан при звук 
кри тич ког од но са ових фан том-
ских при зо ра спрам њи хо вог ре ал-
ног, ван вре мен ског окру же ња. У 
драм ском кон тек сту, ме ђу тим, кон-
стру и са ном и кре и ра ном на на чин 
ко јим се ја сно ус по ста вља од мак 
од ба нал но сти сва ко дне ви це (не 
за то да би се од ње га по бе гло, не-
го да би му се по сма трач вра тио на 
је дан нов, про ми шље ни ји на чин, 
ко ји но си кли цу бу ду ће тран сфор-
ма ци је по је дин ца – са у че сни ка у 
„до га ђа ју по сма тра ња“), сли ке Пе-
ђе Ђа ко ви ћа до би ја ју ства ра лач ку 
ауру ко ја их чи ни по себ ним: ауру 
сли ке ко ја пре ста је да бу де са мо 
акрил на кар то ну или на плат ну, и 
по ста је кон сти ту тив ни еле мент ат-
мос фе ре јед не драм ске (кон стри у-
са не, „пре ру ше не“) си ту а ци је. То 
је сли ка ко ја се „по на ша“, ко ја се 
по кре ће, ко ја ћу ти (док се обра ћа 
по сма тра чу), ко ја нас – бек ством 
из окру же ња ко јем при па да – па-
ра док сал но уво ди у не ко но во, дру-
га чи је окру же ње, у про стор ко јем 
стре ми мо и као по је дин ци и као 
дру штво. Ула ском у тај нов про-
стор (пре не го из ла ском из по сто-
је ћег про сто ра) по ста је мо све сни 
чи ње ни це да фан то ми и аве ти ко-
је гле да мо ни су дру га чи ји од нас 
сâмих, да смо то, у ства ри, ми, та-
кви ка кви је смо, да нас и ов де. Раз-
ли ка је са мо у то ме да су фан то ми 
и аве ти на Ђа ко ви ће вим сли ка ма 
за у век за ро бље ни на сво јим по за-
ди на ма са ко јих си зи фов ски по ку-
ша ва ју да се отрг ну, док за нас, ду-
пли ка те тих фан то ма и аве та, још 
увек има бар ма ло шан се. Ваљ да...

Мар ко Ста мен ко вић

МуМуМ зеј Наузеј Нау родзеј Народзеј На ног позоризоризо шта је сезошта је сезошта је се ну отво
сепМсепМ тембра, бра, бра излоизлоиз жбом слика Предрага Пе

Ђаковића, ћа, ћа реноминомино рамирами ног уметника светског 
гласа, са, са носиоца бројних знаца бројних знаца број чајних причајних причај зна-
ња међу којиђу којиђу ко ма су и јима су и ји Специјалцијалци на награда
за циклус слика инспириспириспи саних прашким 
легенлегенле дамадамада  (Пра (Пра ( шка Академидемиде ја уметмија уметми но-
сти      „Т. сти      „Т. сти      „Т Г. Г. Г Масарик“сарик“са ,рик“,рик“  1995), Специјалцијалци на
медаљдаљда а и плакета (Свет (Свет ( ски клуб Салвадо-
ра Далира Далира Да јалијали ,ја,ја  1996), Награда „Франц Кафка“ 
(за се(за се( риза сериза се ју морију мори нуменнуменну талних платана под на-
зивом Прашке јеврејске приче,че,че  1997), а чије а чије а чи

ке се налаке се налаке се на зе у најлазе у најла презе у најпрезе у нај стижнијим гажнијим гажни лејим галејим га -
ма широм Еврома широм Еврома ши пе и Америпе и Америпе и Аме ке. ке. ке „Нико 

нас тако добро не сагледава као умет-
ник Ђаковић, нико тако ликовно не 

ти глумачти глумачти глу ке израке израке из зе као онразе као онра . Загле-
дајте се у ове слидајте се у ове слидај ке, ке, ке сигурно ћете 
открити неке тајне глуке тајне глуке тај мачне глумачне глу ког из-
раза“раза“ра ,за“,за“  каза каза ка ла језала језа , ла је, ла је измеизмеиз ђу осталогђу осталогђу оста , лог, лог
Вида Огњеновић, отвараотвараотва јурајура ћи ову 
излоизлоиз жбу која ће бижбу која ће бижбу ко ти поставље-
на месец дана.                 Р. П. Н.

ну отворио ну отворио ну отво 13. 
га Пеђе 

ског 

слике се на
ријаријари ма шијама шија

нас та
ник Ђа
прати глу
дајдајте се у ове слидај
от
ра
Ви
из
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Глум ци нај че шће од ла-
зе то ком ле та. Чак и 
они ко ји су одав но у 
пен зи ји, па и ако им 
окол но сти ду го ни су 

до зво ља ва ле да ста ну пред пу бли-
ку. Њи хов уро ђе ни и при ро ђе ни ча-
сов ник им не до зво ља ва да пре ки-
ну се зо ну... Ди ва на шег глу ми шта, 
Оли ве ра Мар ко вић, за у век нас је на-
пу сти ла 2. ју ла.

Ве ли ку љу бав пре ма те а тру ко-
ја се рас плам са ла још у нај ра ни јем 
де тињ ству, на ша Оли ве ра је то ком 
мно гих де це ни ја жи вље ња са Та ли-
ји ном де цом бри жљи во не го ва ла и 
не пре кид но уве ћа ва ла. На ра дост 
ре ди те ља и ко ле га, а на ро чи то пу-
бли ке. 

Бур ни ју и са др жај ни ју ка ри је ру 
те шко је за ми сли ти. Пр ве јав не на-
сту пе има ла је за вре ме оку па ци је, 
ка да је са гру пом вр шња ка-гим на зи-
ја ла ца и сту де на та спре ма ла и игра-
ла пред ста ве на Ко лар че вом уни вер-
зи те ту а по том у јед ном ве ли ком 
пра зном, не зна се чи јем бе о град-
ском ста ну. 

Ка сни је по ста је члан Омла дин-
ског, па Ака дем ског по зо ри шта, за-
тим члан Ра дио дра ме, да би 1948, 
на оп ште за пре па шће ње, на пу сти-

ла ово до бро и си гур но за по сле ње 
и по ста ла сту де нат пр ве ге не ра ци је 
По зо ри шне ака де ми је, у кла си Ма-
те Ми ло ше ви ћа. Већ од сле де ће го-
ди не је члан Бе о град ског драм ског, 
а по сле кра ћег ан га жма на у но во-
сад ском Српском народном, 1967. 
до ла зи у На род но по зо ри ште у Бе о-
гра ду и ту оста је до кра ја рад ног ве-
ка. У пен зи ју од ла зи 1989, али игра 
и да ље – по след њу пре ми је ру на ма-
тич ној сце ни има ла је 1998, кад је 
бри љи ра ла у уло зи Ма ме у Мак до-
ни ном ко ма ду „Са ка ти Би ли са Ини-
шмо ра“. 

„Њен жи вот је је дан од нај бо-
га ти јих за ко је знам. Од и гра ла је 
прак тич но све што је хте ла и мо-
гла, слав на је и при зна та, љу ди је 
во ле“, бе ле жи њен син, та ко ђе ве ли-
ки умет ник и њен чест са рад ник, ре-
ди тељ Го ран Мар ко вић. И она са ма 
је че сто ко мен та ри са ла ка ко је ви-
ше не го за до вољ на пу тем ко ји јој је 
усуд од ре дио, али ко ји је и са ма од-
луч но, вред но, упор но, усме ра ва ла 
и кр чи ла. „По че ла сам као за вод ни-
ца и на и гра ла се та квог ре пер то а ра 
– од глу па ча и пре ве ја них, од опај да-
ра до да ма из ви со ког дру штва. Он-
да сам ре кла – тач ка, и про ме ни ла 
жа нр. По ста ла сам та ко зва на ка рак-

тер на глу ми ца и пре не ко ли ко го ди-
на од и гра ла пр ву уло гу мај ке“, ко-
мен та ри са ла је у сво јој 55. го ди ни. 
А он да, де сет го ди на ка сни је: „Сад 
сам у ими џу ка ра кон џу ле. Играм 
оштро кон ђу у те ле ви зиј ском ‘Бо-

љем жи во ту’ и сли чан ро спиј ски 
лик у ‘Жен ском ор ке стру’, као и у 
Мо ли је ро вим ‘Уче ним же на ма’. Са-
да ме пу бли ка ви ди као ма то ру опа-
сни цу“. 

Сва ко ко по зна је те а тар зна да 
је нај ве ћи ком пли мент онај ко ји се 
до би је од ко ле га. Оли ве ра их је при-
ма ла у из о би љу. „Ка да би ме пи та-
ли ко је то и шта је то ве ли ка ра сна 
глу ми ца, ре кла бих: гле дај те Оли ве-
ру Мар ко вић и од мах ће те са зна ти. 
Оли ве ра је бо гат ство по ве ли чи ни, 

по ра зно вр сно сти, 
по вред но сти, по 
тра ја њу, по не у та жи-
вој стра сти пре ма сво-
ме по зи ву, а све то оби ље 
ње но за ки ће но је сцен ским 
шар мом и жен ском ле по том 
(...) Оли ве ра је умет ник, она 
је зве зда, она је увек 
на сце ни глу мач ки 
до га ђај“ – ве ли-
ке ре чи још ве-
ће Мире Сту-
пи це. „Бог дâ. 
Или дâ или не 
дâ. Њој је дао 
у из о би љу. 
Мо гла је да игра и ова ко и она ко, 
и ово и оно. Мо гла је да игра све 
(...) Гру ва ла је из свих то по ва. Би ла 
је лич ност, што се ка же per so na lity. 
Баш! Ни је она од се бе пра ви ла лич-
ност. Би ла је то. Од Бо га“ – део је 
ома жа ко ји јој је на пи сао „кла сић“ 
Ђу за Сто јиљ ко вић. 

Сва ки по ку шај скра ћи ва ња 
фа сци нант ног спи ска ро ла ко је 
је Оли- ве ра са јед на ким успе хом 
оства ри ла у свим ме ди ји ма у ко ји-
ма се глум ци мо гу огле да ти, бе сми-
слен је. За кљу чи мо за то ово се ћа ње 
на Оли ве ру ре чи ма ко је је ис пи са-

ла Ви да Ог ње но вић у обра зло же њу 
нај ве ћег при зна ња ко је срп ски глу-
мац мо же до би ти, До бри чи ног пр-
сте на: „У сти лу нај бо ље ен гле ске 
шко ле, ме ња ла је не са мо ма ску, 
већ ход, гест, глас, др жа ње, ми ми ку 
и све је то ра ди ла на свој на чин ко ји 
се не мо же опо на ша ти. Кад се сад 
освр не мо на све те лич но сти ко је 
су жи ве ле на на шим сце на ма ви ди-
мо да Оли ве ра Мар ко вић ни је са мо 
глу ми ца – она је чи тав је дан ве ли-
ки, глу мач ки ан самбл“. 

Је ли ца Сте ва но вић

по ра зно вр сно сти, 
по вред но сти, по 
тра ја њу, по не у та жи-
вој стра сти пре ма сво-
ме по зи ву, а све то оби ље 
ње но за ки ће но је сцен ским 
шар мом и жен ском ле по том 
(...) Оли ве ра је умет ник, она 
је зве зда, она је увек 
на сце ни глу мач ки 
до га ђај“ – ве ли-

Светлости позорни-
це први пут су оба-
сјале 1955. седам-
на е сто го ди шњу
Лидијудијуди Пилипенко 

(1938), тада још ученицу дивно 
обликованих ногу, гу, гу меких покре-
та руку, ку, ку љупке грациозности и 
темпераментног играчког нерва.
Од прве своје предве своје предве сво ставе, неоро-
мантичних „Силфида“, изузетно 
обдаредареда на и музикална, увек вео-
ма упорна и вредна у савлађива-
њу класичне балетске технике, 
брзо се пробила у прве редове на-
шег Балета.

Из године у годину Лидија дија ди
је марљиво радила и пред очи-
ма београдске публике стасавала 
у врсну уметницу цењену не са-
мо због чистих и ефектних лини-
ја класичне игре, већ и због сво-
јеврсног играчког нерва, бујног 
темперамента и неодољивог шар-
ма, својственог само врхунским 
балеринама. Техничку супери-
орност је стављала у службу ра-
досног и искерног доживљава-
ња сваке своје инке своје инке сво терпретацијецијеци ,
на одушевљење љубитеља њене 
игре и код нас и на гостовањима
у иностранству. ству. ству Специјацијаци лизаци-

ја код Нинет де Ва-
лоа у Лондону је 
избрусила драги 
камен Лидијидијиди ног 
талента, па се ње-
не главне улоге у
класичном репер-
тоару ару а (Жизела, За-
чарачарача на лепотица,
Китри, Копелија лија ли
и многе друге) и 
данас памте по
виртуозној ле-
поти. Веома за-
пажене креаци-
је је дала и у 
представама са-
временијег ренијег рени -
пертоарара а:„Вибра-
цијецијеци “, „Краљица 
острва“, „Чу„Чу„ де-
сни мандариндаринда “, 
„Бахчисарајсарајса ска 
фонтана“, „Ба-
хус и Ари-
јадна“, 
„ Д в о -
б о ј “ , 
„ К а р -
мен“...

Уметничку зре-
лост је полост је постистигла у гла у 

балету „ДаринДаринДа -
кин дар“ Зора-
на Христића  у 
кореографији 
Вере Костић, у 
којем је дукојем је дуко боко 
осећајно и драм-
ски изражајно 
одиграла  тра-
гични лик наше 
Мајке Храбро-
сти. Сећајућајућа ћи се 
ове представе,
једном је изја је изја је из ви-
ла: „Свака пред-
става ‘ДаринДаринДа ки-
ног дараног дараног да ’ је била 
нови изазов за 
мене. Незабо-
равни су наши 
наступи пред 
хиљадама гле-
далаца на Сло-
бодишту у Кру-
шевцу или на  
Вуковом сабо-
ру у Тршићу, ћу, ћу на 
фестивалу‘Мер-
мер и звуци’ у 
Аран ђе лов цу.
Пажња са којом жња са којом жња са ко
су они пратили 

наше извођење драме о Даринме о Даринме о Да -
ки од Рајковца, тај мук, та свеча-
на тишина, која је пракоја је прако тила сваки 
наш покрет,крет,крет  за мене су били ве-
ће признање од ма каквог бурног 
аплауза...“ И заиста, незаборав-
на је потресност њене игре у за-
вршном делу овог балета, када је 
сваким трептајем свотајем свота га тела, ока-
мењеним болом на лицу, цу, цу немим 
сузама у очима, изливала безброј 
хуманих осећања, својствених 
ДаринДаринДа киној личности, која је у која је у ко
њеном истински доживљеном 
играчком извођењу имала снагу 
античких хероина.

Извесна жеља да „нађе себе 
у самој себи“ одвели су сјајну ба-
лерину на путеве кореографске 
уметности. Тако је после веома 
успешне играчке карикарика јеријери ре поче-
ла да се интензивно бави корео-
графским радом у операма, опе-
ретама, бројним мјузиклима, на 
телевизијизијизи , на „отвореним сцена-
ма“. А затим следи низ балета за 
које је накоје је нако писала и либрето и осми-
слила кореографијуфијуфи . ју. ју Већ њен ко-
реографски првенац „Бановић 
Страхиња“ донео јој је Награду
за кореографију на Бифију на Бифи јеју на Бијеју на Би налу ју-
гословенскох балета у Љубља-

ни 1981. Од тада до данас, њене
поставке годинама представља-
ју окосиницу репертоара Баара Баа лета 
НародНародНа ног позоришта: „Бановић 
Страхиња“ и „Јелисавета“ (1986), 
„Самсон и Далила“ (1989), „Вас-
крсење“ (1992), „Дама с камели-
јама“ (1993), „Љубав чароббав чароббав ча ни-
ца“ (1994), „Шехерезада“ (1994),
„Жена“ (1997), „Кавез“ (1999),
„Охридска легенда“ и „Песник 
Чајковски“ (2000), „Нечиста крв“
(2008). Готово сви ови балети ве-
ома дуго су се одржали на сцени, 
увек добро примљени од стране 
публике и веома погодни за уво-
ђење нових балетских уметника 
у озбиљан неокласичан реперто-
ар. Са ансамблом СНП у Новом 
Саду поставила је балете „Вечи-
ти младожења“ (1986) и Избира-
чица (1997).

Лидијдијди а Пилипенко je у два на-
врата (1991–1993. и 1996–2000) 
била на челу београдског Балета. 
Поред многих других награда, по-
седује и ону за жидује и ону за жиду вотно дело ко-
је додељује Удружење љује Удружење љу балетских 
уметника Србије, као и посебно 
признање за врхунски допринос 
националној култури Републике 
Србијебијеби .

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (18) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Две успешне каријере Лидије Пилипенко

ОЛИВЕРА МАРКОВИЋ (1925–2011)

Сећање на диву 

ФЕЉТОН

ПоПоП роороо дица, ца, ца пријапријапри тељитељите , љи, љи
коПкоП леколеко ге и сви полеге и сви поле што-

ваоци сетиће се велиће се велиће се ве ке глу-
мице Оливере Марвере Марве ковић и 
опростити се од ње 1. ок-
тобра у подне, на Велине, на Велине, на Ве кој 
сцени њеног, ног, ног НародНародНа ног по-
зоризоризо шта у Београду.


