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Почетак који обећава

Иако је у току адап-
тација Сцене „Ра-
ша Плаовић“, На-
родно позориште 
не смањује своје ак-

тивности. Централни догађај у ок-
тобру је, свакако, била београдска 
премијера „Кањоша Мацедонови-
ћа“, аутора и редитеља Виде Огње-
новић, која је остварена у копродук-
цији са Град-театром Будва, где је 
у јулу постигла изванредан успех,  
који се, како се и очекивало, поно-
вио и пред београдском публиком.

Балет је у завршници припре-
ма за светску праизведбу предста-
ве „Александар“ у кореографији 
Роналда Савковића, а Опера наја-
вљује прославу 20 година уметнич-
ког рада маестра Ане Зоране Бра-
јовић, са представом „Севиљски 
берберин“ 24. новембра.

Због великог броја догађаја ко-
јима ћемо ове године прославити 

Дан позоришта, рођендан ћемо сла-
вити 21. и 22. новембра, када ћемо 
обележити и прву годишњицу Му-
зеја и отворити адаптирану Сцену 
„Раша Плаовић“, премијером пред-
ставе „Зли дуси“ по чувеном рома-
ну Достојевског. Драматизацију и 
режију потписује Тања Мандић Ри-
гонат, драматург је Славко Милано-
вић, сценограф Александар Денић, 
костимограф Бојана Никитовић, ко-
реограф Анђелија Тодоровић, ком-
позитор Ања Ђорђевић, о сценском 
говору брине др Љиљана Мркић 
Поповић, а дизајн звука је начи-
нио Зоран Јерковић. Улоге тумаче: 
Игор Ђорђевић, Борис Комненић, 
Горан Јевтић, Ненад Стојменовић, 
Милутин Милошевић, Слободан 
Бештић, Александар Срећковић, 
Зоран Ћосић, Бранко Видаковић, 
Душанка Стојановић Глид, Соња 
Колачарић / Данијела Штајнфелд, 
Александра Николић, Вјера Мујо-

вић, Љума Пенов, Марија Бергам, 
Вања Милачић, Добрила Стојнић, 
Данијела Угреновић.

Следећа премијера на истој сце-
ни се предвиђа за децембар, а би-
ће то „Неспоразум“ Албера Ками-
ја, у преводу Мире Димитријевић. 
Представу режира Вељко Мићу-
новић који је начинио и избор му-
зике, драматург је Жељко Хубач, 
сценограф Весна Штрбац, костимо-
граф Марина Меденица, сценски 
говор потписује Љиљана Мркић 
Поповић, а сценски покрет Тамара 
Антонијевић. У представи играју 
Љиљана Благојевић, Вања Ејдус, 
Марија Вицковић, Михаило Лађе-
вац и Милан Гутовић. Премијера 
ће бити у децембру.

У новембру нас очекују и госто-
вање „Каролине Нојбер“ из Зајеча-
ра, 200. представа „Кир Јање“(обе 
ће снимати РТС), гостовања, про-
бе, представе, прославе... 
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Задовољан сам 
реакцијом публике

Нови театар (Új 
Színház) из Будим-
пеште, гостовао 
је у среду, 12. ок-
тобра на Великој 

сцени, са драмом „Шума“ Нико-
лаја Островског, у адаптацији и 
режији Егона Сави-
на. Глумачку еки-
пу представе, која 
је премијерно изве-
дена 16. априла ове 
године и у међувре-
мену освојила не-
колико значајних 
награда на Фести-
валу комедије у Ма-
ђарској, београдска 
публика је испрати-
ла срдачним апла-
узом. Ово гостова-
ње, реализовано 
у оквиру Протоко-
ла о сарадњи изме-
ђу два позоришта 
који су 1. јула ове 
године  потписа-
ли  управници   Бо-
жидар Ђуровић и 
Иштван Марта, Са-
вин у разговору за 
Позоришне новине 
оцењује као успе-
шно, али и напоми-
ње да му је веома 
жао што није би-
ло више публике. 
„Захваљујем се На-
родном позоришту 
што је уложило 
труд да ово госто-
вање буде реали-
зовано и што је бе-
оградска публика 
имала прилику да 
види продукцију ко-
јом сам и ја лично 
веома задовољан“, 
каже Савин. 

Какве су биле 
реакције мађар-
ских уметника, 
да ли су и њихови 
утисци позитив-
ни?

Да. Причао сам 
са њима после пред-
ставе. Нису имали 
никакве замерке. 
Њима је, такође, било веома ва-
жно да се овде покажу у добром 
светлу, пошто они уважавају Бео-
град као позоришни центар. Дра-
го ми је да је и публика била задо-
вољна, рекао бих, чак и више него 
што сам очекивао. Захваљујући то-
ме, цело гостовање је у њиховим 
очима имало смисла, поготову ка-

да се узме у обзир и тако леп при-
јем на који су овде наишли. 

„Шуму“ сте пре неколико 
година веома успешно постави-
ли и у ЈДП-у. Међутим, ова по-
ставка је урађена сасвим друга-
чије?

Ово је први пут да сам исти 
комад урадио на два потпуно раз-
личита начина. Дакле, ова инсце-
нација нема никакве везе са оном 
коју сам урадио у Југословенском 
драмском позоришту. Драго ми је 
што је Светлана Бојковић, која је у 
београдској представи играла Гур-
мишску, била на овој представи у 

Народном позоришту. Нисам же-
лео да правим било какав „copy-
paste“, односно да се понављам. 
То би било потпуно неприхватљи-
во, и због уметника са којима сам 
радио представу у Београду, и 
због њихових колега у Будимпе-

шти. Ово је слобод-
нија инсценација, у 
којој сам радњу из-
местио у шездесете 
године прошлог ве-
ка. То је време Хру-
шчова, када је тота-
литарна власт још 
увек била изузетно 
јака и када је неко-
лицина људи, моћ-
ника, држала целу 
земљу под својом 
влашћу. 

Интересантно 
је да сте у веома 
близак период, пе-
десете године про-
шлог века, изме-
стили и збивања 
у представи „Дер-
виш и смрт“ с ко-
јом ће Народно 
позориште 22. де-
цембра узврати-
ти гостовање. Реч 
је о једној ангажо-
ваној, политич-
кој представи ко-
ја оштрим  тоном 
прича о послерат-
ном периоду Бро-
зове Југославије. 
Колико је та тема 
блиска мађарској 
публици?

Када је пре не-
ких  тридесетак  го-
дина роман прево-
ђен на све језике 
света, преведен је и 
на мађарски. Међу-
тим, то ништа не мо-
ра да значи и не мо-
гу да претпоставим 
каква ће бити рецеп-
ција. Но, у сваком 
случају, уздам се 
у позоришну вред-
ност и у то да је ко-
мад осмишљен и да 
се игра довољно уз-

будљиво да и гледаоцу који не зна 
ништа о Меши Селимовићу или ро-
ману, може бити привлачан. Мно-
го тога ће зависити и од превода. 
То је толико леп језик и толико су 
лепе реченице да ће, уколико не бу-
де доброг превода, бити изгубље-
но много од задовољства гледања. 

М. Безбрадица 

ЈУБИЛЕЈИ У ОПЕРИ

Првакиња опере Јелена Влахо-
вић је почела обележавање 25 

година уметничког рада сусретом са 
колегама, пријатељима и обожавао-
цима који су тог, 20. октобра, испу-
нили Музеј Народног позоришта до 
последњег места. А на Великој сце-
ни, 24. новембра, представом „Се-
виљски берберин“, својих 20 годи-
на уметничког рада ће прославити 
диригент Ана Зорана Брајовић.

Ј. С.

ЈАДРАНКА ЈОВАНОВИЋ У АМЕРИЦИ

Првакиња наше Опере Јадранка 
Јовановић одржала је током ок-

тобра успешну мини турнеју по Аме-
рици. Прослављена уметница, уз кла-
вирску пратњу Николе Рацкова, серију 
наступа је отворила у дворани прести-
жног Кенеди центра у Вашингтону, 
а потом су уследили концерти у Кли-
вленду, Њујорку и Чикагу. 

М. Б.

НАГРАДЕ УБУС-а

Соња Вукићевић, некада-
шњи солиста нашег Бале-

та, а већ дуго и врстан корео-
граф и редитељ, овогодишњи 
је носилац Награде за живот-
но дело коју додељује Удру-
жење балетских уметника 
Србије. Ово значајно призна-
ње, као и Награда „Димитри-
је Парлић“ која је ове године 

припала кореографу Едварду Клугу за плесну представу 
„Божанствена комедија“, уручено је у Фоајеу II галерије у 
недељу, 23. октобра.

Ј. С.

АДАПТАЦИЈА СЦЕНЕ „РАША ПЛАОВИЋ”

У оквиру фазне реконструкције, 7. октобра су почели 
радови на адаптацији Сцене „Раша Плаовић“ чије је 

отварање планирано за 22. новембар. Досадашње мобил-
но гледалиште, чија је вредност милион динара, Позори-
ште је поклонило ромском Театру „Suno e Rоmengo“ из 
Нових Карловаца. Нова сцена ће имати 295 места, а за ње-
ну обнову ресорно министарство издвојило је укупно 25 
милиона динара. Министар културе Предраг Марковић об-
ишао је радове 25. новембра. 

М. Б.

МЛАДЕ УМЕТНИЦЕ У КОПЕНХАГЕНУ

Сопран Марија Митић и мецосопран Ива Профаца, на-
ступиле су 10. октобра На сцени Српског културног 

центра при амбасади Србије у Копенхагену. Младе умет-
нице, уз клавирску пратњу пијанисте Владимира Глигори-
ћа, извеле су популарне оперске арије из дела Чајковског, 
Штрауса, Шумана, Бабића, Биничког, Рахмањинова, Пучи-
нија, Маснеа, Росинија...

М. Б. 



У раз ма ку од са мо ме-
сец да на, глу мац 
Игор Ђор ђе вић 
пред ста ви ће се љу-
би те љи ма по зо ри-

шне умет но сти у две но ве, ве о ма 
зна чај не, уло ге. Бо га тој би о гра-
фи ји ис пу ње ној ра зно вр сним ли-
ко ви ма по пут Ал бер та („Ми ле ва 
Ајн штајн“), Кла у ди ја („Ха млет“), 
Аске ра Ху се („Ха са на ги ни ца“), 
Ижеа („Ри бар ске сва ђе“), Ан дре-
ја Сер ге је ви ча Про зо ро ва („Три 
се стре“), Пен те ја („Ба хант ки ње“), 
те на слов ним ли ко ви ма у пред-
ста ва ма „Дон Жу ан“, „Фи га ро ва 
же нид ба и раз вод“, „Цар Едип“ и 
дру гим, 22. ок то бра је пр во до пи-
сао Ка њо ша Ма це до но ви ћа у исто-
и ме ном ко ма ду Ви де Ог ње но вић, 
а 22. но вем бра то ће ура ди ти и са 
Ни ко ла јем Все во ло до ви чем Ста-
вро ги ном, цен трал ном фи гу ром у 
де лу До сто јев ског „Зли ду си“, ко је 
ће у дра ма ти за ци ји и ре жи ји Та ње 
Ман дић Ри го нат би ти пре ми јер но 
из ве де но на адап ти ра ној Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. 

Ка њош је у но вом чи та њу, 
за раз ли ку од оног од пре 22 
го ди не ка да је пр ви пут из-
ве ден, до био не ке пот пу но 
дру га чи је, ак ту ел не обри-
се?

Оно што ме је „на пр ву 
лоп ту“ нај ви ше фа сци ни ра-
ло код овог сјај ног тек ста, 
би ло је то „рас кла па ње“ ју-
на штва и ми та о ју на штву. 
Али, то ни је ни је ди на, ни 
глав на те ма ове пред ста ве. 
Код Ка њо ша су ме нај ви ше 
за ни ма ли ти ње го ви ра зно-
вр сни та лен ти и спо соб ност 
сна ла же ња у те шким си ту а-
ци ја ма, ње го ва хва ли са вост 
и ње го ва до бра ду ша. За и ста 
се осе ћам при ви ле го ва но, 
јер сва ки глу мац са ња да 
игра та кав лик. 

Дру гим ре чи ма, он је, 
за пра во, до шао у на ше вре ме и 
на ше окол но сти, да нам по ка же 
све ожиљ ке ко је је ус пут до био, 
али и ко смо ми и ка кви смо... 
Ко ли ко смо се, у ме ђу вре ме ну, 
про ме ни ли?

Ма ло. Чак и то ма ло чи ни ми 
се да ни је „на бо ље“. На ша но ви-
ја исто ри ја и са да шњост ко ју жи-
ви мо је то ли ко по ли тич на, сло же-
на, па је услед то га и наш од нос 
пре ма све ту ве о ма фру стри ра ју ћи 
и збу њу ју ћи. Ни ка ко да се од лу чи-
мо: ра зум или емо ци је. Та ко и се-
бе ви ди мо у од но су на свет. Да ли 
нас они мр зе за то што смо су ви ше 
ле пи и та лен то ва ни, па нам за ви-
де, или за то што смо то и за слу-
жи ли, или је то са мо ло ша сре ћа 
да смо на пу ту ин те ре са ве ли ких? 
Али, ути сак мр жње и за ве ре је 
све до ми нант ни ји. Да нас је ма ло 
Ка њо ша. Да кле, ве штих и па мет-
них љу ди ко ји ће нас пред ста ви ти 
ми мо но вих сте ре о ти па о на ма и 
из ву ћи не ку ко рист. Но вак је, ре-

ци мо, наш Ка њош. Ме-
ђу тим, та кав нам тре ба 
и у по ли ти ци или, још 
бо ље, у еко но ми ји.

Ро ман „Зли ду си“, 
чи ји је глав ни по кре-
тач рад ње упра во 
Ста вро гин, об ја вљен 
је дав не 1871. го ди не. Ко-
ли ко се ова пред ста ва до-
ти че на шег вре ме на?

До ти ца ће се сва ко га вре-
ме на, док је љу ди на 
ово ме све ту. До-
сто јев ски 
је ге ни је, 
за то што 
је све-
вре ме-
ни пи-

сац. Ње го ва глав на те ма у свим ро-
ма ни ма је чо век. Чо век и ње го ва 
по тра га за сло бо дом. Ста вро гин, 
ре ци мо, исто тра жи сло бо ду, али 
ону ира ци о нал ну и без ум ну, ону 
ко ја га те ра да пре ла зи гра ни це ко-
је су да те чо ве ку. По за ди на „Злих 
ду ха“ је по ли тич ка. Ту су анар хи-
сти, ни хи ли сти, ре во лу ци о на ри 
ко ји би да ме ња ју свет и ње гов на-
о па ки по ре дак. Не ма ту ни ка кве 
ре не сан се, већ са мо ре ли ги о зне 
смр вље но сти, пат ње и му ке.

Ове две уло ге, ко је су ве о ма 
ком плек сне, из ве сно вре ме сте 
спре ма ли па ра лел но. 

Би ло је зах тев но, али не и на-
пор но. На пор ула жем са мо у не што 
што мо рам, а не во лим да ра дим. А 
оба ли ка ме не за и ста ин спи ри шу и 
за ни ма ју, та ко да сам и Ка њо ша и 
Ста вро ги на ра дио са ла ко ћом, али 
те мељ но, и тру де ћи се да их не раз-
дво јим и не ком не по све тим ви ше 
па жње. Све је ствар ор га ни за ци је. 
Она је, ре као бих, вр ло бит на и жи-

вот на ди сци пли на. 
Ве ћи на глу ма ца твр ди да су 

им не га тив ци, су ро ви ли ко ви, 
мно го ин спи ра тив ни ји од оних 
дру гих. Да ли је то и Ваш став?

Да, и ми слим да је то за то што 
је су ро вост бли жа жи во ту. Али, то 
да је зло мар кант ни је, при влач ни је 
и „сцен ски је“ од до брог, ве ли ка је 
„на вла ку ша“. Склон сам ве ро ва њу 
да сви ми има мо и јед но га и дру го-
га у се би. 

Глум ци, ка да су у пи та њу уло-
ге, обич но има ју не ку сво ју „ли-
сту же ља“. Има те ли је и Ви? 

Би ћу искрен, по це ну да зву-
чим ма ло гор до: сад је не мам. 
Имао сам ствар но сре ће да до са да 
ра дим и до ка зу јем се бе у ве ли ким 
уло га ма. За ве ћи ну имам да за хва-
лим сво јој нај дра жој про фе сор ки 
Ви ди, и не са мо њој. Са да бих ма-
ло да „охла дим“ од по зо ри шта. Се-
зо ну, две. Ви де ће мо... 

Ми ко јан Без бра ди ца

Три да на уочи пре ми је ре у Бе о гра ду, „Ка њош Ма це до но-
вић“ је из ве ден на 20. да ни ма Зо ра на Рад ми ло ви ћа у За-

је ча ру, а по сле пред ста ве, фе сти вал ски жи ри је до де лио на-
шем са го вор ни ку На гра ду „Зо ра нов брк“ за нај бо љу глу мач ку 
бра ву ру. „Ра ду јем се овој на гра ди, јер сам глу му упи сао баш 
због Зо ра на Рад ми ло ви ћа. По што у мо јој род ној То по ли не 
по сто ји те а тар, је ди на ве за ко ју сам имао са по зо ри штем 
би ла је ви део ка се та ‘Ра до ван Тре ћи’. Она је би ла мо је по зо-
ри ште, а Зо ран мој оми ље ни глу мац. То је и да нас. У ‘Ка њо-
шу’ сам, у јед ној сце ни, одао ма ли омаж Зо ра ну, ими ти ра ју-
ћи ње гов ход“, ка же Ђор ђе вић. 

ТРИБИНА
10. 11 | 11.00 ОКРУГЛИ СТО – НАРОДНА КУЛТУРА 
И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ, у организацији 
Балканкулт фондације

СУСРЕТИ
15. 11 | 18.00 ЕГОН САВИН, редитељ
24. 11 | 18.00 МИЛАН ПАЛИШАШКИ, архитекта

КОНЦЕРТ
29. 11 | 18.00 МЛАДЕН ДРЕНИЋ, виолина 

22. 11 | 11.30 ПРОСЛАВА ПРВЕ ГОДИШЊИЦЕ 
МУЗЕЈА И ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „СТЕВАН 
СРЕМАЦ, АКАДЕМИК И АКАДЕМАЦ“
изложба направљена у сарадњи са Народним 
музејем из Ниша, аутори Зорица Јанковић и Јован 
Младеновић

ПРОМОЦИЈЕ
30. 11 | 18.00 Милош Црњански,  ДРАМЕ, у издању 
Задужбине Милоша Црњанског 

ОТВОРЕНА ВРАТА
12. и 26. 11 | 11.00 и 13.00 часова  

П
О
Р
Т
А
Л

3ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕОКТОБАР 2011. 

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

НОВЕМБАР 2011.
● ПРВА ПОСТАВКА

• ПОЗОРИШНИ ПЛАКАТ ФЕРЕНЦА БАРАТА 
изложба постављена у сарадњи са Позоришним 

музејем Војводине, аутор Љиљана Динић 

аутор  Зорица Јанковић

ИНТЕРВЈУ |  ИГОР ЂОРЂЕВИЋ

Ђоковић је наш
Кањош

мо ме-
мац 
вић 

ће се љу-
ри-
ма 

гра-
ли-

лева 
млет“), 

“), 
дре-

ва („Три 
ње“), 

ма у пред-
рова 

“ и 
пи-

ћа у исто-
вић, 

ти и са 
чем Ста-

ром у 
 кој кој ко е

ње 
но 
ни 

њу, 

цимо, наш Кањош. Ме-
ђутим, такав нам треба 
и у политици или, још 
боље, у економији.мији.ми

Роман „Зли дуси“, 
чији је главни покре-
тач радње управо 
Ставрогин, објављен 
је давне 1871. године. Ко-
лико се ова представа до-
тиче нашег времена?

Дотицаће се свакога вре-
мена, док је људи на 
овоме свету. До-
сто јев ски 
је геније, није, ни
зато што 
је све-
време-
ни пи-

Кањош

СЕ ЋА ЊЕ НА БО РУ 

По во дом го ди шњи це смр ти, у че твр так 
6. ок то бра, у Му зе ју На род ног по зо-

ри шта је одр жа но се ћа ње на ре ди те ља Бо-
ри сла ва Бо ру Гри го ро ви ћа (1928–2010). О 
умет нич ком и жи вот ном пу ту при зна тог ре-
ди те ља го во ри ли су ње го ва кћер ка Ана, дра-
ма тург Слав ко Ми ла но вић, те а тро лог Ра шко 
Јо ва но вић, драм ски пи сац и те а тро лог Ра до-
мир Пут ник и глум ци Не бој ша Ду га лић, Со-
ња Ја у ко вић и Ру жи ца Со кић.               М. Б.

ИЗ ЛО ЖБЕ НА ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

У окви ру пра те ћих ма ни фе ста ци ја Ше стог по зо ри шног 
фе сти ва ла „Те а тар у јед ном деј ству“, ко ји је одр жан 

у Цен тру за кул ту ру Мла де но вац, 5. ок то бра је отво ре на 
из ло жба „Ве ли ка ни На род ног по зо ри шта на по штан ским 
мар ка ма“. Иста по став ка ће би ти до ступ на и ни шкој пу бли-
ци од 1. до 7. но вем бра, као део пратећег програма Пр вог 
бал кан ског по зо ри шног фе сти ва ла глу мач ких оства ре ња 
ГЛУМБАЛ, а наш Му зеј се на 20. да ни ма Зо ра на Рад ми ло-
ви ћа у За је ча ру, пред ста вио из ло жбом „Са вре ме на ко сти мо-
гра фи ја на сце ни На род ног по зо ри шта“. 

Р. П. Н.

 РА ДО ВИ ФЕ РЕН ЦА БА РА ТА

Из ло жба „По зо ри шни пла кат Фе рен ца Ба ра та“, аутор-
ке Љи ља не Ди нић, отво ре на је у сре ду, 12. ок то бра, у 

Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Из ло жбу, ко ју су 
за јед нич ки ор га ни зо ва ли наш и По зо ри шни му зеј Вој во ди-
не, у са рад њи са За во дом за кул ту ру Вој во ди не, отво рио је 
ди рек тор тог за во да, Ти бор Вај да.

Р. П. Н.



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР 2011. 

У  С У С Р Е Т  Б Е О Г РА Д С К О Ј ,  А Л И  И  С В Е Т С К О Ј  П РА И З В Е Д Б И  Н А  В Е Л И К О Ј  С Ц Е Н И  Н А Р О Д Н О Г  П О З О Р И Ш ТА  У  Б Е О Г РА Д У

Роналд Савковић поставља балет о Александру Македонском

Роналд Савковић нам 
за Позоришне но-
вине прича како је 
по завршетку веома 
успешне играчке ка-

ријере храбро ушао у потпуно 
нови свет уметности. Од корео-
графских почетака у балету „Tran-
sparente“, из његовог опуса издва-
јамо кореографије за представе 
„Медеја“ и „Антигона“ у режи-
ји Томажа Пандура, изведене на 
Фестивалу „Мерида“ у Шпанији, 
затим „Сумрак богова“ премијер-
но изведен почетком ове године, 
такође у режији Пандура, „Зве-
зде XXI века“ за Бољшој театар, 
„Симфонија тужних песама“ и 
др. Ексклузивно нам открива да 
после Београда одлази у Скопље, 
где ће поставити своју кореогра-
фију балета „Самсон и Далила“, 
на музику Сен-Санса. На пита-
ње да ли је само коинциденци-
ја то што га константно прате те-
ме и личности из античке Грчке, 
искрено одговара да, као мелан-
холик, дубоко у себи има потре-
бу да прича о емоцијама као што 
су самоћа, туга, те да га ових да-
на изузетно инспиришу Брухови 
„Виолински концерти“, тако да 
је можда на помолу и нека нова 
кореографија...

Пре нешто више од годи-
ну дана урадили сте кореогра-
фију за Пандурову „Симфони-
ју тужних песама“, на музику 
пољског композитора Хенри-
ка Горецког (Henryk Mikolaj 
Gorecki). У овој импресивној 
продукцији Државне опере из 
Берлина савремена сценограф-
ска решења су у потпуности ин-
корпорирана у кореографију. 
Како сте доживели рад на овој 
представи која, кроз причу о 
чувеном иконописцу Андреју 
Рубљову, између осталог гово-
ри о „руској души“? 

Ту представу бих свакако из-
двојио као потпуно нови облик 
балетског израза. Уз драмски 
приступ балетском делу, правили 
смо неки нови жанр. Представа 
је рађена по мотивима филма 
Андреја Тарковског „Андреј Ру-
бљов“. Првобитна инспирација 
била је прича о сликару који ства-
ра иконе, али не на дрвету, већ на 
људима, на земљи... Такође, ди-
ректно је рађена за Владимира 
Малахова, који и сам живи окру-
жен иконама у свом стану. Вели-
ки изазов је представљала и сце-
нографија за чију је реализацију 
заслужна група „Нумен“. Напра-
вљена је од дванаест огромних 
дрвених панела који се паралел-
но померају, стварају покретне 
слике, тако да сценографија по-
стаје још један извођач на сцени. 

Слободно могу да кажем да сам 
радио кореографију и за зидове, 
јер су они уводили играче или их 
изводили са сцене. Овом продук-
цијом смо стварно померили гра-
нице досадашњег приступа ба-

летским представама, не само 
кроз модерно сценографско ре-
шење, већ и кроз драматургију, 
кореографију и режију. Објасни-
ћу ово кроз неколико детаља – де-
војке које глуме „Диорове секре-
тарице“, како их ми зовемо, носе 
праве штикле, обучене су у Ша-
нел костиме, и тако стилизоване, 
у рукама носе тесто, брашно, пр-
љају се. То је урађено са намером 

да се дочарају руски ритуали, не-
ки пагански обичаји... Видимо 
и трудне девојке које носе хлеб, 
а то представља поглед у будућ-
ност. О овоме говорим због сим-
болике коју до сада у балетским 

представама нисмо гледали коли-
ко у драмским. За све је свакако 
заслужан ауторски тим који, по-
ред мене, чине редитељ Томаж 
Пандур, драматурзи Ливија Пан-
дур и Дарко Лукић, и, наравно, 
костимографкиња Ангелина 
Атлагић. И даље ме у стварала-
штву прати та симболика, мону-
ментална сценографија, архитек-
тура на сцени, као, на пример, у 

представи „Антигона“ која је ле-
тос изведена у Шпанији, на коју 
сам веома поносан.

Иза Вас је богата играчка 
каријера, рад са великим коре-
ографима, низ улога из самог 
врха балетског репертоара. На-
пустили сте сцену када сте би-
ли најзрелији као играч, веома 
популарни, а и даље веома мла-
ди. Да ли сте се заувек опрости-
ли од те стране сцене?

Нисам баш потпуно сигуран, 
али мислим да јесам. Није лако 
донети такву одлуку, и она није 
баш спонтано дошла. Иза мене 
је много тешких позоришних се-
зона које веома „троше“ играча. 
Са друге стране, посматрао сам и 
старије колеге које нису могле да 
схвате да је дошао крај. Мислим 
да сваки уметник мора да зна ка-
да је време да се повуче. Велики 
уметник мора да нестане када је 
најбољи, односно да оде када је 
најјачи. Као, на пример Марлен 
Дитрих или Грета Гарбо, које су 
отишле када су биле најбоље и 
такве остале у сећању публике. 
Повукао сам се после једног од 
извођења мог омиљеног балета, 
„Оњегин“ у Кранковој кореогра-
фији. То није било обележено 
као мој званични опроштај од 
играчке каријере, али сам то осе-
тио, интимно, у души.

Занимљиво је и то како сте 
постали кореограф. Били сте 
готово принуђени на то... 

Једном приликом су моју 
партнерку и мене позвали да на-
ступимо на Гала концерту у сид-
нејској Опери. Представа је била 
хуманитарног карактера, али ни 
један кореограф није желео да 
уступи своје дело без надокнаде. 
Остали смо тако без модерне ну-
мере, и онда је мој тадашњи ме-
наџер предложио да ја направим 
кореографију. Тако је настао мој 
први pas de deux, под називом 
„Transparente“, и свечано је био 
изведен у Аустралији. Када смо 
то приказали у Берлину, поста-
ло је изузетно популарно. Одмах 
сам добио понуду да радим цело-
вечерњи балет.

Иако је од тада  прошло све-
га неколико година, иза Вас је 
неколико изузетних кореограф-
ских остварења. Тренутно сте 
у завршној фази рада на бале-
ту „Александар“, овде у Народ-
ном позоришту. Да ли сте се 
плашили замке коју носе по-
зната тема из далеке прошло-
сти и изузетно значајна исто-
ријска личност?

Ову идеју носим у себи већ 
годинама. Искрено, бојим се 
епских балета, великих прича. 
Ипак, та форма даје ширину, ве-

СВЕЧАНОСТИ 

ПОВОДОМ ДАНА 

ПОЗОРИШТА 

понедељак 
21. новембар у 12.00

Велика сцена

ПЛАШИМ СЕ ДА СЕ 
СВЕ РАЗУМЕ

филм 
Пурише Ђорђевића 
о Јиржију Менцлу 

(затворена пројекција)

понедељак
21. новембар у 19.00 

Велика сцена

ПРОМОЦИЈА 
ФОТОМОНОГРАФИЈЕ 

И ОТВАРАЊЕ 
ИЗЛОЖБЕ 

ФОТОГРАФИЈА 
„СКРИВЕНА 

ЛЕПОТА“ 

аутора Дине Јонсен
(под покровитељством 
Народног позоришта, 
Теленор фондације и 

Академије уметности)

уторак
22. новембар у 11.30 

Музеј Народног 
позоришта

ПРОСЛАВА ПРВЕ 
ГОДИШЊИЦЕ МУЗЕЈА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
И ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ  

„СТЕВАН СРЕМАЦ, 
АКАДЕМИК И АКАДЕМАЦ“ 

изложба у сарадњи са 
Народним музејем 

из Ниша 
аутори Зорица Јанковић и 

Јован Младеновић 

уторак
22. новембар у 12.00 

Велика сцена

ДАН ПОЗОРИШТА

уторак
22. новембар у 20.00

ОТВАРАЊЕ 
АДАПТИРАНЕ СЦЕНЕ 

„РАША ПЛАОВИЋ“

уторак
22. новембар у 20.30 

Сцена „Раша Плаовић“

ЗЛИ ДУСИ  
ПРЕМИЈЕРА

Т. М. Ригонат
по роману 

Ф. М. Достојевског

РОНАЛД САВКОВИЋ

Рођен у Ријеци, где је завршио балетско школовање. Као 
првак балета ангажован у Словенском народном гледа-
лишчу у Марибору, Хрватском народном казалишту у 
Загребу и Државној опери у Берлину. Остварио велики 
број првих улога у класичном, неокласичном и модер-

ном репертоару. Сарађивао са најзначајнијим светским кореографи-
ма. Улоге: „Лабудово језеро“ (у кореографским верзијама: П. Барт, 
Р. Нурејев, В. Кофтун, Д. Парлић), „Жизела“ (П. Барт), „Крцко Ора-
шчић“ (П. Барт), „Бајадера“ (Р. Нурејев, В. Малахов), „Успавана ле-
потица“ (Р. Нурејев), „Копелија“ (И. Сертич), „Ромео и Јулија“ (П. 
Барт), „Дон Кихот“ (П. Барт, В. Васиљев), „Манон“ (К. Макмилан), 
„Оњегин“ (Џ. Кранко), „Силфиде“ (М. Фокин), „Пепељуга“ (В. Ма-
лахов), „Серенада“, „Ballet Imperial“, „Чајковски – pas de deux“, 
„Аполон и музе“ (Баланшин), „Теме и варијације Хајдна“ (Т. Тарп), 
„Fearful Symmetries“ (П. Мартинс), „Ein Lindentraum“ (У. Шолц), 
„Ring um den Ring“ (М. Бежар), „Силвија“ (Ф. Аштон), „No Step on 
Grass“ (И. Фавиер), „Without Words“ (Н. Дуато), „Return to the Stran-
ge land“ (Ј. Килијан), „Le Lac de fee“ (П. Лакот), „Rin um der Ring“ 
(М. Бежар), „Steptekst“, „In the Middle Somewhat Elevated“, „The Se-
cond Detail“ (В. Форсајт), „Чајковски“ (Б. Ејфман).

Наступао је са значајним примабалеринама као што су: Полина 
Семионова, Нађа Саидакова, Орели Дипон, Маргарет Илман, Ште-
фи Шерцер, Беатрис Кноп, Лариса Лежњина, Диана Вишњева, Бе-
тина Тил, Бојана Ненадовић, Виара Начева. Остварио је низ госто-
вања широм света, а у Народном позоришту у Београду наступао је 
више пута у балетима „Дон Кихот“ и „Лабудово језеро“. Носилац 
је значајних признања, Специјалне награде Владимира Васиљева 
на такмичењу у Перму, Награда Хрватске академије наука и уметно-
сти и Хрватског народног казалишта из Загреба, Награде Superstar 
of 21 Century (Њујорк, 2007. и 2008). Последњих пет година се вео-
ма успешно бави кореографијом.
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позоришта. Много ми помаже и 
моја уметничка сарадница, Ани-
на Станчу. Волим да кажем: „Ја 
сањам, а она је паметна“. Ова 
представа ће бити права истори-
ја плеса. Идемо од чисте класи-
ке до театра Пине Бауш, ту су и 

„шпиц патике“ и штикле, акроба-
тика... Баш какав је и сам живот 
Александра Великог био – један 
огроман круг, препун динамике 
и наглих обрта. 

Бранкица Кнежевић

лике могућности на сцени. При-
чу о Александру Великом је не-
могуће испричати у потпуности, 
у супротном би балет трајао нај-
мање дванаест сати. Иза мене су 
обимна истраживања, студиозан 
рад. А онда сам одједном летос се-
би поставио питање да ли је све 
то уопште истина или само мит. 
Зато сам се одлучио за симболи-
ку, сцене нису балетски стерео-
типне, већ једноставно оставља-
ју могућност да сваки гледалац 
има свој доживљај, своју вер-
зију. Због тога сам у представу 
убацио и измишљену улогу Вре-
мена, јер оно пише и брише до-
гађаје. Определио сам се за пот-
пуно савремени приступ у свим 
елементима кореографије, сцено-
графије, костимографије. Ипак, 
не бежим ни од традиционалних 
утицаја као што су грчке фреске, 
позориште Кабуки, Катакали те-
атар. Трагам за минимализмом 
који у себи носи суштину, што 
проналазим у Буто облицима ја-
панског позоришта. Све ми је то 
неопходно да бих испричао при-
чу о Александру.

Александар Македонски је 
веома слојевита личност – вој-
сковођа, полубог, љубавник, 
освајач света. На који сегмент 
сте се посебно фокусирали у 
драматуршком приступу?

Александра чине људи који 
га окружују. Они га праве Вели-
ким, стално га уздижу (наводно 
су сви клечали када би он прола-
зио). И сам је био уверен да је 
син Бога. Мој приступ подразу-
мева да га људи чине бољим, ја-
чим. Живео је између ратова. У 
том периоду је владао мир, али 
је њега константно пратио не-
мир. Он га је и водио у нови рат. 
Кључна реч која га карактерише 

је немир. Није он бирао свој жи-
вот. Александар је велики мелан-
холик, гладан је знања и стално 
трага за непознатим. У исто вре-
ме је и емотиван и хладан, одлу-
чан и радикалан. Од малих ногу 
је показивао те црте карактера. 
Све што је радио било је са мно-
го страсти, и ратни походи и љу-
бавне везе. Можда помало при-
чам и аутобиографску причу...

Представу „Александар“ 
постављате ексклузивно за 
наш Балет. Зашто сте се одлу-

чили да светско праизвођење 
буде баш у Београду?

Пре свега, због значаја име-
на Александра Великог за ово 
подручје. Значи, овде не гово-
рим о потенцијалу ансамбла, о 
техничким могућностима позо-
ришта. Мислим на словенску ду-
шу, немир у срцу који влада у 
овдашњем народу. Београдски 
ансамбл је спонтано реаговао на 
музику из представе. Њихов сен-
зибилитет ми говори да могу да 
доживе и оживе моје идеје. Из-
узетно је важно са ким ћеш да 

делиш свој сан... Александрове 
идеје су претеча глобализације, 
велике Европе без граница. Ни-
је освајао територије, већ срца 
људи. Овдашњи људи то осећа-
ју, властити немир препознају у 
њему. Зато сам ја овде.

Аристотел је био Алексан-
дров учитељ. Да ли успевате 
да свој филозофски приступ 
пренесете играчима и тако на 
известан начин постанете њи-
хов „учитељ“?

Да, али уз константан и напо-
ран рад. Као што сам истакао, 
већ годинама се бавим проучава-
њем ове теме и зато се трудим 
да им та своја знања пренесем 
што више. Ово је потпуно нови 
приступ и начин рада за играче. 
Они већ углавном имају утеме-
љене начине игре, тако да ради-
мо и на тим променама. Гово-
рим им и о пласирању енергије, 
концентрацији, фокусу. Такође, 
веома ми је помогло и то што 
сам до сада много радио са глум-
цима. Играчи улазе у свет који 
им је потпуно непознат. Између 
осталог, мислим и на глумачке 
задатке које сам им поверио. Ве-
лику пажњу посвећујемо разво-
ју улоге. Суштински, кроз глуму 
развијају играчки део. Мислим 
и да сам направио добру поделу. 
Покушавам да из њих извучем 
и део приватног карактера. Оно 
што им је можда помало чудно 
су веома кратке, ефектне сцене, 
филмске брзине. Сигуран сам да 
ће публика на сцени видети неке 
сасвим нове играче, што је и мој 
циљ, да се отворе на другачији 
начин јер ова представа то захте-
ва. Такође, циљ ми је да приву-
чем и неку нову публику. У томе 
ћу сигурно успети, јер радим са 
најбољим играчима Народног 

У  С У С Р Е Т  Б Е О Г РА Д С К О Ј ,  А Л И  И  С В Е Т С К О Ј  П РА И З В Е Д Б И  Н А  В Е Л И К О Ј  С Ц Е Н И  Н А Р О Д Н О Г  П О З О Р И Ш ТА  У  Б Е О Г РА Д У

Роналд Савковић поставља балет о Александру Македонском

Премијеру балета 
„Александар“, коју 

очекујемо 15. новембра 
2011, на нашу сцену по-
ставља млади, креатив-
ни ауторски тим који 
долази из Берлина – коре-
ограф Роналд Савковић, 
костимографкиња Јеле-
на Милетић и сценограф 
Лукас Лерх. У представи 
учествују солисти и 
ансамбл Балета.

Мила Драгичевић, 

примабалерина

Роналда познајем од ра-
није, посебно као коле-

гијалног и пожртвованог 
партнера на сцени. Зајед-
но смо наступали у „Ла-
будовом језеру“. Први пут 
сарађујем са њим као коре-
ографом и овај пројекат је 

велики изазов за мене. Улога Олимпије коју тумачим дошла је 
баш у право време. После низа одиграних рола класичног репер-
тоара, радим нешто што ми открива широк дијапазон могућ-
ности отварања на сцени, а посебно ми одговара и глумачки за-
датак који ми је поверен. Самим тим је моја улога богатија и 
комплекснија, а сматрам да сам сада у фази уметничке зрело-
сти која ће ми отворити нове путеве. 

Јован Веселиновић, 

солиста

Не могу много да го-
ворим о својој улози 

јер сам још у процесу при-
према, али тумачити лик 
Александра даје велике мо-
гућности за истражива-
ње. Кореограф је веома кре-
ативан и његове идеје су 

потпуно фантастичне. И то што на неки начин лута кроз вре-
ме, али и на специфичан начин представља Александра као дана-
шњег борца који живи у свом свету, а људи око њега га праве вели-
ким. Занимљив приступ који играчу отвара нове светове.

Ана Павловић, 

примабалерина

Мој први сусрет са Ро-
налдом био је на сце-

ни. Он је свакако играч који 
никога не оставља равноду-
шним. Сада су нам улоге 
другачије, и представља 
ми велико задовољство да 
радим са њим као кореогра-

фом. Пробе су креативне, атмосфера је изузетно радна, али у 
исто време опуштена. Свака проба ми је драгоцена, као бруше-
ње дијаманта, полако се кристалише моја улога. Мени, као умет-
ници, изузетно одговара улога Роксане, стилски представља не-
што што веома волим, али је и велики изазов јер је потпуно 
другачија од свега што сам до сада радила.
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„ХЕДА ГАБЛЕР“ ПОБЕДИЛА У МЛАДЕНОВЦУ

Кад се пружи шанса 

Сте ри ја је, уз Ну ши-
ћа, наш нај ве ћи ко ме-
ди о граф; срп ска пу-
бли ка нај ви ше во ли 
и нај ра ди је гле да ко-

ме ди ју; Егон Са вин је је дан од на-
ших са вре ме них ре ди те ља ко ји нај-
ве ће до ме те да је у се би свој стве ним 
не по но вљи вим чи та њи ма кла сич-
ног ре пер то а ра; Пре драг Еј дус је вр-
хун ски глу мац... Све су ово сви ма 
по зна те кон ста та ци је. А за јед нич-
ки име ни тељ им је – „Кир Ја ња“ на 
сце ни На род ног по зо ри шта. С дру ге 
стра не, не спор на је исти на и да, кад 
је умет ност а на ро чи то по зо ри шна у 
пи та њу, не по сто ји ре цепт за успех. 
У слу ча ју „Кир Ја ње“, прет ход но 
по ме ну те пре ми се, све срд но по мог-
ну те бар до ви ма на ше сце не – сце-
но гра фом Ге ро сла вом За ри ћем ко-
сти мо гра фом Бо ја ном Ни ки то вић, 
ком по зи то ром Ксе ни јом Зе че вић, те 
На дом Блам, Та ма ром Вуч ко вић, Ле-
по ми ром Ив ко ви ћем, Ми лен ком Па-
вло вим и Ми хај лом Вик то ро ви ћем 
– ре зул ти ра ле су пред ста вом чи ји 
сјај не бле ди, ево већ ско ро де вет на-
ест го ди на. 

Ка да је, не по сред но по до би ја њу 
Сте ри ји не на гра де и На гра де „Бо јан 
Сту пи ца“ за ре жи ју Сте ри ји ног ко-
ма да „Ла жа и па ра ла жа“ у Срп ском 
на род ном по зо ри шту, Егон Са вин 
по чео на на шој сце ни да ре жи ра 

дру гу по пу лар ну ко ме ди ју на шег ве-
ли ког ко ме ди о гра фа, „Кир Ја ња“, од-
мах се осе ти ло да се до га ђа не што 
зна чај но. Око сце не и у са ли би ло је 
из про бе у про бу све ви ше „тех ни ча-
ра“. А зна се, ако они гле да ју про бе, 
то је си гу ран знак да је пред ста ва 
до бра. Пре драг Еј дус, пр вак Дра ме 
На род ног по зо ри шта,  пра вио је, по 
ре чи ма та да шњег управ ни ка Ви де 
Ог ње но вић, „ан то ло гиј ску уло гу, у 
сти лу Пи те-
ра О’ Ту ла и 
Ло рен са Оли-
ви јеа“. А по-
сле пре ми-
је ре, ко ја је 
би ла 25. де-
цем бра 1992, 
о с в а  н у  л и 
су на сло ви: 
„Сен за ци ја 
на Тр гу“, „Кир Ја ња у не бе ским Ви-
си на ма“… 

Кри ти ча ри су пи са ли да је пред-
ста ва „не на дан, сен за ци о на лан до-
га ђај“, да су се „ви со ка кре а тив на 
фре квен ци ја ре ди те ља, глу ма ца, сце-
но гра фа, ко сти мо гра фа и ком по зи то-
ра на про сто, ле по том и из ра жај но-
шћу, ма гич но шћу и ин те ли ген ци јом, 
ута па ли у на ша ср ца и па мет та ко да 
ће нам им пре сив ност овог де ла оста-
ти за у век у крип ти се ћа ња“. И та ко 
је, по сле чу ве них Пе ре До бри но ви-

ћа и Чи ча Или је Ста но је ви ћа с по-
чет ка, на са мом кра ју два де се тог ве-
ка Пре драг Еј дус оства рио кре а ци ју 
ко ја ће оста ти у исто ри ји на шег те-
а тра упи са на злат ним сло ви ма, јер 
је „Кир Ја њу уз ди гао до не слу ће-
них те а тар ских ви си на, над вио над 
нај суп тил ни је ду би не људ ске тра ги-
ке (…) не ви ђе ном пре ци зно шћу, ми-
ну ци о зно шћу у гра ђе њу сва ког де та-
ља Кир Ја њи ног ли ка“.  

А он да, 
„пљу сак“ на-
гра да и при-
зна ња: „нај-
зна чај ни је 
оства ре ње у 
кул ту ри за 
1992“,   нај-
бо ља пред-
ста ва у 
1993. (уз 

„Ма ску“ Цр њан ског у ре жи ји Н.Ми-
ли во је ви ћа, по из бо ру по зо ри шних 
кри ти ча ра ТВ Бе о град и свих бе о-
град ских ли сто ва), три Сте ри ји не 
на гра де (Са ви ну, Еј ду су и За ри ћу), 
на гра да пу бли ке за нај бо ље глу мач-
ко оства ре ње на По зор ју (Еј дус), На-
гра де На род ног по зо ри шта (Еј дус и 
За рић), По хва ле На род ног по зо ри-
шта (На да Блам за уло гу Ју це и Бо-
ја на Ни ки то вић за ко стим).

По том, пред ста ва на ста вља свој 
ду го ве чан, по сто јан жи вот: сто ту 

пред ста ву „Кир Ја ња“ је про сла-
вио дан уочи сед мог ро ђен да на, 
24. де цем бра 1999, сто пе де се ту 
21. апри ла 2006. и сад, ето, 200. 
из во ђе ња. Укуп но ви ше од 70000 
гле да ла ца, на ма тич ној али и на 
сце на ма ши ром Ср би је, као и у 
ино стран ству: у Бе чу, у Ак цент 
те а тру 1998, у Ба ња Лу ци, Ку ма-
но ву и Ско пљу 2002, те у Чи ка гу, 
у North Sho re Art Cen ter 2006. (би-
ло је то пр во го сто ва ње На род-
ног по зо ри шта у САД). 

Пре драг Еј дус у на слов-
ној, као и Ле по мир Ив ко вић 
у уло зи Но та ро ша од и гра ли 
су свих 200 пред ста ва, док 
су се у оста лим уло га ма сме-
њи ва ли: Ју ца – На да Блам 
и Не ла Ми ха и ло вић; Кир 
Ди ма – Ми лен ко Па влов, 
Бо шко Пу ле тић, Ра де Ми-
ља нић и Пе ђа Ми ле тић; 
Ка ти ца – Та ма ра Вуч ко-
вић, Зла ти ја Ива но вић, 
Ми ле на Ђор ђе вић, Да ни-
је ла То мо вић Па у но вић 
и јед ном Ли ди ја Сте ва-
но вић; Пе тар – Ми хај-
ло Вик то ро вић, Бо рис 
Ан дру се вић, Бог дан Ми-
хај ло вић, Ја нош Тот, Бо шко 
Пу ле тић, Ср бо љуб Ми лин и јед-
ном То ма Три фу но вић.

Је ли ца Сте ва но вић

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ ВЕЛИКЕ ПРЕДС ТАВЕ

Кир Јања 200 пута

У че твр так, 3. но вем бра, пред-
ста ва „Кир Ја ња“ сла ви сво је 

200. из во ђе ње. Овај не сва ки да шњи 
до га ђај ће за бе ле жи ти и ка ме ре 
РТС, те ће, у од ло же ном еми то ва-
њу, чу ве ну пред ста ву мо ћи да ви де 
гле да о ци у це лој зе мљи.

У обра зло же њу жи ри-
ја ко јим је пред се-
да вао по зо ри шни 
кри ти чар Вла ди мир 
Ста мен ко вић, а чла-

но ви су би ли глу ми ца Ана Со фре-
но вић и ре ди тељ Ми ло рад Ђо кић, 
из ме ђу оста лог сто ји: „При ла зе ћи 
сло бод но Иб зе ну, али без те жње да 
се ње гов текст на сил но ак ту е ли зу-
је, бри шу ћи из ње га оно што је де-
кла ра тив но а не до при но си раз во ју 
ли ко ва и рад ње, ре ди тељ ка Сне жа-
на Три шић је, уз по моћ глу ма ца, 
пре све га На та ше Нин ко вић у на-
слов ној уло зи и Не бој ше Ду га ли-
ћа као Еј лер та Лев бор га, са чи ни ла 

сна жну, дра ма тич ну, жи ву пред ста-
ву ко ја на на шу сце ну вра ћа у жи-
вот јед но ве ли ко, кла сич но драм ско 
де ло“. 

„По сто ји мно го фе сти ва ла 
и на гра да у на шој зе мљи и ре-
ги о ну али не ке од њих из два ја 
чврст кон цепт и ми си ја. Они 
има ју од ре ђен и су шта ствен те-
мат ски оквир ко ји се фор ми ра  
кроз кри те ри ју ме се лек ци је и 
из бор жи ри ја“ – ка же у из ја ви 
за По зо ри шне но ви не ре ди тељ-
ка и на по ми ње да јој је, ка да је 
про чи та ла на ја ву Фе сти ва ла у 
Мла де нов цу, од мах би ло ја сно 
због  че га је „Хе да Га блер“ у се-
лек ци ји. Пре ма ње ним ре чи ма, 
част је би ти у кон ку рен ци ји са 
пред ста ва ма ко је су на ста ле по 
де ли ма ве ли ких ауто ра, уз по-
моћ не ких вр хун ских глу ма ца 
ко ји ма се искре но ди ви и по је-
ди них ре ди те ља чи ји рад ве о-
ма по шту је (ово го ди шња те ма 
Фе сти ва ла „Иден ти тет“, оку пи ла је 
пред ста ве „Ели ја хо ва сто ли ца“ Ју-
го сло вен ског и „Као кроз ста кло“ 

Бе о град ског драм ског по зо ри шта, 
„Го спо дин“ Ате љеа 212, „Ја и ти“ 
Би теф те а тра и „Инес де Ка стро“ 

На род ног по зо ри шта Ужи це). 
„То је би ло до вољ но, а све дру-

го нас је при јат но из не на ди ло и 

да ло нам по во да да про сла ви мо. 
На гра да за нај бо љу пред ста ву, је-
ди на на гра да Фе сти ва ла у Мла де-

нов цу, нај ва жни је је и нај ве-
ће при зна ње за ко лек тив ни 
ан га жман глу мач ке еки пе, 
аутор ског ти ма, упра ве по зо-
ри шта, ре ди те ља и оста лих 
са рад ни ка. Као та ква, она је 
за ме не пре све га вр ху нац за-
јед нич ког ра да, про ми шља ња 
и про це са кроз ко ји смо про-
шли, а за тим са тис фак ци ја за 
да љи рад, лич ни раз вој и ја-
ча ње са мо по у зда ња, што је 
мла дим ре ди те љи ма увек од 
ве ли ке по мо ћи. На дам се да 
ова на гра да мо же да ука же да 
се са ре ди те љи ма мла ђе ге не-
ра ци је мо ра ри зи ко ва ти и не 
оста вља ти их увек у ал тер на-
тив ним про сто ри ма и по де ла-
ма (што по др жа вам и по шту-
јем ка да је реч о из бо ру а не 
при ну ди), да ле ко од кла си ке, 

сце не, по зо ри шта, ве ли ких за да та-
ка и иза зо ва. На дам се да ће ова за-
јед нич ка на гра да ко ју је за слу же-

но до би ла це ла еки па сви ма на ма 
отво ри ти но ве мо гућ но сти и до не-
ти но ве ра до сти, за дат ке и кре а тив-
не иза зо ве“, скром но ис ти че мла да 
умет ни ца.

Она под се ћа да пред ста ва „Хе-
да Га блер“ успе шно ко му ни ци ра 
са пу бли ком и на гла ша ва да је у 
овим вре ме ни ма рас про да та са ла 
„још јед на ве ли ка и ва жна  на гра-
да, ко ју до би ја мо  сва ког ме се ца“. 

„Во ле ла бих да нам се отво ре 
вра та за го сто ва ња на фе сти ва ли-
ма у Ср би ји и ре ги о ну али и из ван 
њих, и да, на при мер, оде мо на Фе-
сти вал Иб зе на, ко ји се одр жа ва сва-
ке дру ге го ди не у  Ослу и оку пља 
нај зна чај ни је про дук ци је Иб зе но-
вих де ла из це лог све та. Искре но, 
во лим да по ме рам и пре ла зим гра-
ни це и увек ми се чи ни да су ова-
кви ско ко ви до бри јер до но се но ва 
ис ку ста ва, из о штра ва ју кри те ри ју-
ме, ру ше пред ра су де, раз ме њу ју 
ста во ве и иде је, пре и спи ту ју их и 
по ме ра ју нас из ло кал не ко ло те чи-
не“, ис ти че Сне жа на Три шић. 

Р. П. Н.

Дра ма „Хе да Га блер“ На-
род ног по зо ри шта у 

Бе о гра ду, у ре жи ји Сне жа-
не Три шић, нај бо ља је пред-
ста ва ово го ди шњег По зо ри-
шног фе сти ва ла „Те а тар у 
јед ном деј ству“ у Мла де нов-
цу, од лу чио је жи ри.

ву „Кир Јања“ је просла-
вио дан уочи седмог рођендана, 

бра 1999, сто педесету 
ла 2006. и сад, ето, 200. 

Укупно више од 70000 
на матичној али и на 

ма широм Србијебијеби , као и у 
ству: у Бечу, чу, чу у Акцент 

1998, у Бања Луци, Кума-
ву и Скопљу 2002, те у Чикагу, гу, гу

North Sho re Art Cen ter 2006. (North Sho re Art Cen ter 2006. (North Sho re Art Cen ter би-
во гостовање Народње Народње На -

ришта у САД). 
драг Ејдус у наслов-

 Лепомир Ивковић 
зи Нотаротарота ша одиграли 

200 представа, док 
су се у осталим улогама сме-

Јуца – Нада Блам 
ла Михаиловић; Кир 

ма – Миленко Павлов, 
летић, Раде Ми-

 и Пеђа Милетић; 
ца – Тамара Вучмара Вучма ко-

тија Иватија Ивати новић, 
на Ђорђевић, Дани-

вић Пауновић 
ном Лидија Стедија Стеди ва-

тар – Михај-
ровић, Борис 

вић, Богдан Ми-
Јанош Тот, нош Тот, нош Тот Бошко 
Србољуб Милин и јед-

ма Трифуновић.
лица Стевановић
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Ви шња Ђор ђе вић је 
ро ђе на у Пан че ву 
1938. го ди не. Сред-
њу ба лет ску шко-
лу „Лу јо Да ви чо“ 

је за вр ши ла у кла си Си ме Ла ке ти-
ћа и Со ње Лан кау. У бе о град ском 
Ба ле ту игра ла је од 1956, нај пре 
ма ње со ли стич ке, а убр зо глав не 
уло ге. Пам те се ње не кре а ци је у 
кла сич ном ре пер то а ру („Ла бу до-
во је зе ро“, „Жи зе ла“, „За ча ра на 
ле по ти ца“, „Крц ко Ора шчић“), у 
са вре ме ним ба ле ти ма („Бах чи са-
рај ска фон та на“, „Спи ри ту елс“, 
„Блуд ни син“, „Он ди на“, „Абрак-
сас“, „Ана Ка ре њи на“) као и у 
до ма ћим де ли ма („Охрид ска ле-
ген да“, „Чо век пред огле да лом“, 
„На пу ште не“, „Ки не ска при ча“, 
„Ка та ри на Из ма и ло ва 77“...).

Са На род ним по зо ри штем је 
го сто ва ла на по зор ни ца ма Евро-
пе и Ази је, а по себ не успе хе је 
по сти гла у Бар се ло ни, Те хе ра ну, 
Един бур гу и Ло за ни. Са мо стал но 
је на сту па ла у На пу љу, Па ри зу (у 
тру пи Ми ло ра да Ми шко ви ћа) и на 
Ку би. На те ле ви зи ји је за бе ле жи ла 
пре ко 200 на сту па, од ко јих се по-
себ но из два ја ју пра и зво ђе ње „Ма-
ске цр ве не смр ти“ Ива на Јеф ти ћа 
у ко ре о гра фи ји Вла ди ми ра Ло гу-

но ва и је ди ни те ле ви зиј ски ба лет, 
„Под зе мљом“ ко ре о гра фа Ди ми-
три ја Пар ли ћа, на му зи ку Ста ној-
ла Ра ји чи ћа. Бе о град ска ТВ је сни-
ми ла и по себ ну еми си ју – пор трет 
Ви шње Ђор ђе вић.

Нај ви ше је ра ди ла са Пар-
ли ћем, че сто исто вре ме но 
као про та го ни ста и као аси-
стент. Из ра зи то лир ског тем-
пе ра мен та, са тех нич ком си-
гур но шћу и од ме ре но шћу, 
би ла је под јед на ко успе шна 
као гра ци о зна Ауро ра, до сто-
јан стве на Ца рев на, не жна и 
ете рич на Жи зе ла, али и стра-
стве на ју на ки ња ба ле та „Чо-
век пред огле да лом“. Ова ди-
сци пли но ва на, по жр тво ва на, 
из у зет но про фе си о нал на при-
ма ба ле ри на, са зре ло шћу се 
отва ра ла као нај леп ши цвет. 
Ње не драм ске играч ке кре а-
ци је у по став ка ма Ди ми три-
ја Пар ли ћа, Шче дри но вој 
„Ани Ка ре њи ној“ и Бру чи је-
вој „Ка та ри ни Из ма и ло вој 
77“ (ко јом је 1977. го ди не обе ле-
жи ла 20-го ди шњи цу умет нич ког 
ра да), умет нич ки су вр хун ци ко-
ји оста ју из у зет не, трај не вред-
но сти у на шој ба лет ској умет но-
сти. 

По сле ак тив ног ба вље ња ба-
лет ском умет но шћу на сце ни, по-
све ти ла се ре пе ти тор ском ра ду, 
нај пре пре но се ћи Пар ли ће ве ко-
ре о гра фи је, али и ства ра ју ћи соп-

стве не. Са ве ли ким успе хом је од 
1988. би ла умет нич ки ди рек тор 
ба лет ског ан сам бла ХНК у Спли-
ту, где је сво јим зна њем, ауто ри-
те том, али и по жр тво ва но шћу и 
љу ба вљу пре ма мла дим, та лен то-

ва ним ба ле ри на ма и игра чи ма, од 
играч ког ан сам бла са мар ги на на-
ше ба лет ске умет но сти, ство ри-
ла угле дан умет нич ки кор пус. За 
сплит ски Ба лет Ђор ђе ви ће ва је 

кре и ра ла соп стве не ко ре о гра-
фи је „Оте ло, ру бац“, „Де зде-
мо на“ и „Ка ко фо ни ја“, а по-
ста ви ла је и „Ко пе ли ју“, „Жар 
пти цу“ и „Пе тру шку“, као и ба-
лет ске де ло ве у опе ра ма „Моћ 
суд би не“ и „Бал под ма ска-
ма“, те дра ма ма „Пла то нов“ и 
„Опе ра за три гро ша“. За вре-
ме ње ног ман да та, са овим 
ан сам блом су ра ди ли и вр-
хун ски ко ре о гра фи по пут Мла-
ка ре вих, Шпа рем бле ка, Ло гу-
но ва... Ве о ма мла де сплит ске 
ба ле ри не Ве дра на Осто јић, 
Мил ка Хри бар и Бру на Ре ић, 
за хва љу ју ћи ра ду са Ви шњом 
Ђор ђе вић, по ста ле су при ма-
бе ле ри не, а мла ди ру мун ски 
играч Кон стан тин Те шеа је 
под ње ним буд ним, струч ним 
оком, по стао пр вак бе о град-

ског Ба ле та, из у зет не емо ци о нал-
не и тех нич ке упе ча тљи во сти. По-
ред то га, по ста ви ла је „Ко пе ли ју“ 
у При шти ни и за ТВ Бе о град ко ре-
о гра фи са ла кра ће играч ке се квен-
це у му зич ким еми си ја ма. 

Са ве ли ким ен ту зи ја змом се 
го ди на ма ба ви ла уна пре ђи ва њем 
ста ту сног по ло жа ја бе о град ских 
ба лет ских умет ни ка, и за хва љу ју-
ћи њој је об но вљен рад УБУС-а 
(ко ји је про ми шље но во ди ла у два 
ман да та), уста но вље на углед на го-
ди шња на гра да за ко ре о гра фи ју ко-
ја но си име Ди ми три ја Пар ли ћа, 
осно ван Фе сти вал ко ре о граф ских 
ми ни ја ту ра... 

Ви шња Ђор ђе вић је, раз у ме 
се, но си лац мно гих на гра да за сво-
је играч ке ин тер пре та ци је, до бит-
ни ца је На гра де за жи вот но де ло 
као и при зна ња за из у зе тан до при-
нос кул ту ри на ше зе мље. Она и да-
нас ства ра но ве, мла де ба ле ри не, 
пре да је им сво ја дра го це на ис ку-
ства, учи их ка ко се тре ба по на ша-
ти од ба лет ске са ле до по зор ни це, 
са ве ту је да ни кад не ми сле да по-
сто ји за вр ше так у гра ђе њу ба лет-
ских ли ко ва, јер сва ка но ва пред-
ста ва отва ра но ве мо гућ но сти. И 
сто га же ли да и но ве ге не ра ци је ба-
лет ских умет ни ка усво је ње но ми-
шље ње да је сва ка пред ста ва пре-
ми је ра, и да и за три гле да о ца ко ји 
до ђу да их гле да ју, тре ба игра ти 
као да је гле да ли ште пу но.

(на ста ви ће се)

С ЛОЈЕВИТА ЛИЧНОС Т МИЛАНА ГРОЛА (1) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ 

Син свог народа и своје епохе
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (19) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Вишња Ђорђевић – свака представа премијера
ФЕЉТОН

Упо зна ва ње сло је-
ви те лич но сти Ми-
ла на Гро ла (1876–
1952) и ње го вог 
ра зно род ног опу-

са за ме не тра је два де се так го ди-
на. По сле при пре ме три књи ге 
ње го вих кри ти ка, сту ди ја и есе-
ја, те мат ски рас по ре ђе них – „Из 
по зо ри шта прет ку ма нов ске Ср би-
је“ (2004), „По зо ри шне кри ти ке 
и есе ји“ (2007) и „Кроз књи ге и 
до га ђа је“ (2010), усле ди ла је, са-
свим спон та но и при род но, за вр-
шна сту ди ја о ње го вом де лу.  

Шта ре ћи на кра ју ду гог ис тра-
жи ва ња, ис пу ње ног ди ле ма ма и 
број ним ис ку ше њи ма то ком не из-
ве сног тра га ња за че сто не до ста-
ју ћом до ку мен та ци јом? Чо век да-
на шњег вре ме на оста је за па њен 
пред оби љем књи жев них, по зо-
ри шних, умет нич ких те ма ко је је 
Грол об ра ђи вао. Украт ко: не до во-
љан је пе ри од од не ко ли ко го ди на 
вас кр са ва ња ње го вог, пре све га, 
по зо ри шног де ла, да би се оно це-
ло куп но вра ти ло у ду хов ну исто-
риј ску вер ти ка лу овог на ро да.  

За што је би ло скрај ну то? За-
што је би ло до не дав но ван основ-
них то ко ва про у ча ва ња на ше 

све у куп не кул тур не, а по себ но 
по зо ри шне исто ри је? Мо жда је 
пра ви раз лог ду бо ко за пре тен у 
не ра зум њи вим и па ра док сал ним 
то ко ви ма на шег кул тур ног раз-
вит ка, у на шој ду хов ној инерт но-
сти, у по сло вич ном не по што ва њу 
прет ход ни ка кул тур ног раз во ја. 
Мо жда у све му то ме и у још по-
не че му ... 

***
На лич ност Ми ла на Гро ла 

бит но су ути ца ле епо ха и сре ди-
на у ко ји ма се фор ми рао и шко-
ло вао – бу ран крај XIX и по че так 
XX  ве ка у Ср би ји, пад ди на сти-
је Обре но ви ћа и „Пе ри кло ва ера“ 
за по че та 1903. де мо крат ским про-
ме на ма, те скром на за на тлиј ска 
по ро ди ца на Дор ћо лу, си ро тињ-
ском кра ју Бе о гра да. Ње го ва ге не-
ра ци ја ће да ти ви ше ис так ну тих 
лич но сти јав ног и књи жев ног жи-
во та, школ ски дру го ви су му Јо-
ван Скер лић, Алек сан дар Бе лић, 
Ми лан Ра кић. Фа кул тет ско обра-
зо ва ње сти че на Ве ли кој шко ли, 
код Бог да на По по ви ћа, с ко јим 
доц ни је по ста је са рад ник и при-
ја тељ.   

Ве о ма ра но ула зи у јав ни, по-
ли тич ки и кул тур ни жи вот Ср би-

је. Од мла до сти ње гов рад обе-
ле жа ва двој ство: ан га жман на 
по ли тич кој сце ни и вид но уче-
шће у јав ном и кул тур ном жи во-
ту, на тој је два ви дљи вој ли ни ји 
ко ја раз два ја умет ност и по ли ти-
ку, све до по сле Дру гог свет ског 
ра та ка да ће ње гов по ли тич ки по-
ло жај дик ти ра ти и при нуд но од-
су ство из јав ног и кул тур ног жи-
во та. Осим штам па ња ње го ве 
по след ње књи ге по зо ри шних пор-
тре та, не ко ли ко ме се ци пре смр-
ти (1952), уз два-три књи жев на 
освр та на њу, о Гро лу го то во по-
ла ве ка не ма ни ре чи у срп ској 
кул тур ној јав но сти. Та ко ће ње го-
во књи жев но де ло, а по себ но ње-
гов по зо ри шни ан га жман – као 
ду го го ди шњег управ ни ка На род-
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, по зо-
ри шног и књи жев ног кри ти ча ра, 
би ти пре ћу та но, скрај ну то, по ти-
сну то го то во у за бо рав. Кра јем 
XX  ве ка до ла зи до иде о ло шких 
про ме на у по ли тич ком жи во ту 
Ср би је и Гро ло во име, по себ но 
по сле по ја ве „Лон дон ског днев ни-
ка“ (1990), по чи ње све че шће да 
се ја вља у штам пи, да се сре ће на 
стра ни ца ма струч них и на уч них 
пу бли ка ци ја.   

Умет нич ко и књи жев но де ло 
Ми ла на Гро ла, тог „не сми ре ног и 
не смир љи вог на јед ном ме сту чо-
ве ка из По зо ри шта“, ка ко сам се-
бе ка рак те ри ше, ни по сле ви ше 
од пе де сет го ди на од ње го ве смр-
ти ни је це ло ви то про у че но и оце-
ње но. Ни је му од ре ђе но ни пра-
во ме сто у књи жев ној исто ри ји, 
као што му ни је да то ни за слу же-
но ме сто у исто ри ји срп ског по зо-
ри шта.

***
По ред по зо ри шта, Грол је ин-

тен зив но пра тио јав ни и кул тур-
ни жи вот у Ср би ји, као уред ник 
днев них ли сто ва и књи жев них 
ча со пи са, књи жев ни кри ти чар, 
управ ник Ко лар че вог на род ног 
уни вер зи те та. Али по ред то га, 
на по ре до те ку и ње го ве по ли тич-
ке ак тив но сти: као је дан од пр ва-
ка Де мо крат ске стран ке, на ње-
но че ло до ла зи пред сам Дру ги 
свет ски рат ко ји ће, као члан Ју го-
сло вен ске вла де, про ве сти у еми-
гра ци ји. По за вр шет ку ра та би ће 
опет, крат ко, у вла сти, да би де фи-
ни тив но био спре чен да јав но и 
по ли тич ки де лу је.      

(на ста ви ће се)

По зо ри шне но ви не су 
на кра ју про шле се зо-

не до не ле по след њи од 15 
на ста ва ка фељ то на у ко-
јем је наш по зна ти те а-
тро лог, Зо ран Т. Јо ва но-
вић, го во рио о зна чај ним 
по зо ри шним ре фор ма ма 
ко је је у сво је вре ме по кре-
нуо Ми лан Грол, чи ме је 
мно гим на шим чи та о ци-
ма скре нуо па жњу на овог, 
сва ка ко не пра вед но за по-
ста вље ног по зо ришт ни-
ка. За то, на ста вља мо при-
чу о ње му.


