
НОВЕМБАР 2022.
ГОДИНА XVIII, БРОЈ 155

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НОВЕМБАР 2022.

Н
аграда„РашаПлаовић“,
коју Народно позори
ште у Београду доде
љује за најбоље глу
мачко остварење на

свимбеоградскимпозоришнимсце
намаусезони2021/2022,припалаје
ВањиЕјдусзаулогуАлексијеупред
стави„УспаванказаАлексијуРајчић“,
потекстуЂорђаKосића,урежијиЈуга
Ђорђевића.

Одлуку,већиномгласова,насед
нициодржаној20.новембра,донеоје
жириукојемсубилидрамскаумет
ница Бранка Петрић (председник),
драматургЖељкоХубач(потпредсед

ник) и чланови новинарка
БоркаТребјешанин,глумица
Бојана Стефановић и реди
тељАндрејНосов.

У образложењу је,
између осталог, наведе
нодајеВањаЕјдус,игра

јућиовуизузетнозахтевну
улогу,„пажљивоодабраним,убе

дљивимглумачкимсредствима,узбу
дљивом,искреноминадасветананом
емоцијом, у бројним субклимаксима
ове,поформиинасвакидругиначин
несвакидашњепредставе,произвела
моћнокатарзичнодејство,свевреме
имајућиувидудасеоноштонази
вамомером у емотивној експресији
садржиучврстоутемељенојпсихоло
шкојкарактеризацијилика”.

„Стимувези,урежијикојајеводи
ларачунададрамскаакцијанебуде
удругомпланууодносунаизузетно
вешто пласирану драмску атракцију,

Ејдусовајерационалноиступ
њевито апострофирала све
нијансе Алексијиног каракте
ра,учијојслојевитостисе„кри
је“иосновниквалитетдраме,
чиме је тумачењу дала ноту
истински узбудљивог и про
мишљеног.Усуштини,Ејдусова
јеуспелада„произведе“–да
намерноупотребимотајРаси
новски израз за прочишће
ње– гануће, стављајући нам
упрвипланононајважнијеза
идејуовогдрамскогтекста,ато
јепарадоксукојемсеналази
Алексија,којајетражећисло
бодууконвенционалним,грађанским
оквирима породице, у једном тре
нуткусхватиладањојтајнаметнути
друштвенинаративнедозвољавада
будеслободнаизбогтогаонаодлу
чуједапређенадругустранузакона,
акакотообичнобива(етопарадокса)
уоваквимоколностимазатворзању
представљајединуслободукојуможе,
алиимора,даосвоји”...

Престижнунаградууручилисујој,
уоквируцентралногдогађајапросла

веДанаНародногпозоришта,госпо
ђаПетрићив.д.управниканационал
ногтеатраСветиславГонцић.

„Премијере се нижу, фестивали
ничу…Упркостоме,просторзаумет
ностјесвемањиигледалацједанас
погубљен. Поред телевизиијских
серија, филмова, рилова, сторија, и
свегаштоједеотесадашњице,човек
незнаштаћедагледаинаштаћеда
потроши паре. Позориште је дужно
данегујесвојупублику.Частмијешто

примамнаградукојаносиимеРаше
Плаовића, који је био велики ства
ралац и чувар позоришта. Поносна
самнаовунаградузаулогукојами
интимномногозначи.Чувајмоумет
ност, позориште, глумца, публику и
правевредности–изјавилајеВања
Ејдус.

Онајеистакладаовеулоге,каои
наградекојуједобила,небибилода
цеоуметничкиансамблицелаеки
пакојајерадила„УспаванкузаАлек
сијуРајчић“нијевероваладајетако
нештомогућенаправити.

„ХвалаНародномпозориштушто
је то подржало и хвалажиријушто
је то препознао“, нагласила је Вања
Ејдус, која је, као добитница награ
де,напоклондобилаиделосликара
РатибораВукојичића.

Представа„УспаванказаАлексију
Рајчић“, коју је Народног позориште
уБеоградуреализовалоукопродук
цијисаСтеријинимпозорјемиФон
дацијом„НовиСад–Европскапре
стоницакултуре2022”,премијерноје
изведена30.априлаовегодине.

M.Б. 
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В
еличанствене, незабо
равне вечери. Вечери
театарске магије, поезије,
врхунскеглуме...Налици
ма глумаца осмеси задо

вољства,упублициусхићење.Длано
вибридеодснажнихаплауза…Тако,
некако,унајкраћимцртама,моглиби
дасесажмупрвиутисцинепосредно
после завршетка прве и друге пре
мијере„Магбета“, 22. и 23. новембра.
Гледалиштеса208седишта,смештено
на самој Великој сцени Народног
позоришта (омеђује простор игре са
тристране,онакокакојетоизгледало
иуГлобтеатрууШекспирововреме)
било је премало да прими све
поклоникепозориштакојисужелели
да виде ово ремекдело највећег
драмског писца свих времена, у
поставци луцидног, особеног Јагоша
Марковића, са врхунском глумачком
екипом коју је, у главним улогама,

предводио маестрални двојац –
НебојшаДугалић (Магбет) и Наташа
Нинковић (Леди Магбет)Стога и не
чудиподатакдасезаовупредставу,
од првог тренутка кад су се сазнали
терминииграња,тражилакартавише.
Дакле, „златни низ“ се наставља. Јер,
бићеово,усвакомслучају, јошједна
одновихдрамскихпредстава(„Године
врана“,„Нора–Луткина кућа“,„Деца“,
„Ситницекојеживотзначе“,„Ратимир“,
„Госпођа Ајнштајн“...) за које ће ула
знице, због огромног интересовања
публике, бити тражене попут сувог
злата.Дакле,после47.година,„Магбет“
сенавеликавратавратиоуНародно
позориште. Тадашњу сјајну глумачку
поделу, на чијем челу су били неза
боравни Бранислав Цига Јеринић и
KсенијаЈовановић,садасу,нанајбољи
могући начин, наследиле неке нове,
такође, изванредне уметничке снаге
ансамблаДрамеНародногпозоришта.

РедитељМарковићпоручиваоје,
уочипремијера,дајеовокомадкоји
говорионашемвластољубљу,опустој

вољизамоћ,најједноставнијеречено
озлуидобруунама,неваннас.

„Свејеунамато,свиманама.Зато
јетај комадтоликоопстаовековима,
јердоноси катарзуипрочишћење, и
саменасчистикрозстрахисажаљење
одсвегатога”,кажеЈагошМарковић.

Непосредно по завршетку прве
премијере, разговарали смо и са

уметничком директорком Дра
меМолиномУдовичкиФотезкоја
је, уједно, и драматург представе.
Одговарајући на питање зашто је
данас,башуовомтренутку,важно
да се поново вратимо том делу
написаном пре више од четири
века, тој истинској трагедији о
опсесивном освајању моћи које
човеканакрајудоведедолудила,о
сукобуморалаиамбиције...укојој

намШекспир оставља метафоричну
опоменушта се догађа кад убијемо
доброусебииокосебе,казалаје:

„Увек је важно шта је Шекспир
написао,усвакомвременуинасваком
месту,затоштојеон,једноставнорече
но,геније.Такође,овдејеречиопоези
ји,авремеукојемживимојетаквода
намјепоезијаизузетнопотребна,као
лек.Желелисмовеликикомад,желели
смоШекспира... Велика је уметничка
храбрострадитиовајтекст,пресвега
заредитеља,аондаиглумцекојиигра
јуМагбетаиЛедиМагбет.Великијето
уметнички изазов, упоредив можда
само са неким ликовима из антике“,
оцењујенашасаговорница,узподсе
ћањедасуНебојшаДугалићиНата
шаНинковић,последугогниза годи
на,поновонаВеликојсценизаиграли
у великим, главним улогама. Дугалић
је последњи пут насловну улогу на
Великој сцени Народног позоришта

играо 1995. године у „Идиоту“ (Kнез
Мишкин),аНаташаНинковић(главну
женску улогу) 2002. године у„Судби
ниикоментарима“(KатаринаРизнић/
МартаKовач).Иначе,билајеовоипрва
драмскапремијеракојаје,послепаузе
одосамгодина,одржананаДанпозо
ришта.

Интересовалонасје,уразговору
сагоспођомУдовичкиФотез,идали
Магбетово насиље, агресија, аутори
тарноствладара,каоодговорнасваки
проблем, заправо представља одраз
његовенемоћи?

„Наравно. Представља одраз
његове лажне моћи. Јагош је често
говорио,ијасестимпотпунослажем,
дасмоМагбетсвими.Јер,свиимамотај
деољудскеприродеусебигдечовек,
кадајеагресиван,мислидајемоћан,а
управојенајнемоћнији.Kаомалодете
којевриштикаднештохоће“.

У глумачкој екипи, која је, заиста,
прави спојискустваимладости, суи
Александар Срећковић (Банко), Рад
милаЖивковић,АлександраНиколић,
Ивана Шћепановић (Вештице), Бра
нислав Лечић (Данкан), Вучић Перо
вић(Малком),ПетарСтругар(Ленокс),
ДанилоЛончаревић (Рос), Јован Јова
новић (Макдаф), Огњен Малушић
(Доналбејн), Немања Стаматовић
(Дворски часник), Богдан Богдановић
(Другиубица),ДраганСекулић(Слуга),
МилошЖивановић(Kардинал)иТоми
славРадосављевић(Војвода/Гробар).

Иначе, поводомпремијере„Маг
бета“, у холу партера Велике сцене
постављенајеизложбакојакрозпла
катеифотографијеподсећанадоса
дашњепоставкетогделауНародном
позориштуупериодуод(прве)1882.
до(последње)1981.године,ауторке
ДрагицеГаћеше.

Мико јан Без бра ди ца

Дирек тор Тех ни ке Мали ша Ђура
ши но вић открио нам је да су за 
ову пред ста ву, када је реч о Дра ми, 
први пут кори шће не рото гла ве за 
ефек те. Тако ђе, маши на ма за дим 
при кљу че не су и две нове, а звук 
је додат но обо га ћен тако што је 
посто је ћим, при до дат и део обно
вље них звуч ни ка. 
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С
вечаним програмом,
одржаним, по традици
ји, у подне на Великој
сцени, у оквиру којег
су додељене бројне

награде, уз осврт на најзначајни
је догађаје у претходних годину
дана,НароднопозориштеуБеогра
дупрославилоје22.новембра154.
годинепостојања.

Вршилац дужности управни
ка Народног позоришта, драмски
уметник Светислав Гонцић чести
таојезапосленимаДанпозоришта
поручујућида„крозпрепознавање
и награђивање заслужних поједи
нацамиславимоуметностидајемо
значајсвимнапорима,одлукамаи
постигнућима у последњих годину
дана,аишире”.

„Потврђујемо смисао таквих
напораикреативнихрезултатакоји
у вертикали постојања национал
ног театра заузимају своје место
као временски путоказ за будуће
генерације.И,управо,затожелимда
нагласимдајепротеклагодинабила
веомадинамична,чаксеможерeћи
одлучујућа,донелисмонекехрабре
идобреодлукеимамоновепред
ставе за које сетражи карта више,
ту су некиновимлади уметниции
позоришни радници који су сада
деоНародногпозоришта.Да, запо
слилисмомладељуде, јернама је
многоважнокакоисакимградимо
будућност.Затосмовеомазахвални
штосмокрозвеликоразумевањеи
подршкунашегресорногминистар
ства и министарке Маје Гојковић
успели да наставимо са обнавља
њемнашихкадроваи запошљава
њем младих уметника и позори
шнихрадника”,истакаојеГонцић.

ПодсетиоједајеНароднопозо
риште у Београду током прошле
годинепостиглотрилатералнидого
ворсапозориштимаземаљаОтво
реногБалканаАлбанијомиСевер
номМакедонијом.

„Наша иницијатива Театар
Отворени Балкан ушла је у реали
зацију већ у октобру гостовањем
првакаОпере изТиране и Скопља
у опери Боеми Народног позори
штауБеограду.Планиранајеидаља
сарадња кроз гостовање наших
балетских представа, као и наших
уметникауТиранииСкопљу,алии

кроз остваривање заједничког
Фестивала Отворени Балкан, са
циљемдасеуспоставиипобољ
шасарадња,комуникацијаираз
менаидеја,дасеомогућимакси
малнапромоцијапозориштаизтри
земље и допринесе развоју нових
форми креативног умрежавања и
нових копродукција, потврђујући
идејудасмоземљаотворенихгра
ницазакреативност.Порединици
јативеТеатарОтворениБалкан,која
је започета потписивањем мемо
рандумаосарадњиуМинистарству
културеРепубликеСрбије,Народно
позориште у Београду је постигло
билатералнедоговоресанационал
нимтеатримаБугарскеозапочиња
њу сарадњеи гостовања уметника,
нарочитоуобластиБалетаиОпере.
Договорено је и потписивањеова

квихУговораосарадњисаРумуни
јом,Словенијом,аускороисаХНK
уЗагребу“,казаојегосподинГонцић.

Према његовим речима, овај
Дан позоришта дочекујемо у све
тлупрепознавањанашегдоприноса
уметности–нашепредставеиумет
ницидобитницисувреднихнаграда.

„Упротеклихмесецдана,доби
лисмочакшествреднихнаграда...
Вреднојештомогудакажемданаше
представетрају;ипоследесет,два
десетгодинасетражикартавишеза
појединепредставе.Унашемплану
иразвојупосебнојеважнодабуде
мосмерница,несамоууметничким
правцима,већиуширемконтексту

друштвене одговорности и саве
сности.Покренулисмоиостварили
прелазначистеенергетскересурсе,
то јест прелаз са мазутног грејања
иприкључивањеТопланамаучему
смо имали велику подршку и раз
умевање ресорног министарства и
Београдскихтоплана.Овајогромни,
историјскиподухватостварилисмо
у рекордномроку, ослањајући се у
великојмериинаизузетантехнички
тимпозоришта“,истакаојеГонцићи
указаодајенамераактуелнеуправе
дауграђујееколошкусвестусвесег
ментенашепродукцијеиуцеотим
НародногпозориштауБеограду.

„Прошле године, у ово време,
рекаосамда јеНароднопозори
штестаријеодсвихнасидамора
модаучинимосвештоможемода
сачувамо достојанство и част ове
куће,даничијиприватниинтереси
немогубитизначајнијиодразло
га постојања националног театра.
Хвала вам што сте ме озбиљно
схватили.Тојевеликамотивација.
Настављамодаље.Утомсмислућу
закрајпоновити.Народнопозори
штејевашепозориште.Немојтега
никомедати.Чувајте гаљубомор
но да би будуће генерације биле
поносне и почаствоване што су
ваши наследници. Честитам вам

Данпозоришта“,поручиојеСвети
славГонцић.

Водитељи програма, у режији
БалшеЂога,билисуглумциНина
Нешковић и Петар Стругар који
су подсетили на богату претход
нусезону2021/2022,сачакседам
премијера сектораДраме: „Нора“,
„Пеликан”,„Годиневрана”,„Иранска
конференција”,„УспаванказаАлек
сију Рајчић”, „Рат и мир”, „Госпођа
Ајнштајн”.

Од опера изведен је „Дон
Kихот“,„Снежана и седам патуља
ка”и„KарминаБурана”(концертно
извођење),докјеБалетимаопре
мијернуобнову„Жизеле”.

Новусезону2022/2023.Народ
нопозориштејепочелосапреми
јерамакамернеопере„Деца”пре
ма награђиваном романупоеми
Милене Марковић (лауреат НИН
овенаграде)урежијикомпозитор
кеИренеПоповићДраговић,каои
драме„Ситницекојеживотзначе”
премаромануЛоренцаМаронеа,у
режијиАндрејаНосова,којајевећ
освојиланаграденафестивалима
уТивту,Чотрановцима,Аранђелов
цуиБеоградууРаковици.

Награду позоришта за најбо
љу представу у протеклој сезо
ни освојио је „Рат и мир” према
епскомромануЛаваНиколајевича
Толстоја,урежијиБорисаЛијеше
вића.

Наградезанајбољаиндивиду
ална остварењадобили су: првак
Опере  Иван Томашев, солистки
њаБалетаСофијаМатјушенскаја,
композиторкаиредитељкаИрена
Драговић Поповић за пионирски
унетнички подухват  споменуту
представу„Деца”(операу17песа
ма), редитељка Татјана Мандић
Ригонат за модерно и аутентич
но читање драме„Нора” Хенрика
Ибзена,глумацХаџиНенадМари
чић (остварио улоге у делима 

„Нора”,„Годиневрана”,„Ратимир”)
иKалинаKовачевићзаролеудра
мама„Годиневрана”и„Ратимир”,
којајеосвојилаиНаграду„Ружица
Сокић”.

Такође, Награде Народног
позоришта за изузетно знача
јан укупан уметнички и радни
допринос освојили су: Синиша
Kовачевићзаауторскоостварење
представе„Годиневрана”којупот
писујекаописацдрамеиредитељ,
и20годинатрајањањеговекулт
непредставе„Великадрама”,каои
балеринеТеодора Спасић иМар
гаритаЧерномухина.

Печат поводом посебног
доприноса животу и раду Народ
ногпозориштадобилисуглумице
ипрвакињеДрамеДушанкаСто
јановић Глид иАлександраНико
лић, глумац Бошко Пулетић, Ана
Павловић, уметничка директорка
Балета,ДаркоЂорђевић солиста
Опере,извршнадиректоркаОпере
МашаМилановићМинић,ХорОпе
реНП,организаторопремепред
ставаГоранМилошевић,оркестар
ски музичар Синиша Јовановић,
филмски и телевизијски редитељ
БалшаЂогоипрограмеринжињер
МиланKовачевић.

Плакету поводом значајних
активностиурадуНародногпозо
риштадобилајепрвакињаОпере,
примадона Јадранка Јовановић и
Јавно комунално предузеће „Бео
градскеелектране“.

У оквиру свечаности, додеље
но су и „Златне значке” чланови
маKућекојисувећдведеценије
у Народном позоришту, Похвале
за резултате у раду од изузетног
и посебног значаја за успешну
активност Народног позоришта у
Београдуусезони2021/2022.,као
ипризнањачлановиманационал
ногтеатракојиодлазеупензију.

Р.П.Н. 
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П
осле скоро трого
дишње паузе, првак
Опере Народног
позоришта у Бео
граду Драгољуб

Бајићпоновоћенаматичнојсце
ни заиграти у једном премијер
номнаслову.Реч јеоПучинијевој
„Турандот“, последњој опери слав
ног италијанског композитора у
којојћетумачитиликтатарског
краља Тимура. На тај начин,
овај признати и веома
цењени бас, кога под
једнако воли и публи
ка и критика, други
пут обогатиће своју
импресивну умет
ничку биографи
ју том изузетно
тешком и захтев
ном улогом коју је
претходних сезона,
као гостујући соли
ста, певао с великим
успехом на сцени
Националне опере у
Букурешту.

„Веома се раду
јем што ћу и на матич
ној сцени певати ту
ролу. Иако не припада
главним улогама, вео
ма је тешка и захтевна
због високе теситуре и
великог броја прелазних тонова.
Такође, и њена ритмика мелоди
је, у односу на оркестар, је веома
захтевна,теутомсмислусматрам
да јенаправиначинмогуизнети
само искусни певачи. Улогу Тиму
ра красе и божанствене кантаби
лефразе,штојепосебнозначајно
замене, собзиромнатодасебе,
негде, декларишем као баса кан
табиле“, каже Драгољуб Бајић у
разговору за„Позоришненовине“,
вођеном неколико недеља уочи
премијереовеопере, заказане за
23. децембар у 19,30 часова на
Великој сцени, под диригентском
управомгостаизИталијеСтефана
Романија,урежијимладогитален
тованогМаријаПавладелМонака.

Иначе, либрето за „Турандот“
написалисуЂузепеАдамииРена
то Симони на основу истоимене
драмске бајке Kарла Гоција, док
се исходишна прича темељи на
старомперсијскомепуиз12.века.
Опера је праизведена у милан
скојСкали1926,двегодинепосле
смртиЂакомаПучинија који ју је
искомпоновао до тренутка када
умире робиња Лиу. На предлог
Артура Тосканинија који је дири
говао праизведбом, довршавање
опере било је поверено Франку
Алфану,представникумлађегене
рацијеоперскихкомпозитора.Наш
саговорникнапомињедабион,да
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О
војенештозамене,
узвикнуо је славни
оперски компози
тор Ђакомо Пучини
(18581924), током

вечересапријатељимауМилану,
када је после дужег трагања за
темом своје нове опере, открио
источњачку бајку, у обради Кар
ла Гоција. Има фантазије у том
сижеу, покрета, поезије, човечан
скељубави!

Иакосумуураномдобустварања
предвиђали каријеру симфоничара,
Пучинијева страсна, темпераментна
природаисвестда„безсарадњесрца
ничему неможе да приђе“ тражила
је своје стваралачко отелотворење
уопериукојојсумузикаидрамска
радња једнако битне у прожето
сти.Његово„музичкобиће“генетски
предодређено ( по мушкој линији
до прадеде сви су били музичари),
имало јеизванредначула и знање
озаконитостипозоришнеуметности.
Он је умеода заинтересујепублику
за токове радње, тежио је животној
истинитости, веродостојности– кроз
стилизацију.Имаоједардаемотивно
пробудипубликузасудбинеликова,
за смисаоњихових поступака; знао
је да публика, у позоришту, не сме
остатиравнодушнапрема сценским
карактериманитизазбивањанасце
ниакамолизамузикукојатребада
се хармонично преплиће са душев
нимстањималиковаиситуацијамау
којимасеодвијарадња.Онјесвојим
делом,нарочитоса„Турандот“увели
кој мери, превазилазио – веризам,
правацу који је сврставан јер је за
његовубујнуживотворнустваралачку
енергијубилокаквошаблонскосвр
ставањебило„тесноодело“.Пучиније
примерколикостваралачкидухвели
кихљудиможеособеномснагомда
савлађујеителеснуболест,јеркомпо
нујући„Турандот“,Пучини, већтешко
оболео,наизмакуживотнеснаге,на
ивици душевног понора, компонују
ћипоследњуоперубиваојетужани
обесхрабрен.Вишемусениједопа
дало ништа што је раније компо
новао. Требало је стварати из душе
нештоново,аоннијеосећаоснагуни
засампроцесстварања јер,како је
писаобезватреигрозницесенеможе
стварати,једнаиспуњенауметност

је врстаболести, изузетно душевно
стање, пренадраженост сваког ато
ма.Неможедастваранештоснажно,
пуноживотнихсоковадокјемраку
његовојдуши.Ипак,каонекомдухов
ном чаролијом, сасвим супротно од
његовог душевног стања, створио је
свевременуоперу„Турандот“(либре
тоГ.Адами,Р.Симони)раскошнузвуч
нуслику,сочне,распеванемелодије,
снажногосећајногинтензитета,орке
старскибујну,импресивну,самоћним
хоровима.УовојопериХорјеколек
тивнилик–изузетнозначајан.Опера
мајсторскисвојимрегистромобухва
таоштреконтрасте;инежнолирскои
драмскодобруталности.Свејезачи
њенокинескимгонгомиудараљкама
који се могу доживљавати као глас
илимузикаСудбине.Речјеооперииз

Пучинијевогегзотичногопуса(после
ЈапанкеБатерфлај,индијанкеуДевој
цисазапада)темањеговепоследње
опере(отатарскомпринцуикинеској
принцези) бави се  могућем оства
рењуљудскесрећекрозтрансфор
мацијууљубавсвегаоногаучовеку
што је негација љубави. Лепа али
сурова кинеска принцеза Турандот,
свирепо осуђује на смрт своје про
сце уколико не одговоре на  тешке
загонеткекојепоставља.Њенасушта
супротностјемала,нежнаробињица
Лиу,постојанаузахвалностиипожр
твованој љубави према татарском
принцу Калафу. Она заштитнички
прати,улутањима,његовогоца,сврг
нутог татарског краља. Када се сви
они,изненада,окупенаместудрама
тичног збивања гдеТурандот задаје
загонетке(широке,масовнесцене)а
главепадајубезмилости,Калаф,упр
костоме, опчињенлепотомкинеске
принцезе, одлучује да се пријави и
одговара  на загонетке, док га отац
иЛиупреклињудаодустане.Прија
вљујесеударцимаогонг,послечега
вишеодустајањанема.Заснагу,неу
страшивог,татарскогпринцаињегов

темељни љубавни нагон – изазов
је леденострасно енергично биће
лепеТурандоткојутектребаосваја
ти;њенуосветољубивумржњутреба
преобразитиуљубав (то језадатак
достојанснагепринца,ратникајерје
тежакихазардерски)докнежна,ода
на,Лиуусвојојтихојљубави,остајеза
Калафоваемотивнастремљења,ско
ро,трагичнонеприметнајерона,као
таква,нијеизазовњеговомЕросу,ни
панданњеговој животној снази али
нидруштвеномрангу.Калафпобеђу
је,успеваусвомнаумудасавлађива
њемтешкихзагонеткиисавлађива
њем љубављу освоји Турандот, која
тадапостајеновобићеизасопствену
Судбину.(Сазналасаммуиме–онсе
зовеЉубав). ЛикЛиу је најприсније
везан за животне нити самог Пучи
нија; за њу је изнедрио најнежни
ју лирску мелодију, а са потресном
сценомњеногсамоубистванасцени
(јернежелидаодаКалафовоиме)
завршавасеиделоиживотвеликог
композитора. Премањеговим нацр
тима, његов ученик, Франко Афано
довршиојеоперу.Кадајепоследве
године(25.4.1926)умиланскојСка
ли праизведена „Турандот“, диригент
Тосканини, усхићен Пучинијевом
музиком, зауставио је, после сцене
смрти Лиу, представу речима: Овде
сезавршаваделомајстора.Двадана
касније,репризно,приказанајецело
вита опера. Калеф и Турандот, за
Пучинијабиласу двабићакојастоје
такорећи изван света, преображава
јусеуљудскабићакрозљубавиита
љубавмораосвојитисвакогнасцени
(...)радисеотомедасеједнојствари
удахнеживотвечни.Иуспеојеутоме.
УНародномпозориштууБеограду,до
сада,трипута,премијернојеизведе
на„Турандот“ (26.6.1930,  22.9. 1939,
17.10.1975). Сва три пута остварила
јеизузетануспехкодпубликеикод
стручнекритике,узодређенезамер
кепоследњемостварењу.

На премијери из 1930. режија
ЗденкаКнитлаоцењенајекаоуспе
шна; створена је илузија далекога
хоризонта и раскош источног богат
ства, а под диригентском палицом
ЛовраМатачића,благодарећиозбиљ
нојстудијисолиста,оркестраихора
музички део Турандот је успешно
решен(...)иоркестарихорјетрепе

рио у боји и ритму. ГђаЖалудова са
изванредном певачком мајсторијом
далајетешкуизаморнуулогуТуран
дот,одличноглумљену. Г.Витинг свим
замахом свогатенора дао је витеза
Калафа. Костими ванредно компоно
вани (Жедрински),декорЗагородњука
вешто бојадисан. На премијерном
извођењуиз1939.похваљенајеори
гиналнарежијапунаштимунгаиколо
рита.Овогапутаирежијуидиригент
скоумећепотписаојеЛовроМатачић.
Наловну улогу интерпретирала је
изузетна Зинка Кунц Миланов,чла
ницаМетрополитен опере, први пут
уБеоградугк.г.Остварилајеулогуса
пуноглумачкеодмереностиаливрло
убедљиво(...)кинеску принцезу отмено
јеоживеланеодузимајућињенојкрво
жеднојприродиништаалијечинећи
човечанскимогућом.Ипевала јебри
љантно.ЗлатаЂунђенац,јеи1930.и
1939.билаизванреднакреаторкауло
геЛиу.Г.Ивић(првипутуБеограду),
са пуно озбиљне студије савладао је
свимсвојиммоћимаулогуКалафа.Хору
иОркеструодатојевеликопризнање
апохваљенесуискладноусаглашене
балетске епизоде.Треће премијерно
извођење1975.посвећеноје50.годи
шњици смрти Пучинија. Редитељ
ЈованПутникглавнудраматикупред
ставепоставиојенаекспресијузвука;
са жељом да што мирнијим језиком
испричабајку.МаестроДушанМила
диновићсвојууметностисказао јеу
дубокопроживљеномгестуипонетој
драмскојсназипартитуре.Узизвесне
стручнезамерке,СлавкаПоповићје
у целини успешно савладала тешку
ролуТурандотвокалномстудиозно
шћу,прожетомскладнорађеноммело
дијом.ЛиуМилкеСтојановићосвајала
јеперфекцијомитоплиноммелодијске
грађе,штосепосебновиделоусцени
смрти.СтојанСтојановГанчевјепру
жио продуховљену и стилски чисту
интерпретацију Калафа. Као Калаф,
истегодине(6.децембра)гостоваоје
МикелеМолезе.

Четврто премијерно извођење
компликованогдела„Турандот“унашем
позоришту одржаће се дан после
рођенданаПучинија,дакле,23.децем
браурежијимладогПавлаМаријадел
Монака,редитељаславнеоперскегене
тике(диригентСтефаноРомани).

Сања Мило са вље вић

Док је радио пар ти ту ру за „Туран
дот“, писао је: Рођен сам пре мно го 
годи на и Бог ме је тада додир нуо 
сво јим малим прстом и рекао ми – 
пиши за позо ри ште и пази добро, 
само за позо ри ште. И саве ту све-
ви шњег сам сле до вао.



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕНОВЕМБАР 2022.

НАГРА ДЕ
„РУЖИ ЦА СОКИЋ“ KАЛИНИ KОВАЧЕВИЋ

Глумица Народног позоришта у Бео
градуKалинаKовачевићовогодишња

је добитница Награде „Ружица Сокић“
коју јеустановилафондацијакојаноси
иметепрослављенедрамскеуметнице.
Вредно признање, установљено 2014.
године,добила језаулогеупредстава
ма „Године врана” Синише Ковачеви
ћа (Јулија Kавран) и Толстојевом „Рату
и миру” у режији Бориса Лијешевића
(Елен),обеупродукцијиНародногпозориштауБеограду. Kалина
Kовачевићизабранајевећиномвишеоддвадесетугледнихлич
ностиизсветатеатраифилмакојесучлановиФондације„Ружица
Сокић”замолилидапредложеуметникеилистудентепозоришне,
филмскеидругихсроднихуметностизапризнањезаулогуоства
ренуусезони2021/2022.Првалауреаткињаовенаградебилаје
првакињаДрамеНародногпозориштаНадаШаргин,аумеђувре
менунаграђенесуиЈованаГавриловић(Атеље212),МилицаГој
ковић(Југословенскодрамскопозориште),иЈованаСтојиљковић
(заулогуСофкеудрами„Нечистакрв”,премамотивимаистоиме
ногроманаБорисаваСтанковића,удраматизацијиМајеТодоро
вић, режији Милана Нешковића и продукцији Народног позо
риштауБеограду).KалиниKовачевићнаградаћесвечанобити
уручена14.децембра,наданрођењаРужицеСокић(преминула
је19.децембра2013.),уАтељеу212.

Р.П.Н.

„РАТ И МИР“ НАГРА ЂЕН НА
ЈУГО СЛО ВЕН СКОМ ПОЗО РИ ШНОМ 

ФЕСТИ ВА ЛУ У УЖИ ЦУ

Представа „Рат и мир“ по чувеном
роману Лава Николајевича Тол

стоја у драматизацији ФедораШилија
и режији БорисаЛијешевића освојила
једвапризнањана27. Југословенском
позоришномфестивалу„Безпревода“у
Ужицу–Наградузанајбољукостимогра
фију и Награду публике. Једногласном
одлукомстручногжирија,којијерадио
усаставуредитељкаСнежанаТришић,
театролошкиња Марина Миливојевић
Мађарев и архитекта Радивоје Динуловић, Награда за најбољу
костимографијуприпалајеБојаниНикитовић„засложенорешење
којеобједињаваепохуисавременикостим“.Жирипубликедоде
лиоједрами„Ратимир“Наградузанајбољупредставуфестивала
саоценом4,84, једномоднајвећихудосадашњојисторијиове
манифестације.

Р.П.Н.

ДВЕ НАГРА ДЕ ЗА
„СИТ НИ ЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНА ЧЕ“ НА 

„ФЕСТИ ВА ЛУ ПОБЕД НИ КА ФЕСТИ ВА ЛА”

Представа „Ситнице које
живот значе” Лоренца

Маронеа, у драматизацији
ЂорђаKосићаирежијиАндре
ја Носова, освојила је Награ
дужиријапублике занајбољу
представу на 15.Позоришним
свечаностима – „Фестивал
победника фестивала”, док је
МладенуАндрејевићу, за ликЧезареа у истом комаду, припала
Специјалнанаградакојудодељујежириновинара. Одлукеопри
знањимадонетесу једногласно.Представа„Ситницекојеживот
значе”,коју јеНароднопозориштеуБеоградуурадилоукопро
дукцијисаБеоАртомиЦентромзакултуруТиват,премијерноје
изведена12.августаовегодиненаФестивалумедитеранскогтеа
тра„Пургаторије“уТивту,док јебеоградскапремијераодржана
23.октобранаСцени„РашаПлаовић”.Нафестивалу,одржаномод
14.до19.новембрауЦентрузакултуруиобразовањеРакови
ца,одигранесупобедничкепредставесапозоришнихфестивала
одржанихуСрбијиупретходнојсезони.

Р.П.Н.

јеимаотумогућно
ст, ово дело довр
шио на другачији
начин.

„Нашао бих
неко компроми
снорешење;оста
виобихпринцезуу
животу(смех).Јерја,
како на сцени, тако
и у животу, волим

хепиендове. Мислим да
су нам они, поготову
уоватешкавреме
на,веомазначај
ни.Некажемто
само зарад
неке фразе.
Погледај
те само
наше

драмске репертоаре – пуни
супредставасавеоматешком
тематиком...Али,дасевратимо
Пучинијевој „Турандот“ Дакле,
да сам био у прилици, крај
бихурадиодругачије.Али,без
обзира на све, волим ту опе
ру. Ако и занемаримо најпознати
јутенорскуаријуНесундорма, ова
операсеиздвајаодосталихпосво
јојмелодициихармонијикојанас
несумњивоподсећанаКинуиводи
нас тамо. Већ са првимтактовима
човек осети тај дух традиционал
ногИстока с којимниједна опера,
санекомсличномтематиком,није
успеладатакозначајнодочарајед
ну такву атмосферу“, сматра наш
саговорник.

Пучини, један од најпопулар
нијих оперских композитора свих
времена, у својим делима, која се
одликују дубоком људскошћу и
снагом осећања, представио се
као мајстор вокалног писма, бес
поштедни мелодичар и изванред
нипознавалацзаконасцене.Бајић
је, као солиста, током досадашње
каријере, у разним продукцијама,
певао у све четири његове нај
познатије и најизвођеније опере
„Боемима“, „Тоски“, „Мадам Батер
флај“ и „Турандот“. Иако га веома
цени и поштује као композитора,
ипакјевишенаклоњенијиВердију.

„Пучини је, као композитор,

веомазахтеван.Биојеиспредсвог
времена. Много је теже научи
ти неку Пучинијеву улогу, него, на
пример, Вердијеву. Обојица су, то
је неспорно, поседовали огроман
квалитетиестетикуусвомкомпо
новању.Ипак,акобимепиталичију
бих музику више волео да певам,
одговорбибиоВерди.Зашто?Зато
што јеон,заразликуодПучинија,
доставишеписаозабасове.Пучи
никаоданаснијеволео(смех),па
јемного,многовишеписаозасве
другегласове,пресвегазатенореи
сопране,негозабасовеибаритоне“.

Огромномснагомсвогталента,
неуморним и студиозним радом,
каоиинтелектуалномоштриноми
одважношћу,Бајићјесебитрасирао
путдовеомацењеногсолистесна
жногуметничкогиличногинтегри
тета.Премаоценистручнекритике
има„најлепшигласкојисепојавио

насценисрпскеуметничкемузике
последњихгодинаплеменитебоје,
дубокогдоживљајаинтерпретације,
великемузикалностиибеспрекор
нетехнике”.Осимнаматичнојсце
ни, често наступа у бројним опер
скимкућамаиконцертнимхалама,
какоуземљитакоиуиностранству
(Беч, Салзбург, Фиренца, Равена,
Вићенца, Kан, Kопенхаген, Сараје
во, Скопље,Дубаи, Сеул,Москва…)
Ове године, на сцени Словенског
народног гледалишча у Марибору
имаоједвепремијереуВердије
вом„Риголету”,22.маја,бриљантно
јетумачиоликбандитаСпарафучи
ла,а30.септембрауПонкијелијевој
„Ђоконди”, с истим успехом, доча
рао јеликАлвизеаБадоера,шефа
венецијанскеинквизиције.

„Веома сам срећам што сам
оствариосарадњусанационалним
театром уМарибору који важи за
једно од најзначајнијих и најква
литетнијихпозориштаурегиону.У
обепродукцијејебиласјајнаекипа
солиста,узодличанХориОркестар
којиимају.Имаосамвеликучастда
имсепридружимисигурансамда

ћесетасарадњаинаставити.Ина
че,уРиголетусамвећпевао,било
јетодавне2003.године,ау„Ђокон
ди“ нисам. Тако да је премијера
у Марибору била и моја– лична,
каоичитавогтимакојијеучество
ваоутојпродукцији.Представа је
урађена у копродукцији са чуве
ним operskim фестивалом Ноте
ди Верона“, каже Драгољуб Бајић
којитежидасвојуметничкиизраз
прошири и као редитељ. Наиме, у
новембрупрошлегодине,насцени
Kрушевачког позоришта поставио
је првонаписану српску оперу„На
уранку”, аутора Станислава Бинич
ког.

„Биојетомојредитељскидеби.
Иначе,мојаљубавинаклоностпре
марежијидатираодавно.Сматрам
дамогувеомауспешнодасебавим
итимпослом,измеђуосталогизбог
тогаштокаопевач знамсвемуке

ипроблемесакојимасемојеколе
гесусрећунасцени“,истичеБајићи
додаједаупланувећимаиједан
новипројекат,веомаинтересантан
испецифичан.

„Реч је о севдах опери. Тако
нешто никада до сада није рађе
но.Кадајеречомузици,користи
ћемонеке,већпостојеће,најлепше
традиционалне песме из Србије,
БоснеиМакедоније, а јаћунапи
сатиисценарио.Надамседаћемо
реализацију тог пројекта започети
ускоро,напролећеследећегодине,
уКултурномцентрууНовомПаза
ру.Послепремијере,планиранесу
турнејепоСрбији,бившој Југосла
вији и нашој дијаспори“, каже на
крају разговора Драгољуб Бајић
којије2004.годинепостаосолиста
ОпереНародногпозориштауБео
граду,аод2017.годинејеустатусу
првака. На актуелном репертоару
певаупредставама„МанонЛеско“
(ЖерондеРавоар),„Набуко“ (Заха
рија),„Трубадур“(Ферандо),„Норма”
(Оровезо), „Дон Ђовани“ (Лепоре
ло),„Коштана”(ХаџиТома)...

Мико јан Без бра ди ца
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веомазахтеван.Биојеиспредсвог
времена. Много је теже научи
ти неку Пучинијеву улогу, него, на
пример, Вердијеву. Обојица су, то
је неспорно, поседовали огроман
квалитетиестетикуусвомкомпо
новању.Ипак,акобимепиталичију
бих музику више волео да певам,
одговорбибиоВерди.Зашто?Зато
што јеон,заразликуодПучинија,
доставишеписаозабасове.Пучи
никаоданаснијеволео(смех),па
јемного,многовишеписаозасве
другегласове,пресвегазатенореи
сопране,негозабасовеибаритоне“.

Огромномснагомсвогталента,
неуморним и студиозним радом,
каоиинтелектуалномоштриноми
одважношћу,Бајићјесебитрасирао
путдовеомацењеногсолистесна
жногуметничкогиличногинтегри
тета.Премаоценистручнекритике
има„најлепшигласкојисепојавио
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П
редстава„Жен
ски оркестар“,
премапознатом
тексту францу
ског драмског

писцаЖанаАнуја,урежијиЈуга
Радивојевића, обележила је 19.
новембра на Сцени „Раша Плаовић“
важанјубилејдесетгодинаодпреми
јере.

Билојето,уједно,и94.извођење
овогкомадакојије,захваљујућиадап
тацији,одкомедијепостаосавремена
драмасадруштвеномкритиком.Наи
ме,редитељРадивојевићидраматург
ИванаДимић,усарадњискомпозито
ромВладимиромПејковићем,адапти
ралисупознатикомадмењајућижанр
удрамукакобиуказалинаозбиљност
и драматичност теме уметника на
тржишту.

Оводело,којејепраизведенопре
шестдеценија,јекомедијаоженском
ансамблукојисвираубањи,апоме
нута адаптација понудила је причу о
симфонијскоморкестру чији чланови
остајубезпослазбогфинансијскекри

зе, па услед
таквихоколностипокушавајуда

сеснађуутржишномсвету.
Око 80 процената оригиналног

текстајезадржано,докјеостатакдопи
санкакобисеуспоставилимостовика
тематскоидејнојлинијикомадачијије
мотодауметностнијенапродају.

У представи је задржана ориги
налнамузика,асонгови,закојејетек
стовенаписалаИванаДимић,изража
вајуинтимностањеликова.

„Самачињеницадаједнапредста
вадоживидесетогодишњицуиграњау
бројнојконкуренцији,говорисамаза
себе.Тозначида јеОркестарсвирао
правирепертоар,дајествараохармо
нијукојајепријалагледаоцима,даје
слаопорукукојајебилазначајна.Ово
јеонаврстапредставекојајеобједи
ниламишљењепубликеистручнејав
ностиикоја,кададоживисвојихпрвих

десет година,
сигурно има
перспекти
ву да дочека

барновихдесет“,
кажередитељРадивојевић.

У подели је, као и на премијери
одржаној 3. новембра 2012. годи
не, била иста глумачка екипа Боја
на Стефановић (Патриција), Даниела
KузмановићПавловић(Памела),Нела
Михајловић (Гђа Ортанз), Kалина
Kовачевић (СузанаДелисија), Златија
ОцокољићИвановић(Ермелина),Јеле
наХелц(Леона),ВукKостић(Пијанист)
и Бранислав Томашевић (Г. Лебонз/
Политичар).

Публикаупрепунојсалинагради
лаих јенакрајупредставевишеми
нутнимбурнимаплаузомиузвицима
„браво“.

СценографјеБорисМаксимовић,
костиме јекреиралаМаринаВукасо
вићМеденица,РадованKнежевићбио
језадужензасценскиговор,аТамара
Антонијевићзакореографију. 

M.Б. 

У БАЊА ЛУ ЦИ ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА 
ПОСВЕ ЋЕ НА ПРИ МА ДО НИ

РАД МИ ЛИ СМИ ЉА НИЋ 

Изложба о примадони и про
фесорки Радмили Смиљанић

„Све било је музика“, поводом 50
година певачког и три деценије
педагошког рада, ауторке Драги
цеГаћеше,отворенаје16.новем
брауВеликомизложбеномсалону
БанскогдворауБањалуци.Ауторка
поставке обухватила је значајне
стваралачкемоментеидрагеуспо

меневеликеоперскеуметнице.„РадмилаСмиљанићјенационал
ноблагоНародногпозориштауБеоградуитонесамоНародног
позориштауБеоградунегоцелогрегиона.КаорођенојБањалучан
кимислимдајеовозањуједнаоднајважнијихстварикојесусе
десиле,поредотварањаовеизложбеуБеограду,уМузејуНародног
позоришта,крајемоктобра2020.године.Мислимдајојјевечерас
пуносрцеименијенеизмернодрагоштојеонацелусвојукарије
руиживотповериламениурукеданаправимнештоовако“,казала
јеДрагицаГаћеша.ПрисутнимасеобратилаигоспођаСмиљанић,
аизложбујеотвориласаветницазакултуруисоцијалнуполитику
градоначелникаБањалукеМирнаСавићБањац.Поставкаобухвата
полавекауметничкогискоротридеценијепедагошкоградагоспо
ђеСмиљанић, као ињене драге, личне успомене, попут бројних
фотографија,програма,плакета,награда...

Р.П.Н.

ОДР ЖА НО СЕЋА ЊЕ НА ГЛУМ ЦА
РАДО ВА НА МИЉА НИ ЋА

Сећање на дугогодишњег глумца
НародногпозориштауБеоградуРадо

вана Миљанића (19522021), поводом
годишњицесмрти,одржано је19.новем
бранаСцени„РашаПлаовић“.Ууводном
делу програма, о свом колеги из ансам
блаДраменационалногтеатраговориоје
БошкоПулетић,анаконтогаемитован је
инсертизтелевизијскеемисије„Разговор
изблиза“укојојјеМиљанићгостовао2014.

године, каоиаудиоснимак–одломакизрадиодраме„Узалуд је
будим“,постиховимаБранкаМиљковића.Поменутодело,Миљанић
јеуформимонодрамеиграопрвоуДадову,апотоминеколикосезо
нанаСцени„Петиспрат“Народногпозоришта.Токомдугогодишње
каријереодиграојевишеодстоулога(око70премијера),највишеу
матичномнационалномтеатру,затимуСKЦу,Домуомладине,Зве
здаратеатру,Театруоднуле,ПозориштуОгледало, Југословенском
драмскомпозоришту,Београдскомдрамскомпозоришту…Играоје
умногимдомаћимсеријамаифилмовима.Учествовао јеуснима
њупедесетакдраманаРадиоБеоградуостварившивишезапаже
нихулога(ВладиславПетковићДис,БранкоМиљковић,ТомасМор...)
Миљанићјепреминуоизненада25.октобра2021.у70.години.

Р.П.Н.

ПРЕД СТА ВЉЕ НА МОНО ГРА ФИ ЈА О 
ГЛУМ ЦУ ХАЏИ ПЕТРУ БОЖО ВИ ЋУ

Монографија о драмском уметнику Хаџи Петру
Божовићу,ауторкеТатјанеЊежић,представљена

је23.новембранаСцени„РашаПлаовић”.Речјео25.
поредуиздањуУдружењадрамскихуметникаСрбије
у едицији„Добитници наградеДобричин прстен  за
животнодело“.Монографијасадржипоглављаукоји
ма јепредстављен глумачкиопусХаџиПетраБожо
вићаипоглавље„Документација”,укоме јесачињен
пописпозоришних,филмскихителевизијскихоства

рења,наградаипризнања.Нарочитодрагоцендоприносмоногра
фијидалојесвојимтекстовимавишеоддесетколегаПетраБожо
вића (Матија Бећковић, Жарко Лаушевић, Здравко Шотра, Ђорђе
Kадијевић,РајкоГрлић,СветланаБојковић…).Kњигасадржииоко
сто фотографија из позоришних, филмских и телевизијских улога
ПетраБожовића.Иначе,Божовић,некадашњипрвакДрамеНарод
ногпозоришта,тренутно,насценибившематичнекуће,играутри
представе„Хасанагиница”,„Kалигула”и„ВасаЖелезноваидруги”.

Р.П.Н.

Балетски репертоар Народ
ног позоришта биће посебно
атрактиван у децембру ове

годинејерћепубликаиматиприли
ку да види потпуно две различите
балетскепродукцијеунеколикораз
личитихтермина„KраљицуМарго“,
бурну, драматичну историјску причу,
али и бајковитог„KрцкаОрашчића“
којинајављујеопуштене,празничне
дане.

После вишегодишње паузе, са
великим задовољством најављује
мобалет„KраљицаМарго“насцени
националногтеатра.Публикаће8.и
9.децембрапоновобитиуприлици
да ужива умонументалној сценској
изведбибалета„KраљицаМарго“,на
музику Горана Бреговића, у корео
графијиKруниславаСимића.Упред
стави учествује комплетан балетски
ансамбл, Оркестар, Хор Народног

позоришта и Ансамбл „Рене
санс“.Диригент је ВеснаШоуц.
Публика ће имати прилику да
видиипотпуноновусолистич
ку поделу. У улози Kраљице
МаргоћесепредставитиБоја
наЖегарац Kнежевић иТатја
на Татић, а у улози Ла Мола
Игор Пастор и Тома Kрижнар.
Праизведба балета „Kраљица Мар
го“билаје1.децембра2005.године.
Ова представа која говори ољуба
ви, верској подељености, интригама
и доследно прати једну историјску
епохуодсамепремијерејепривла
чила велику пажњу публике, а која
ћеиунаредномпериодууживатиу
атрактивномнаступупрекодвесто
тине учесника на сцени.Подсетимо
идаје„KраљицаМарго“гостовалана
бројнимфестивалимаширомсветаи
увекјенаилазиланаодличанпријем
кодгледалаца.

Најављујемоипредставузанаше
најмлађе гледаоце који ће поново
уживати у представи „Kрцко Ора
шчић“којајенарепертоару17.и25.

децембра као
матине, а у
вечерњимтер
минима 27. и
28. децембра.
БалетП.И.Чај
ковског„Kрцко
Орашчић“, у
кореографи

јиKонстантинаKостјукованастао је
према адаптацији приче Е.Т.А.Хоф
манакојујеадаптираославниАлек
сандарДима.У представи учествује
целокупнибалетскиансамблиОрке
старНародногпозориштаподдири
гентскимвођствомЂорђаПавловића.
Балет„KрцкоОрашчић“ представља
правибисеркласичнебалетскелите
ратуреинеизоставниједеореперто
ара свих великих балетских компа
нија.Посебнојеатрактиванзавреме
божићнихиновогодишњихпразни
кајерузизванреднумузикуЧајков
ског и причу о девојчици и њеној
божићној авантури публику води у
некедругедимензије.

 Бран ки ца Kнежевић

AТРАKТИВАН БАЛЕТСKИ РЕПЕР ТО АР НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ДЕЦЕМ БРУ

Повра так „Kраљице Мар го“ 
и „Kрцка“
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О
дмерен а аутори
тативан, ненаме
тљив а свеприсутан,
Владимир Логунов
био је од оних чија

реч има тежину, а појава изазива
поштовање. Он је запажени соли
ста Балета Народног позоришта у
Београду, награђивани кореограф,
омиљенипрофесорБалетскешколе
„ЛујоДавичо“,цењеничланУдруже
њабалетскихуметникаСрбијечији
је председнник био у два манда
та, а такође је водио БалетНарод
ног позоришта и Српског народног
позориштауНовомСаду.Увекспре
мандастанеузпрофесију,дасвојим
духовитимишармантнимопаскама
разгаликолеге.Затоинечудидаје
иницијативу Удружења балетских
уметникаСрбиједаВладимирЛогу

новпочивауАлејизаслужнихграђа
наподржаовеликибројинституција
и значајних појединаца: Народно
позориште у Београду, СНП Нови
Сад, Балетска школа „Лујо Давичо“,
БалетскашколаНовиСад,Балетска
школа„ДимитријеПарлић“Панчево,
Битеф театар, Мимарт театар, ЦИД
Унеско, као и Саветник за културу
Председника Републике господин
ДејанСавић.

Дипломирао је у београдској
балетскојшколиукласивеликеНине
Кирсанове и по завршетку школо
вања постаје члан Балет Народног
позоришта.Сматранјекарактерним
играчем, па је и сам тврдио да су
му такве улоге најбоље пристајале.
Безобзиранаовукатегоризацију,с
ЈеленомШантићкаоНикијомиграо
јеСолараубалету„Бајадера“,Јован
киБјегојевићбиојепартнеруБизе
овој „Симфонији“. Био је запажен
као шумар, Ротбарт, Дроселмајер,
Карењин,брилијантан,позоришном
наградомовенчанКопелијус.

Кореографско знањење стиче
на специјализацији на московској
Позоришнојакадемији–ГИТИСито
муотваравратакасветукореограф

скогстваралаштвакојеипостајенај
значајнији печат Владине каријере.
Логунов је раду на кореографији

прилазио студиозно, проучавајући
самодело, стручнулитературу,пра
тећи рад других кореографа, наро
чито када су у питању класична
традиционална остварења, док се
заоригиналнаауторскаделапови
новао музици као основној инспи
рацији. Уз реконструкције поставки
класичнихбалета„Успаваналепоти
ца“, „Дон Кихот“, „Лабудово језеро“,
његове ауторске представе имале
су снажан израз, богат кореограф

скијезик,маштовитост.Туприпадаи
његоворемекделобалет„ДрЏекил
и мр Хајд“. Последња представа
коју је урадио – „Охридска леген
да“, постављена је на сцену СНПа
2021, поводом значајног јубилеја–
70годинаБалетаСрпскогнародног
позоришта.Каокореограф,Логунов
јеосимсаНароднимпозориштему
Београдуоствариосарадњесасвим
балетскимцентримабившеЈугосла
вије,радиојеуНовомСаду,Загребу
иСплиту,уСкопљуиСарајеву.Сара
ђивао је са најзначајнијим редите
љимаданашњице,радећиизадруга
београдским позориштима– попут
„БошкаБухе“,ПозориштанаТерази
јама.Такођејерадиокореографијеи
забалетизРагузеикипарскибалет
и био члан жирија Међународног
балетскогтакмичењауВарни.Коре
ографисаојеизабалетскешколеиз
Загреба, Новог Сада и Београда, а
„КрцкоОрашчић“којегјеурадиоза
Балетскушколу„ЛујоДавичо“сеод
1992.изводикаошколскиновогоди
шњиконцерт.

Његово кореографско стварла
штвоодпочетакаовенчано јепри
знањима–добитникједвебронзане

иједнесребрнемедаљенаЈугосло
венским балетским такмичењима у
НовомСаду,доцнијеследегодишња
наградаНародногпозориштауБео
градуипризнањеУдружењабалет
ских уметника Србије „Димитрије
Парлић“ за најбоље кореографско
остварење у сезони – обе за већ
поменутупредставу„ДрЏекилимр
Хајд“.УБУСмуједоделиоинаграду
заживотнодело,Културнопросвет
назаједницаБеограда„Изванред
низлатнибеочуг“,апрвијебалетски
уметник одликован златном меда
љомПредседника Републике пово
домвидовданскихпразника.

Упописунагарадаморамопоме
нути и ону Заједнице музичких и
балетскихпедагогаСрбијезавише
годишње свестрано деловање у
образовањумладихталената.Наиме,
овајсегментрадаВладимираЛогу
новатакође јенезаобилазан, јер је
дуетнојигриподучаваобројнегене
рацијебалеринаииграча,абезтих
сазнањакојанамјенесебичнодари
ваоипластичноипрактичнопрено
сио,мињеговиученици,билибисмо
„изгубљени“упозоришномсвету.

Ива Игња то вић, УБУС

У Музе ју Народ ног позо ри
шта, 31. окто бра је отво

ре на изло жба „Иза зов балет
ског трип ти хо на  Вла ди мир 
Логу нов, балет ски играч, 
педа гог и коре о граф”, аутор
ке Миле не Јау ко вић. Госпо
дин Логу нов је био при су тан 
на отва ра њу и том при ли ком 
је одр жао и при го дан говор. 
Пре ми нуо је десе так дана 
касни је, 11. новем бра. Изло
жба ће бити отво ре на до 
сре ди не децем бра. 

К
лавдија Иса
ченко, рекло
би се данас,
заборављено
име, доприне

ла је почецима стварања
београдске балетске сце
не, односно првом играч
ком ансамблу Народног
позоришта.Напочетку,она
је деловала кроз Музич
ку школу „Станковић“, где отвара
Курспластичнеигре  (1.марта
1921. године), и постаје позната
београдској публици по извођењу
јавних часова на сцени Манежа.
Њенапредстављањауреднобеле
жидневнаштампа, те уПолитици
(19.3.1921) проналазимо суптилну
анализуштачиниуметносттзв.пла
стичногбалетаК.Исаченко.Поли
тикапише:„Пластичнаигразначи
склад између интимног дрхтаја
душе, у тренутку вишег мистери
озног надахнућа, и стилизованог
покрета тела. Двојака: пластично
стилизованаумирномставуилиу
покрету,онајесјајналепота.Она
је и уметност јер када осећаји, у
свим својим преливима, достиг
ну врхунац интензитета, преста
ју речи, па чаки неартикулисани

крици, и сам се израз, спонтано,
даје покретом тела“. Касније, у
новооснованој Глумачкобалет
скојшколиприНародномпозори
шту(отворенојкрајем1921.годи
не) Исаченко остаје уписана као
прва шефица Балетског одсека.
Но, само за кратко. Познавањем
њеногуметничкогизразаииграч
когправца,можемодаприметимо
покушајдаБалетНародногпозо
ришта првобитно буде зачет на
основама модерне, односно тзв.
пластичнеигре.

Исаченко се, по доласку у
Народно позориште, у сезони
1920/1921. године, потписује као
редитељка–терминкореографсе,
јошувекутомпериоду,некори
стинапрограмимаиплакатима–
иакоје,заправо,билапрвакоре

ографкиња и једна од пионирки
београдског балетског ансамбла.
Важно је нагласити да је чита
вудеценију прењеногдоласка у
Народно позориште, Мага Мага
зиновићградилаприватнуиграч
ку школу на једнаким основама
пластикеиритмике,алинажалост
никада није добила институцио
налнушансу. Исаченко јеокупи
ла састав од шест девојака и са
њомњихукупноседамјечинило
прву поставу балетског ансамбла
Народног позоришта, који ће се
до њеног напуштања Београда
1923. године нешто увећати. Но,
осећало сеирасло је свеприсут
но неповерење према играчком
правцу који је заступала и него
вала.Збогтога,изБеоградаодла
зи видно незадовољна односом
јавности и управе према њеном
босоногом уметничком изразу.
Напуштањепозориштазначилоје
заправо европску турнеју на коју
је,избалетскогансамбла,повела
четири талентоване ученице као
деовластитетрупе.Свесетодога
ђалоупркоспокушајимауправни
ка Народног позоришта, Милана
Грола,даихполицијазауставипри
изласку из земље.Натом европ

скомпропутовању,њенетриуче
нице, српске играчице (Аница
Прелић, Соња Станисављевић,
НатаМилошевићодевенеуцрне
костиме) остаће овековечене на
разгледници, названој „Студија
кретања“, која ће ући у историју
ремек дела светске фотографије.
Године1925,сачиниојујеРудолф
Копиц, бечки фотограф. Извесна
теоријска промишљања суге
ришу да обнажено плесно тело,
односно комплетна композиција,
приказује смрт. Пре би се могло
закључитинештосасвимдруго:да
јетакваслободоумнакореограф
ска замисао својеврсна апотео
заженскенедостајуће слободеи
растерећењаодсвихдруштвених
стега.Владалоје,задуго,ипогре
шнотумачењедајеваловитанага
фигура Клавдија Исаченко или
пакдајетоједна,одњенихбео
градскихученица.Премаанализи
фотографијеилица,алиипрема
години настанка, откривамо да
је „осликани“ акт највероватније
Клавдијинаћерка,каснијепозна
танемачкакореографкиња,Татја
на Зговски. Заправо, у времену
настанкаКопицовогдела,Клавди
јаИсаченкојепрешлачетрдесете,

тејејаснодасе,подобуихабиту
су,неможерадитиоњој.

Момчило Милошевић, позо
ришни редитељ, писац и управ
ник Глумачкобалетске школе,
у Српском књижевном гласнику
(1927) пружиће својеврсну исто
рију развоја школе, те помињу
ћиКлавдијуИсаченко наглашава
следеће:„Првепокушајесабале
томпредузелајеГђаК.Исаченко,
алијеодмахзатимосновеправог
класичног балета дала Школи, а
прекоњеиНародномПозоришту,
Гђа Јелена Пољакова“. Тадашње
јавно мњење је заступало став
данам јеуНародномпозоришту
неопходан класичан балет, а не
пластика тј. модерна, експресио
нистичка игра.Данас, са историј
ске дистанце, сагледавамо како
ће темељеи идентитет балетског
ансамбла–којићенадаљенего
вати врхунска класична дела– у
тим првим годинамаформирања
чврстода успостави чувена Јеле
на Пољакова. Наиме, Клавдија
Исаченко трајно остаје у сенци
Пољакове,абеоградскибалетски
ансамблбиваустановљеннапри
нипимаакадемскекласичнеигре.

др Вера Обра до вић Љубин ко вић
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ДЕЦЕМБАР 2022. СЕЗОНА 2022/23.

Ч Е Т. 

01. од 20.00
БЕОГРАДСКА НЕДЕЉА МОДЕ
Атеље Игора Тодоровића представља колекцију „Вигор“ 

ПЕТ. 

02. ПОКОЈНИК комедија Бранислава Нушића, 
копродукција ЦНП из Подгорице / ЦЗК Тиват од 19.30

Н Е Д . 

04. ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова од 19.30

Ч Е Т. 

08. КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића од 19.30

П Е Т. 

09. КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића од 19.30

СУ Б . 

10. ДОН КИХОТ опера Жил Маснеа, представа је 
посвећена Међународном дану људских права  од 19.30

П О Н . 

12. од 19.30

У ТО . 

13. од 19.30

Ч Е Т. 

15. ВЕЛИКА ДРАМА 
драма Синише Ковачевића од 19.30

П Е Т. 

23. ТУРАНДОТ / ПРЕМИЈЕРА
опера Ђакома Пучинија од 19.30

Н Е Д . 

25. КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског од 12.00

П О Н . 

26. ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића од 19.30

СУБ. 

03. ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

од 19.30

НЕД. 

11. МАГБЕТ 
драма Вилијама Шекспира од 19.30

СУ Б . 

17. КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског од 12.00

СУ Б . 

24. РАТ И МИР драматизација Федора Шилија, 
по роману Л. Н. Толстоја од 19.30

У ТО . 

27. КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског од 19.30

С Р Е . 

28. КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског од 19.30

Ч Е Т. 

29. од 19.30

П Е Т. 

30. МАГБЕТ 
драма Вилијама Шекспира од 19.30

П О Н . 

05. НОЋНА ФРАЈЛА драма Александра Поповића, 
гостује Народно позориште Ниш од 19.30

П Е Т. 

13. НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ од 20.00ЈАН


