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У ДРА МИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ И ГО С ТО ВА ЊА, ОБ НО ВЕ И КОН ЦЕР ТИ У ОПЕ РИ, НО ВИ ДИ РЕК ТОР У БА  ЛЕ Т У 

У три месеца шест премијера и обнова
Сцена „Раша Плаовић“

Оскар Вајлд
Важно је

звати се Ернест  
редитељ

Никола Завишић
ПРЕМИЈЕРА

14. јануар

НОВОГОДИШЊИ
ГАЛА 

КОНЦЕРТ  
ПЕТАК

13. јануар 2012.

Велика сцена 
Педро Калдерон

де ла Барка
Живот је сан

редитељ
Слободан Унковски

ПРЕМИЈЕРА
23. јануар

Крај 2011. и на по че так 
2012. го ди не оста
ће за пам ће ни по из у
зет но жи вој де лат но
сти Дра ме На род ног 

по зо ри шта. По сле ве о ма за па же не 
но вем бар ске пре ми је ре пред ста ве 
„Зли ду си“ по ро ма ну Ф. М. До сто
јев ског, у дра ма ти за ци ји и ре жи ји 
Та ње Ман дић Ри го нат, у де цем бру 
је усле дио ве ли ки успех „Не спо ра
зу ма“ Ал бе ра Ка ми ја у ре жи ји мла
дог Вељ ка Ми ћу но ви ћа, а већ 14. 
ја ну а ра се оче ку је пре ми је ра ко ма
да Оска ра Вајл да „Ва жно је зва ти се 

Ер нест“, у по став ци Ни ко ле За ви
ши ћа – све три на тек адап ти ра ној 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“. Убр зо по
том, 23. ја ну а ра, љу би те љи кла си ке 
ће на Ве ли кој сце ни има ти при ли ку 
да ви де Кал де ро нов „Жи вот је сан“, 
у сцен ском ви ђе њу Сло бо да на Ун
ков ског. Дра ма кру ни ше од ла зе ћу 
го ди ну го сто ва њем пред ста ве „Дер
виш и смрт“ у бу дим пе штан ском 
Но вом те а тру (би ће то ујед но и пр
во пред ста вља ње Му зе ја На род ног 
по зо ри шта у ино стран ству – из ло
жбом „На род но по зо ри ште кроз 
исто ри ју“), а Но ву го ди ну за по чи

ње још јед ним зна чај ним го сто ва
њем, у Ди зел дор фу, где ће Еури пи
до ве „Ба хант ки ње“ би ти из ве де не 
на сце ни Ша у шпил ха у са.

Из ме ђу две об но ве, „Дон Па
сква леа“ у де цем бру и „Дон Кар ло
са“ по чет ком фе бру а ра, љу би те љи 
опе ре ће мо ћи да ужи ва ју у кон цер
ту „Бо жић но пу то ва ње“ ко ји ће наш 
Хор из ве сти у че твр так, 29. де цем
бра, те у тра ди ци о нал ном Но во го
ди шњем га ла кон цер ту, 13. ја ну а ра.

По сле из у зет но на пор них при
пре ма свет ске пра и звед бе „Алек
сан дра“, ба лет ски ан самбл у Но вој 

го ди ни оче ку је рад са но вим ди рек
то ром, у пи та њу је аме рич ки ко ре
о граф Брус Стај вел (Bru ce Ste i vel). 
Де цем бар ску ак тив ност је обе ле
жи ла про сла ва 20 го ди на умет нич
ког ра да при ма ба ле ри не Ми ле Дра
ги че вић, а по што ва о ци ба лет ске 
умет но сти ће на са мом кра ју ме
се ца, као и го ди на ма уна зад, мо ћи 
да ужи ва ју у „Шчел кун чи ку“ П. И. 
Чај ков ског, ко јег ће 26. де цем бра, 
са по чет ком у 16 и 20 са ти, при ка
за ти уче ни ци Ба лет ске шко ле „Лу
јо Да ви чо“.

Ј. С.

НЕСПОРАЗУМ
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СВЕ ТЛА НА ЗА ХА РО ВА ПО СЕ ТИ ЛА НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ

Пе чат  за  пр ву 
ба ле  ри ну све та

Јед на од нај зна чај ни јих свет
ских ба ле ри на да на шњи це, 
пр ва ки ња Бољ шој те а тра 
Све тла на За ха ро ва, по се ти
ла је у су бо ту, 3. де цем бра 

наш на ци о нал ни те а тар. Том при ли
ком, управ ник Бо жи дар Ђу ро вић је 
уру чио Пе чат На род ног по зо ри шта 
слав ној ру ској умет ни ци, ко ја је те 
ве че ри на сту па ла на га ла до га ђа ју 
у Ве ли кој дво ра ни Са ва цен тра. Са 
њом су се на сце ни по ја ви ли и мно
го број ни свет ски по зна ти ба лет ски 
игра чи из Бољ шој те а тра, Ма ри јин
ског те а тра, ми лан ске Ска ле, Ба ле
та из Хам бур га, те из На род ног по
зо ри шта. 

Ђу ро вић је За ха ро вој че сти тао 
на из ван ред ном на сту пу и, на до ве
зу ју ћи се на ње не ре чи са кон фе рен
ци је за но ви на ре одр жа не прет ход
ног да на – ка ко би ра до са ра ђи ва ла 
са На род ним по зо ри штем – до дао: 
„Уз Пе чат На род ног по зо ри шта сто
ји и нат пис ‘Ово по зо ри ште је Ваш 
дом’. Же лим да ову Ку ћу од са да 
за и ста до жи вља ва те као свој дом. 
Искре но се на дам да ће те уско ро за
и гра ти у на шем по зо ри шту, мо жда у 
‘Ба ја де ри’ Га бри је ле Ко мле ве или у 
не кој другој пред ста ви са ак ту ел ног 
ре пер то а ра“. За ха ро ва се за хва ли ла, 
ис та кав ши да је ве о ма по ча ство ва
на и уз бу ђе на, и ка за ла ка ко по сто
је ве ли ке шан се да већ то ком 2012. 
го ди не на сту пи у не кој на шој про

дук ци ји. Слав на умет ни ца је по хва
ли ла чла ни це ба лет ског ан сам бла 
На ци о нал ног те а тра ко је су са њом 
на сту пи ле у Са ва цен тру, оце нив ши 
да су „укра си ле тај до га ђај“. 

Ина че, ова ве ли ка умет ни ца, ро
ђе на у Луц ку, у Укра ји ни, пле ше од 
сво је ше сте го ди не, ка да ју је мај ка 
упи са ла у ло кал ни сту дио фол кло
ра. У де се тој го ди ни по чи ње да учи 
кла сич ни ба лет, на Ки јев ском ко ре
о граф ском ин сти ту ту. Иако је то
ком пр ве го ди не има ла пре кид јер 
је због слу жбо ва ња свог оца, ко ји је 
вој но ли це, мо ра ла да са по ро ди цом 
на пу сти Ки јев, по ла же пр ви раз ред 
и на ста вља шко ло ва ње. По сле осво
је ног дру гог ме ста на ба лет ском 
так ми че њу у Санкт Пе тер бур гу у 
ор га ни за ци ји Балетске академије 

Ва га но ва, при хва та по ну ду и пре ла
зи у ову пре сти жну обра зов ну ин
сти ту ци ју. Већ као уче ни ца до би ја 
со лоуло гу у Ма ри јин ском те а тру 
– Кра љи ца Дри ја да у Мин ку со вом 
„Дон Ки хо ту“, да би убр зо осво ји
ла го то во ком пле тан пр ви фах уло
га кла сич ног ба ле та и са ма тич ним 
ан сам блом на сту па ла на мно гим 
свет ским сце на ма. На по зив Вла ди
ми ра Ва си ље ва, ма ја 2003. пре ла
зи у Бољ шој те а тар, где се пу бли ци 
пред ста вља нај пре уло гом Жи зе
ле. Ми лан ска Ска ла, у ко јој на сту па 
као стал на го шћа, у се зо ни 2008/09. 
јој је до де ли ла зва ње „при ма ба ле
ри на асо лу та“. Тре нут но је је ди на 
ак тив на ба ле ри на ко ја но си ово зва
ње, нај ви ше у све ту ба ле та.

М. Без бра ди ца

Управ ник На род ног 
по зо ри шта у Бе
о гра ду, Бо жи дар 
Ђу ро вић, и ге не
рал ни ди рек тор 

На ци о нал ног ака дем ског Бољ шој 
те а тра опе ре и ба ле та Ре пу бли ке 
Бе ло ру си је, Вла ди мир Гриј дуск, 
пот пи са ли су Про то кол о би ла те
рал ној са рад њи.

Про то кол је пот пи сан 15. де
цем бра у Мин ску, а све ча ном чи ну 
при су ство ва ли су ге не рал ни ди рек
тор На ци о нал не опе ре из Со фи је 
Пла мен Кар та лов (нашој оперској 
публици добро познат као редитељ), 
ге не рал ни ди рек тор Љвов ског ака
дем ског те а тра опе ре и ба ле та Тадеј 
Едер и ге не рал ни ди рек тор Опе ре 
из Дре зде на Ханс Фрај. 

Спо ра зу мом је пред ви ђе но раз
ви ја ње кул тур не раз ме не из ме ђу 
две уста но ве у обла сти му зич ке 
умет но сти,  сценскоиз во ђач ке де
лат но сти, за јед нич ког ор га ни зо ва
ња и одр жа ва ња ме ђу на род не ства
ра лач ке де лат но сти, одр жа ва ња ма
стеркла са во де ћих струч ња ка обе 

Ку ће, раз ме не струч ња ка... Та ко ђе, 
пред ви ђе но је уче шће у так ми че
њи ма и фе сти ва ли ма, ор га ни зо ва
ње тур не ја, као и ак тив на раз ме на 
ин фор ма ци ја о нај ва жни јим до га
ђа ји ма у му зич ком и по зо ри шном 
жи во ту обе зе мље.       

М. Б. 

Сарадња са  Бољ шој 
те  а  тром из  Мин ска

СК ЛОПЉЕНА НОВА МЕЂУНАРОДНА ПРИЈАТЕЉС ТВА

ОБ НО ВЉЕН „ДОН ПА СКВА ЛЕ“

По сле ду же па у зе, „Дон 
Па сква ле“ Га е та на До

ни це ти ја у ре жи ји Са ше Га
бри ћа, по но во је на ре пер
то а ру Опе ре. Об но ву, ко ја је 
одр жа на 17. де цем бра на Ве
ли кој сце ни, ди ри го ва ла је Зо
ри ца Ми тев Вој но вић. Уло
ге ту ма че Дра го љуб Ба јић / 

Вук Ма тић / Ми ха и ло Шљи вић (Дон Па сква ле), Со фи ја 
Пи жу ри ца / Сне жа на Са ви чић Се ку лић (Но ри на), Де јан 
Мак си мо вић / Дар ко Ђор ђе вић / Да ни ло Сто шић (Ер не
сто), Не бој ша Ба бић / Вла ди мир Ан дрић (Док тор Ма ла
те ста), Све то Ка стра то вић / Ми лош Ђу ри чић (Но тар) и 
Вла ди мир Јо ва но вић (Тру бач). При чу о бо га том и уобра
же ном стар цу ко га на пре ва ру оже не ка ко би га на у чи ли 
па ме ти, Га брић је сме стио у да на шње вре ме, а стар ца је 
пре тво рио у уобра же ног мла ди ћа. 

М. Б. 

ХЕН РИ ШЕ СТИ

Драм ски ан
самбл је у че

твр так, 8. де цем
бра, одр жао пр ву 
чи та ћу про бу пред
ста ве „Хен ри Ше
сти“, ко ју по тек сту 
Ви ли ја ма Шек
спи ра, у пре во ду 
Зо ра на Па у но ви
ћа, ре жи ра Ни ки та 

Ми ли во је вић. Пред ста ва је ко про дук ци ја На род ног по зо
ри шта, Фон да „Ла за Ко стић“ и чу ве ног лон дон ског Глоб 
те а тра, где ће би ти пре ми јер но из ве де на 11. ма ја 2012. 
го ди не. Бе о град ска пре ми је ра, на Ве ли кој сце ни, нај а в
љу је се за ју ни. На слов на уло га је по ве ре на Ха џи Не
на ду Ма ри чи ћу, а у по де ли су и Пре драг Еј дус (Би скуп 
од Вин че сте ра, ка сни је кар ди нал), Ми о драг Кри во ка
пић (Вој во да од Гло сте ра), Бо рис Пин го вић (Вој во да од 
Са мер се та), Не бој ша Кун да чи на (Ри чард План та џе нет), 
Бран ко Је ри нић (Ерл од Во ри ка), Бра ни слав То ма ше вић 
(Ерл од Са фо ка), Сло бо дан Бе штић (Лорд Тол бот), Алек
сан дар Срећ ко вић (Кар ло, краљ Фран цу ске), Па вле Је ри
нић (Вер нон), Бо јан Кри во ка пић (Бе сит) и Је ле на Ђул ве
зан (Јо ва на од Ар ка).

М. Б. 

ШАН СА НА РА ШИ

Глу ми ца На род ног по зо ри
шта, Су за на Пе три че вић, 

из ве ла је 22. де цем бра на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“, мо но дра
му „По след ња шан са“, по тек
сту Мир ја не Бо бић Мој си ло вић 
и у про дук ци ји Фа ви те а тра. Го
сто ва ње је упри ли че но по сле не
дав ног уче шћа на Де ве том ме
ђу на род ном фе сти ва лу „Злат ни 

ви тез“ у Мо скви, на ко јем је ова пред ста ва, у кон ку рен
ци ји ма лих фор ми, осво ји ла „Злат ног ви те за“ – злат ну 
ди пло му. 

Р. П. Н.

БО ЖИЋ НО ПУ ТО ВА ЊЕ

Кон церт Хо ра Опе ре под на зи вом „Бо жић но пу то ва
ње“, би ће одр жан у че твр так 29. де цем бра у 20 ча

со ва на Ве ли кој сце ни. На про гра му ће би ти ком по зи ци
је Гру бе ра, Чај ков ског, Мо крањ ца, Фран ка, Го ве да ри це, 
За ро ва... Као спе ци јал ни гост, на сту пи ће ве ли кан на ше 
Опе ре, Жи ван Са ра ман дић.

Р. П. Н.



ПРОМОЦИЈЕ
25. 01 | 18.00 Харолд Пинтер, НОВИ СВЕТСКИ 
ПОРЕДАК, издавач „Архипелаг“ 

СУСРЕТИ
18. 01 | 18.00 МЕТА ХОЧЕВАР, сценограф 

КОНЦЕРТ
19. 01 | 18.00 ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „МОКРАЊАЦ“

ОТВОРЕНА ВРАТА
21. 01 | 13.00 часова   
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

JAНУАР 2011.
● ПРВА ПОСТАВКА

• СТЕВАН СРЕМАЦ, АКАДЕМИК И АКАДЕМАЦ
изложба постављена у сарадњи са Народним музејем из 
Ниша, аутори Зорица Јанковић и Јован Младеновић

аутор  Зорица Јанковић

ДЕРВИШ И ИЗЛОЖБА У НО ВОМ ТЕ А ТРУ

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду уз вра ти ло је 22. де
цем бра по се ту Но вом те а тру из Бу дим пе ште ду

плим про гра мом – драм ском пред ста вом „Дер виш и 
смрт“ Ме ше Се ли мо ви ћа у ре жи ји Его на Са ви на и из
ло жбом „На род но по зо ри ште кроз исто ри ју“ аутор ке 
Зо ри це Јан ко вић. 

Го сто ва ње је ре а ли зо ва но у окви ру Про то ко ла о 
ду го роч ној са рад њи из ме ђу два по зо ри шта, ко ји су 
1. ју на ове го ди не пот пи са ли Управ ник На ци о нал
ног те а тра Бо жи дар Ђу ро вић и ди рек тор Но вог те а тра 
Иштван Мар та.

Го во ре ћи о овој из ло жби, Ђу ро вић је на по ме нуо да 
је она „ло ги чан ко рак да ље“ с об зи ром на свест да је 
срп ски те а тар „део јед ног ши рег про сто ра, европ ског, 
из ко јег смо цр пли ин спи ра ци ју, на чи јем смо ути ца
ју гра ди ли соп стве ни по глед на по зо ри шну ствар ност. 
Пу бли ка из ван Ср би је, ко јој је ова из ло жба пр вен стве
но на ме ње на, има ће при ли ку да ви ди са мо део бла
га на ше те а тар ске исто ри је ко је смо ус пе ли да отрг
не мо од за бо ра ва, да се упо зна са на шом по зо ри шном 
исто ри јом и да обо га ти соп стве но ис ку ство чи ји би 
за јед нич ки име ни тељ тре ба ло да бу де ис пру же на ру
ка спрем на за са рад њу“. Ђу ро вић је до дао да ће нас 
„на ша спрем ност да са вре ме ни те а тар, ко јим се про

жи ма ју раз ли чи те те а тар
ске сре ди не, огле да мо 
у тра ди ци ји, учи ни
ти још спо соб ни јим за 
ко му ни ка ци ју је зи ком 
да на шњи це“. 

Р. П. Н.

ПР ВА ДРАМ СКА ПРЕ МИ ЈЕ РА У НО ВОЈ ГО ДИ НИ НА СЦЕ НИ „РА ША ПЛА О ВИЋ”

Шта се до га
ђа ка да има
те бо ле сног 
п р и  ј а  т е  љ а 
ко га стал

но по се ћу је те, при том ва ша тет
ка во ли ред и ор га ни зо ва ност, а 
ва ма се са мо ком пли ку је жи вот 
јер се за љу бљу је те у по гре шну 
осо бу? Све то пред ста вља са мо 
део за пле та бри љант не ко ме ди је 
Оска ра Вајл да „Ва жно је зва ти се 
Ер нест“, ко ја ће у ре жи ји Ни ко ле 
За ви ши ћа би ти пре ми јер но из ве
де на 14. ја ну а ра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“. 

Об ра ђу ју ћи де
ли кат на пи та ња мо
ра ла из сфе ре по ро
дич них од но са, али 
и раз от кри ва ју ћи 
ли це мер ство вр хо
ва гра ђан ског дру
штва, слав ни пи сац 
и не над ма шни ко зер, Вајлд, сте
као је при зна ња у мно гим зе мља
ма Евро пе. 

На и ме, Џек Вор тинг, про та го
ни ста овог де ла, во ди дво стру ки 
жи вот. У ствар но сти је од го вор
ни зе мљо вла сник, ко ји бри не о 
број ној по слу зи, али и о ком ши
ја ма чи је ме ђу соб не про бле ме, 
ма њеви ше,  ре ша ва успе шно. Он 
је, ме ђу тим, кре и рао и фик тив
ни лик не по сто је ћег бра та зва ног 
Ер нест, ко ји је цр на ов ца по ро ди
це и чи ји се лик са сто ји од ср ља
ња из не во ље у не во љу. Ер нест 
је у ства ри Џе ков али би за бег из 
ствар но сти у жи вот ко ји ствар но 
во ли, тра же ћи сва за до вољ ства 
ко ја су му као Џе ку не до ступ
на кроз има ги нар ни лик Ер не
ста. На кра ју, на кон без број обр
та и ко мич них за пле та, от кри ва ју 

се пот пу но не ве ро ват не ства ри… 
Си ту а ци је у ко је до ла зи, во де ћи 
дво стру ки жи вот ко ји по ку ша ва 
да при кри је од око ли не, иза зи ва
ју пра ве сал ве сме ха и за слу жне 
су што је „Ва жно је зва ти се Ер
нест“ јед на од нај ду го веч ни јих и 
нај и зво ђе ни јих ко ме ди ја икад. Од 
пра и зво ђе ња дав не 1895. го ди не у 
по зо ри шту „St. Ja mes“ у Лон до ну, 
до жи ве ла је број не вер зи је у те а
тру, али и на филм ском плат ну. 

На по ми њу ћи да је пре сре
ћан што ће пред ста ву ра ди ти „у 
окру же њу свих тих див них љу ди 
из глу мач ке и са рад нич ке еки пе“, 

ре ди тељ За ви шић сма тра да Вајл
дов ко мад пру жа при ли ку да се 
„ствар но игра мо са не чим што је 
у сва ком по гле ду не ди ску та бил но 
ге ни јал но“. 

„Же ља ми је да на пра ви мо 
еска пи стич ку пред ста ву, од но сно 
јед но је згро ан ти ан га жо ва ног те
а тра. Хо ћу да ура дим ће ли ју пот
пу но раз ба ру ше ног дру штва ко је 
не ма ни ка кве ве зе са ре ал но шћу 
и ко је је то ли ко хи перре ал но да 
се пре тва ра у сво ју су прот ност. 
Да кле, по ста ви ће мо јед ну хип
стер ску пред ста ву са пу но ла га
не, опу ште не му зи ке ко ја за пра во 
пред ста вља хи пер бо лу не и ма ња 
ста ва“, на ја вљу је За ви шић, ко ји 
је уло ге по ве рио Ми ло шу Ђор ђе
ви ћу, Не на ду Стој ме но ви ћу, Се
ни Ђо ро вић, Ана ста сији Ман дић, 

Зо ра ну Ћо си ћу, Ду шан ки Сто ја
но вић Глид и Со њи Кне же вић.

Го во ре ћи о уни вер зал но сти и 
не про ла зно сти овог ко ма да, Ђор
ђе вић на гла ша ва да је он ви ше не
го ак ту е лан за то што се ба ви пре
ва ром и пре ва ран ти ма.

„Шта је да нас, у овом вре ме
ну, ак ту ел ни је од то га? Ево са
мо по гле дај те при мер ме ди ја. Би
ло ко ји ме диј да је у пи та њу, без 
об зи ра да ли гле да те те ле ви зи ју, 
слу ша те ра дио или чи та те но ви
не, са мо се о то ме го во ри и пи ше. 
Ко је ко га и кад пре ва рио, за што 
је то ура дио... По себ но је ин те ре

с а н т  н о 
да су 
сви, не
к а  к о , 
з б у  њ е 
ни. Та
кви смо 
и ми, у 
пред ста
ви. Сви 
смо збу
њ е  н и , 
али нај
и  с к р е 
ни је збу
њ е  н и “ , 
от кри ва 
Ђ о р  ђ е 
вић и ис
ти че да 
и с  т р а 
ж и  в ач 

ки рад на овој пред ста
ви и ни је био пре те ра но 
на по ран. „До вољ но је 
би ло да се освр не мо на 
свет око се бе и да то 
при ме ни мо на сце ни“, 
об ја шња ва и на по ми ње 
да је то, на жа лост, чи

ње нич но ста ње.
„Ми се пу бли ци стал но обра

ћа мо. Она је укљу че на у пред
ста ву, на је дан дру ги на чин, али 
не у сми слу тек ста“, каже Зо ран 
Ћо сић и додаје да ко мад оби лу је 
Вајл до вим ре че ни ца ма ко је има
ју фор му епи гра ма. „Сва ка за се
бе је вр ло ду хо вита и та чна и лако 
се мо же упо тре би ти и у да на шње 
вре ме. Ње го ве ре че ни це де лу ју 
као да су пи са не ју трос, пре не
го што смо по че ли про бу“, оце
њу је Ћо сић. 

За ви шић је за ду жен и за иде
ју про сто ра, коју ће ре а ли зовати 
Ми ра ш Вук са но ви ћ, Бо ја на Ни
ки то вић креира ко сти ме, Со ња 
Лон чар му зи ку, а Та ма ра Ан то
ни је вић сцен ски по крет. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Ва жно је 
зва  ти се  Ер нест
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На сту пом у пред ста
ви Лу дви га Мин
ку са „Ба ја де ра“, 
пр ва ки ња на шег 
Ба ле та, Ми ла Дра

ги че вић, обе ле жи ла је у че твр так 
8. де цем бра, две де це ни је умет
нич ког ра да. У овом ба ле ту, пре ми
јер но из ве де ном на Ве ли кој сце ни 
19. ма ја ове го ди не, у ко ре о граф
ској по став ци Га бри је ле Ко мле ве, 
при зна та умет ни ца је ма е страл но 
од и гра ла лик Ни ки је – ин диј ске 
пле са чи це, ба ја де ре. Освр нув ши 
се на до са да шњи ток ка ри је ре, го
спо ђи ца Дра ги че вић је, у раз го во
ру за По зо ри шне но ви не, оце ни ла 
тај пе ри од као ве о ма успе шан.    

„Да, ве о ма сам за до вољ на 
оним што сам по сти гла, јер знам 
ко ли ки је труд био уло жен у све то. 
Да ва ла сам се, и те ка ко. На рав но, 
сва ки умет ник ни кад ни је баш до 
кра ја за до во љан, јер увек ми сли да 
мо же још бо ље. Ми слим да је та
ква вр ста раз ми шља ња, у сми слу 
на прет ка, са свим у ре ду, јер чо век 
се учи док је жив“, сма тра на ша 
са го вор ни ца ко ја је у стал ном ан
га жма ну у На род ном по зо ри шту 
од 1991. У пе ри о ду до 2000. го ди
не, ка да до би ја зва ње пр ве со лист
ки ње, оства ру је богат со ли стич ки 
ре пер то ар у пред ста ва ма „Успа ва
на ле по ти ца“, „Жи зе ла“, „Ла бу до
во је зе ро“, „Да ма с ка ме ли ја ма“, 
„Сил фи де“, „Ше хе ре за да“, „Сам
сон и Да ли ла“, „Пе сник Чај ков
ски“... 

„То су би ле те шке го ди не, го
ди не ве ли ке еко ном ске кри зе, ра
та, санк ци ја... Све то од ра жа ва ло 
се, на рав но, и на умет ност. Ме ђу
тим ја, као емо тив но би ће, упр
кос све му то ме по сма трам тај пе

ри од на дру ги на чин, ко ји у ме ни 
бу ди не ка ле па се ћа ња, нај не жни
ја и нај чи сти ја. Не ка ко, тру дим се 
да мој мо зак из бри ше све то ру
жно што се сви ма на ма до га ђа ло 
и да пам ти са мо не ке ле пе ства ри. 
Ето, на при мер, пред ста ву ‘Сам
сон и Да ли ла’. Ду го сам ма шта
ла о уло зи Да ли ле и та же ља ми се 
оства ри ла. Пре ми је ру смо има ли у 
Са ва цен тру, а парт нер ми је био 
Де нис Ка сат кин. Има ли смо див
ну са рад њу и ве о ма ми је жао што 
тај ба лет ви ше ни је на ре пер то а
ру“, на по ми ње Ми ла.

У ве о ма крат ком пе ри о ду, за 
све га 12 ме се ци, већ 2001. до би
ја зва ње пр ва ки ње. Усле ди ле су 
пр ве уло ге у ба ле ти ма „Је се њи 
пљу сак“, „Дон Ки хот“, „Охрид
ска ле ген да“, „Чу де сни ман да рин“, 
„Ла бу до во је зе ро“, „Док тор Џе кил 
и ми стер Хајд“, „Ро мео и Ју ли
ја“, „Жи зе ла“, „Кра љи ца Мар го“, 
„Укро ће на го ро пад“... При зна
је да јој је сва ка од тих уло га дра
га на свој на чин. Ипак, као ве о ма 
зна чај ну и по себ ну, из два ја Ни
ки ју из „Ба ја де ре“. „Рад са го спо
ђом Ко мле вом, за слу жном умет
ни цом Со вјет ског Са ве за, био је 
ствар но по се бан, то је би ло јед
но пот пу но но во ис ку ство. Она 
је за и ста вр хун ска умет ни ца и ве
ли ка да ма. На ша про фе си ја је ве
о ма те шка, али уз та кве љу де као 
што је Га бри је ла Ко мле ва, све бу
де мно го лак ше“, ка же на ша са
го вор ни ца ко ја је од ра сла у умет
нич кој по ро ди ци. На и ме, ста ри ја 
се стра Ду шка је та ко ђе пр ва ки ња 
на шег Ба ле та, а у истом ан сам блу 
су не ка да са ве ли ким успе хом на
сту па ли и њи хо ви ро ди те љи, отац 
Че до мир Дра ги че вић и мај ка Маг

да ле на Ја не ва. Ми ла је од ње, у 
вре ме кад су жи ве ли на Си ци ли
ји, на у чи ла пр ве ба лет ске ко ра ке. 
По до ла ску у Бе о град, ро ди те љи 
је упи су ју у ба лет ску шко лу код 
про фе сор ке Зи не те Му сић. Из ве

стан пе ри од је про ве ла и у кла си 
при ма ба ле ри не Иван ке Лу ка те ли, 
а ди плом ски рад, уло гу Цр ног ла
бу да, спре ма ла је са Ви шњом Ђор
ђе вић, још јед ним ве ли ким име
ном на ше ба лет ске сце не. „Она 

ми је мно го по мо гла, на ро чи то ка
да сам се спре ма ла за ди плом ски. 
Упр кос здрав стве ним про бле ми ма 
ко је је та да има ла, Ви шња је би ла 
од луч на у на ме ри да по сао на ди
плом ском ра ду при ве де мо до кра
ја. Мно го сам јој за хвал на на то ме, 
то је не што што се не за бо ра вља“, 
на гла ша ва Ми ла. 

Пут од чла ни це до пр ва ки ње 
Ба ле та, ка ко твр ди, био је ве о ма 
те жак и тр но вит. Тре ба ло је има
ти мно го хра бро сти, сна ге, во ље 
да се стиг не до тог ста ту са. „Имам 
ве ли ко по што ва ње пре ма сво јој 
про фе си ји, али и по зо ри шту у ко
јем ра дим. Ме ђу тим, ни сам ба лет
ски фа на тик. Ово је по сао за ко
ји је по треб на љу бав. А она ме је 
увек во ди ла. Ба лет не мо же да се 
игра ‘на мо ра ње’.  Би ло шта да се 
ра ди на тај на чин, ни кад не мо же 
да иза ђе на до бро. Овај наш свет 
је сте бај ко вит, али у ње му вла да
ју ред и ди сци пли на, као у вој сци. 
То мо ра да се по шту је. Због све га 
то га, има мо ве о ма ма ло вре ме на за 
при ва тни жи вот“. 

Ми ла при зна је да обо жа ва кла
сич ни ба лет. Ипак, не кри је да би 
во ле ла да се опро ба и у не че му но
вом. „Сви ђа ју ми се нео кла сич ни 
ба ле ти. Они су са да, што се ка же, 
‘ин’. Во ле ла бих да нам до ђу не
ки стра ни ко ре о гра фи ко ји би до
не ли не што но во, дру га чи је, а опет 
да у све му то ме не забораве ни на 
тра ди ци ју, ко ја је ве о ма ва жна, 
по го то ву за ку ћу као што је На
род но по зо ри ште. А, што се ти че 
уло га... Во ле ла бих да од и грам, ре
ци мо, Ану Ка ре њи ну или Ше хе ре
за ду у не кој чуд ној ко ре о гра фи ји“, 
открива нам на крају разговора.

Ми ко јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ / 20 ГО ДИ НА УМЕТ НИЧ КОГ РА ДА МИ ЛЕ ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ 

Ни сам ба лет  ски фа на тик

Со ли сти свет ских 
опер ских сце на 
Жељ ко Лу чић и Зо
ран То до ро вић, ко
ји су у Бе о град 

при спе ли ра ди на сту па на Но во го
ди шњем опер ском га ла кон цер ту 
одр жа ном у Ве ли кој дво ра ни Са
ва цен тра, по се ти ли су у по не де
љак, 19 де цем бра, На род но по зо
ри ште. 

Лу чић је свакако велики 
миљеник наше опер ске пу бли ке, 
ко ја до бро пам ти по чет ке ње го ве, 
са да за и ста мо же мо ре ћи бли ста ве 
ка ри је ре, ко ји су се од ви ја ли нај
пре на да ска ма Срп ског на род ног 
по зо ри шта а по том На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду. Ипак, да под
се ти мо: ро ђен је 1968. у Зре ња ни

ну, а со ло пе ва ње је сту ди рао на 
Му зич кој ака де ми ји у Но вом Са
ду и на Ака де ми ји умет но сти БК у 
кла си про фе сор ке Би сер ке Цве јић. 

По сле осво је ног ве ли ког ре пер то
а ра („Тра ви ја та“, „Лу чи ја од Ла
мер му ра“, „Фа уст“, „Адри ја на Ле
ку врер“, „Фи га ро ва же нид ба“...), 

пр ве на гра де на пре сти жном ме ђу
на род ном так ми че њу „Фран че ско 
Ви њас“ у Бар се ло ни, али и свих 
сим па ти ја до ма ће пу бли ке и кри
ти ке, кра јем де ве де се тих го ди на је 
оти шао у Франк фурт ску опе ру. На
сту пи ма у Ме тро по ли те ну, Ко вент 
гар де ну, На ци о нал ној опе ри Па ри
за, у Ам стер да му, Бе чу, Бал ти мо ру, 
Фи рен ци... из во је вао је ста тус јед
ног од нај це ње ни јих свет ских ба
ри то на.

То до ро вић, ко ји се на шој пу
бли ци пред ста вио у мар ту 2010. 
уло гом Ф. Б. Пин кер то на у Пу чи
ни је вој „Ма дам Ба тер флај“, пе ва
ње и глу му је ди пло ми рао у Не
мач кој. Убр зо по до би је ном пр вом 
ан га жма ну у ха но вер ској Шта цо
пе ри, ши ром му се отва ра ју вра та 

нај пре сти жни јих опер ских ку ћа у 
Бе чу, Па ри зу, Бар се ло ни, Ма дри ду, 
Ми ла ну, Ли о ну, Бер ли ну, Дре зде
ну, Ту лу зу, То ки ју, Сан Фран ци ску, 
Лон до ну... где као је дан од во де ћих 
европ ских те но ра на сту па са ве ли
ким опер ским ди ва ма и под вођ
ством нај по зна ти јих ди ри ге на та. 

На кон цер ту у Бе о гра ду су, по
сле па у зе од 13 го ди на, пр ви пут 
по но во за јед но на сту пи ли, а у раз
го во ру са управ ни ком На род ног 
по зо ри шта Бо жи да ром Ђу ро ви ћем, 
обе ћа ли су да ће на сва ки на чин, у 
зависности од ра ни је уго во ре них 
оба ве за , по ку ша ти да у скорије 
време про на ђу сло бо дан тер мин и 
го сту ју у не кој од пред ста ва са на
шег опер ског ре пер то а ра.  

Р. П. Н.

ЖЕЉ КО ЛУ ЧИЋ И ЗО РАН ТО ДО РО ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛИ НАЦИОНА ЛНИ ТЕАТАР

Заједно на сцени Народног позоришта



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕДЕЦЕМБАР 2011. 

ИН ТЕР ВЈУ / ЈА СМИ НА ТРУМ БЕ ТАШ ПЕ ТРО ВИЋ

Умет ност  опле ме њу је 
са  мо ако сте ис  кре ни

Ве ли ком ни зу успе
шних ме ђу на род
них на сту па, пр ва
ки ња наше Опере 
Ја сми на Трум бе таш 

Пе тро вић, не дав но је до пи са ла 
још је дан – на сце ни ко реј ског Се
ул арт цен тра, у уло зи Ћо Ћо Сан, 
глав не ју на ки ње чу ве не Пу чи ни
је ве опе ре „Ма дам Ба тер флај“. На 
Да ле ки ис ток на ша при ма до на је 
от пу то ва ла за хва љу ју ћи при зна
тој ита ли јан ској умет ни ци, ди ри
гент ки њи Ђа ни Фра ти (ко ја је не
ко ли ко пу та го сто ва ла у На род ном 
по зо ри шту) и ру ко вод ству опе ре 
„Пе тру че ли“ (Pe tru ce li) из Ба ри ја. 

„Нас две смо се сре ле ле тос у 
Ба ри ју и том при ли ком ми је Ђа
на пред ло жи ла да на сту пим у уло
зи Ћо Ћо Сан у Се у лу“, при ча го
спо ђа Трум бе таш Пе тро вић у 
ин тер вјуу за По зо ри шне но ви не 
и до да је: „Би ла сам по ча ство ва на 
по зи вом, али тре ба ло је то да одо
бри и умет нич ко ру ко вод ство опе
ре у Ба ри ју. Ка да су ме чу ли, ни су 
има ли ди ле му и по твр ди ли су мо
је уче шће. Реч је о за и ста ве ли кој 
ита ли јан скоко реј ској про дук ци
ји ко ја је оку пи ла број на зна чај на 
име на из све та опер ске умет но
сти. Пред ста ву је ре жи рао Да ни је
ле Аба до, син још по зна ти јег оца, 
ди ри ген та Кла у ди ја Аба да, а дру ги 
ре ди тељ је био Бо рис Стет ка. Сви
рао је Ор ке стар се ул ске фил хар мо
ни је на че лу са ма е стром Фра том. 
Глав не уло ге су по ве ре не Ита ли ја
ни ма, а ма ле ко реј ским умет ни ци
ма: Пин кер тон је био те нор Фран
че ско Ани ле (Фа био Ан дре о ти), 
Шар плес – ба ри тон Па о ло Ко ни, 
Су зу ки – ме цо со пран Па три ци
ја Ски во ле то, Го ро – Ор лан до По
ли до ро и ме ђу њи ма, у на слов ној 
уло зи, ја, је ди на из Ср би је“. 

Мо ра се при зна ти, за и ста 
ода бра но дру штво...

Би ла је ве ли ка част и од го вор
ност пе ва ти са вр хун ским умет
ни ци ма ко ји на сту па ју на ве ли
ким свет ским сце на ма као што су 
ми лан ска Ска ла, Ме тро по ли тен... 
Све се де ша ва ло у Се ул арт цен
тру, пре ле пом, им по зант ном умет

нич ком зда њу са три са ле од ко јих 
она нај ве ћа, по зо ри шна, за опер
ске пред ста ве, има око 3000 ме ста. 
Ни сам мо гла ни да прет по ста вим 
да је та огром на са ла та ко аку стич
на и да ће ми би ти ви ше не го ла ко 
да пе вам на тој сце ни.

То је би ла још јед на из у зет на 
при ли ка да по твр ди те свој нео
спор ни ква ли тет...

Иако су за глав ну уло гу би ле 
ан га жо ва не три умет ни це, ме не су 
од ре ди ли у пр ву по де лу, та ко да 
сам пе ва ла пре ми је ру и су тра дан 
још јед ну пред ста ву у ве чер њем 
тер ми ну. За јед но са ма ти не и ма, 
из ве де но је укуп но пет пред ста ва. 
За и ста, све вре ме док смо спре ма
ли пред ста ву, би ло је при сут но ве

ли ко уз бу ђе ње и од го вор ност. Би
ли су то но ви усло ви, но ва ли ца, 
ве ли ки про фе си о нал ци... Али, ни
сам по су ста ја ла. Схва ти ла сам ка
ко је то је дин стве на при ли ка да 
ста нем ра ме уз ра ме са ве ли ким 
пе ва чи ма и по ка жем сво је гла сов
не мо гућ но сти. Ни јед ног тре нут
ка ни сам осе ти ла ни ка кав јаз ме ђу 
умет ни ци ма, већ са мо по твр ду да 
сам јед на од њих, што ми је би ла 
велика са тис фак ци ја. 

То ком сво је до са да шње успе
шне и бо га те ка ри је ре, на сту па
ли сте у три про дук ци је „Ма дам 
Ба тер флај“. По че му се ова раз
ли ку је од прет ход них?

Пре све га по то ме што ње на 
по став ка од сту па од тра ди ци о нал
ног. У њој се те жи јед но став но сти 
и дис крет но сти, нај пре у ми ни ма
ли зму сце но гра фи је ко ја има ак
це нат на бе лом, што исто вре ме но 
сим бо ли зу је не што чи сто, искре
но и де ви чан ско, али и га ше ње 
жи во та, смрт. По том, ту су и јед
но став ни ко сти ми: Ба тер флај но
си цр ве ни и бе ли ки мо но ко ји ни
је тра ди ци о на лан, Пин кер тон је, 
опет, у бе лој уни фор ми, чла но ви 
хо ра но се бе ле ко сти ме и бе ле ма

ске. Сце на, сва бе ла, има об лик ку
ти је. По ру ка це ле пред ста ве је да 
се ра ђа мо и уми ре мо упра во у том 
ма лом про сто ру, ку ти ји. Про ме
не рас по ло же ња и драм ске рад ње 
пра ти сме на раз ли чи тих бо ја све
тло сти. По кре ти су све де ни на ми
ни мум, а ак це нат је на пе ва њу и 
ми ми ци ли ца.

Ка кав је био од зив ко реј ске 
пу бли ке, с об зи ром да ова по
став ка, су де ћи по то ме што сте 

ре кли, очи то „ис ка че“ из не ких 
уоби ча је них ша бло на?

Сва ка од пет из вед би је би ла 
кр ца та. Про сто је не ве ро ват но ка
ко та пу бли ка уме да слу ша пред
ста ву и ко ли ко је то за њих до га ђај, 
а кар те су ве о ма ску пе. Мо рам да 
ка жем да је све би ло од лич но ор
га ни зо ва но. Про бе су се одр жа ва
ле сва ког да на, и упр кос то ме вла
да ло је ве ли ко стр пље ње, не са мо 
код нас пе ва ча, не го и код ре ди те
ља и ди ри ген та. Ко реј ски на род је 
за и ста ди ван. То ли ко су по све ће
ни оно ме што ра де, ве о ма су љу
ба зни и увек спрем ни да вам по
мог ну... На рав но, по сле пре ми је ре 
је све би ло лак ше. Из у зет но сам 
би ла за до вољ на сво јим пе ва њем. 

По твр да то ме су и од лич не кри ти
ке ко је сам до би ла од стра не Ита
ли ја на, ко ји зна ју шта је бел кан то, 
а ко је су се за вр ша ва ле са „Bra vis
si mo, Ja smi na“! Ко реј ска пу бли ка 
ме је ис пра ти ла ова ци ја ма, а мно
ги су ми при ла зи ли и го во ри ли ка
ко обо жа ва ју мој глас. За и ста дир
љи во. 

Ова ци је сте до жи ве ли и про
ле тос од ма ри бор ске пу бли ке. 
На и ме, на сце ни Сло вен ског на

род ног гле да ли шча, у уло зи Ле о
но ре, пред ста ви ли сте се на пре
ми јер ном из во ђе њу ре мекде ла 
Ђу зе пеа Вер ди ја „Моћ суд би
не“...

Да, че сто сам до би ја ла апла
уз на отво ре ној сце ни, а на кра
ју пред ста ве, за јед но са оста лим 
про та го ни сти ма, пу бли ка нас је 
по здра ви ла ви ше ми нут ним ова
ци ја ма. Успех је још ве ћи ка да се 
у об зир узме чи ње ни ца да сам за 
ве о ма крат ко вре ме ус пе ла да се 
укло пим у ан самбл и спре мим та
ко зах тев ну уло гу. Уз бу ђе ње је би
ло ве ли ко, јер сам на јед ној ре
жиј ској и јед ној му зич кој про би 
мо ра ла да са вла дам све што су они 
уве жба ва ли ме сец да на при пре
ма ју ћи пре ми је ру. С дру ге стра
не, сре ла сам се с пот пу но но вим 
ан сам блом и парт не ри ма, а ско
ро чи та ву опе ру, сцен ски и му зич
ки, по ста ви ли су Ита ли ја ни. Би ло 
је за и ста из ван ред но. Тај на ступ 
је био са мо још јед но у ни зу ис
ку ста ва ко ја ме пра те у умет нич
кој ка ри је ри, али им увек из но ва 
при сту пам са истим ен ту зи ја змом 
и жа ром за успех, без об зи ра где 
сам, на ко јој сце ни у све ту. 

Ко ји Вам ре пер то ар нај ви ше 
„ле жи“? Не ка ко, сти че се ути сак 
да је то упра во ита ли јан ски...

Да, баш та ко. Ка да пе вам де ла 
ита ли јан ских ком по зи то ра осе ћам 
се ла ко, по лет но. Мно ги му зич ки 
екс пер ти због мо је бо је гла са ка
жу да сам „вер ди јан ка“, а на ре
пер то а ру имам мно го оства ре них 
уло га упра во из Вер ди је вих опе
ра. Из дво ји ла бих Аиду, Аме ли
ју из „Ба ла под ма ска ма“, Ле о но
ру из „Тру ба ду ра“, Ели за бе ту из 
„Кар ло са“… 

Ка кви су Вам пла но ви у на
ред ном пе ри о ду?

Че ка ме пу но по сла. Спре мам 
не ке но ве уло ге. Код нас се об на
вља „Дон Кар лос“, а при пре мам 
и кон цер те ко је ћу има ти ов де и у 
ино стран ству. По но во се вра ћам 
у Ма ри бор ко ји је иду ће го ди не 
Цен тар европ ске кул ту ре. На рав
но, увек ис кр сне не што што ни сте 
пла ни ра ли, па ти на сту пи че сто бу
ду и нај дра жи. Ме ђу тим, за умет
ни ка је нај дра же од све га да бу де 
во љен и по што ван у сво јој зе мљи. 
На жа лост, то че сто из о ста не. Да 
ни је де ла ко ја иза се бе оста ви мо, 
мно ги би би ли за бо ра вље ни. То је 
ваљ да осо би на ма лих сре ди на као 
што је на ша. Но, му зи ка и уоп ште 
умет ност је не што што опле ме њу
је, са мо ако сте пре ма њој крај ње 
ис кре ни. А ја то је сам.

Ми ко јан Без бра ди ца

У штам пи, и ита ли
јан ској и ко реј ској, 

на пи са ли су да је је ди на 
стран ки ња ме ђу Ита ли
ја ни ма у по де ли – при ма
до на бе о град ске Опе ре, 
Ја сми на Трум бе таш. 
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Жи вот је  сан у  два  ве  ка

Јед но од нај по зна ти јих де
ла свет ске кла сич не драм
ске ли те ра ту ре, „Жи вот 
је сан“ Пе дра Кал де ро
на де ла Бар ке, има ло је 

сво ју пра и звед бу у На род ном по
зо ри шту ве о ма ра но, 28. но вем бра 
1875, да кле све га се дам го ди на по 
осни ва њу стал ног те а тра у Бе о
гра ду. Би ло је то не по сред но по 
осло бо ђе њу од ви ше ве ков не тур
ске вла сти, и обра зо ва ни Ср би, ко
ји су би ли рет кост, шко ло ва ли су 
се нај че шће у Аустри ји и Фран цу
ској те су не мач ки и фран цу ски, уз 
ма ђар ски ко ји је био бли зак вој во
ђан ском ста нов ни штву, углав ном 
би ли је ди ни европ ски је зи ци ко је 
су по зна ва ли. Та ко је и Алек сан
дар Сан дић, уме сто са ори ги на ла, 
ко мад пре вео са не мач ке пре ра
де К. А. Ве ста (оту да, као и услед 
он да шњег оби ча ја да се не ка вла
сти та име на пре во де, име на не ких 
ли ко ва су, као што ће се ви де ти, 
нео бич на), а на сце ну га је по ста
вио пр ви глу мац, Ми лош Цве тић. 
Пред ста ва је игра на са мо јед ном, 
што у он да шњој ма лој пре сто ни
ци, тек ко рак од ма клој од ка са бе, 
ни је би ла рет кост. Ме ђу тим, очи
глед но је да се бе о град ској пу бли
ци ко мад до пао, јер већ 10. апри
ла 1880. је по но во на ре пер то а ру, 
за тим 3. марта 1881, 20. фе бру а
ра 1892, 25. сеп тем бра 1899. и 26. 
сеп тем бра 1899, да би 11. ја ну а
ра 1900. био од и гран још јед ном, 
овог пу та у ре жи ји Са ве То до ро
ви ћа. 

Ме ђу рет ким са чу ва ним из во
ри ма из тог пе ри о да, на ла зи се и 

ли ста пред ста ве из 1880, 
ко ја нам го во ри да су по
де лу чи ни ли он да шњи ис
так ну ти умет ни ци: уло гу 
Зиг мон да је ту ма чио Ми
лош Цве тић, Ђу ра Рај
ко вић је играо Ва си ли ја, 
Сте ван Да ска шев је био 
Астол фо, Естре лу је ту
ма чи ла Еми ли ја По по вић, 
Кло тал да је играо Ла зар 
Лу гу мер ски, Мил ка Гр
гу ро ва се огле да ла у уло
зи Ро за у ре, Кла рин је био 
Све ти слав Ди ну ло вић, а у 
ма њим уло га ма (ко мор ни
ци, слу жи тељ и че то во ђа) 
би ли су Ана ста си је вић, 
Са вић, Ђор ђе вић и Р. По
по вић. На истом пла ка ту 
пи ше и „Ко ла ро вић ка бо
ле сна“, што упу ћу је на то 
да је јед ну од жен ских уло
га ра ни је она ту ма чи ла.

У ме ђу рат ном пе ри
о ду Кал де ро но ве ре чи су 
се са на ше сце не чу ле са
мо 1932, и то у ко ма ду 
„Го спо ђа ђа во ли ца“, док 
се „Жи вот је сан“, упр кос 
сво јој све вре ме но сти и из
ра зи тој сце нич но сти, на
шао по но во на ре пер то а
ру тек 8. но вем бра 1994, у 
пре во ду Ни ко ле Ми ли ће
ви ћа, адап та ци ји и ре жи
ји Ни ки те Ми ли во је ви ћа, 
сце но гра фи ји Бо ри са Мак
си мо ви ћа и ко сти ми ма Бо
жа не Јо ва но вић. Му зи ку је 
ком по но вао Зо ран Ерић, 
ко ре о граф је би ла Ан ђе ли

ја То до ро вић, лек тор 
Ра до ван Кне же вић, а 
о сцен ском по кре ту 
је бри нуо Иви ца Кле
менц. Мла ди али већ 
афир ми са ни ре ди тељ 
оку пио је и вр хун ске 
глу мце. У глав ним 
уло га ма су би ли Ра де 
Мар ко вић (Ба зи ли
је), Не бој ша Ду га лић 
(Си ги змунд), Бо рис 
Ком не нић (Астол
фо), Ми о драг Ра до
ва но вић (Кло тал до), 
Бран ко Ви да ко вић 
(Кла рин), Ду шан ка 
Сто ја но вић (Сте ла), 
Да ни је ла Угре но вић 
(Ро са у ра), а у пред
ста ви ко ја је би ла 
пра ви сцен ски спек
такл, на сту па ло је 
још три де сет глу ма
ца, сту де на та глу ме, 
му зи ча ра, ста ти ста... 
ме ђу ко ји ма су би ли 
и струч ња ци за сцен
ске ефек те као и чла
но ви ан сам бла „Ре
не санс“. 

Од мах по сле пре
ми је ре осва ну ли су 
на пи си у но ви на
ма ка ко је Ам ба са да 
Шпа ни је ини ци ра ла 
пре го во ре да пред
ста ва го сту је Ма дри
ду и Бар се ло ни, али 
упр кос обо стра ној за
ин те ре со ва но сти до 
то га ни је до шло, ве

ро ват но због ем бар га. На са мом 
кра ју се зо не, по чет ком ју ла, од и
гра не су три пред ста ве на фе сти ва
лу „Градте а тар Бу два“, у но вем бру 
исте го ди не, на Дан на шег на ци о
нал ног те а тра, Ни ки та Ми ли во је
вић и Не бој ша Ду га лић (за Си ги
смун да и Гру ми ја у Шек спи ро вој 
„Укро ће ној го ро па ди“) су овен ча
ни На гра дом На род ног по зо ри шта, 
а Ду шан ка Сто ја но вић По хва лом. 
Исте је се ни, пред ста ва је про гла
ше на нај бо љом на Фе сти ва лу кла
си ке у Вр шцу, а Ми ли во је вић је 
до био На гра ду за адап та ци ју и ре
жи ју, док је у про ле ће 1997. на Да
ни ма Ми ли во ја Жи ва но ви ћа у По
жа рев цу, Ду га лић осво јио На гра ду 
за нај бо љег глум ца Фе сти ва ла. 

Пред ста ва се одр жа ла на ре
пер то а ру све до се зо не 2001/02. и 
за то вре ме је, по ред го сто ва ња на 
по ме ну тим фе сти ва ли ма игра на и 
у Ужи цу. До жи ве ла је 60 ре при за, 
а ви де ло ју је ви ше од 24.000 за до
вољ них гле да ла ца. То ком тих осам 
се зо на, би ло је и из ме на у по де ли: 
Ја сми на Ива ни ше вић је јед но вре
ме игра ла уло гу Ро са у ре а по том и 
Сте ле, уло гу Кла ри на су ту ма чи ли 
и Љу бо мир Бан до вић, Ја нош Тот, 
те Ср ђан Ива но вић. Тре ба по ме
ну ти и да су на ро чи то мла ђи глум
ци је два че ка ли да „уско че“ у не ку 
од ма њих ро ла, али и да ни њи хо
ве ис ку сни је ко ле ге ни су од би ја ле 
при ли ку да уче ству ју у овој из ван
ред ној по став ци, ко ја је, као рет ко 
ко ја, да ва ла под сти цај раз ма шта ва
њу и раз и гра ва њу. 

Је ли ца Сте ва но вић

Љу би те љи кла си ке мо ћи ће да ужи ва ју 
у но вој по став ци ко ма да „Жи вот је 

сан“ од 23. ја ну а ра 2012. Пред ста ву ре жи
ра Сло бо дан Ун ков ски, дра ма тург је Слав
ко Ми ла но вић, сце но граф Ме та Хо че вар, 
ко сти мо гра фи Је ле на и Све тла на Про ко
вић, ком по зи тор Ире на По по вић, а уло ге 
ту ма че Пре драг Еј дус, Ни ко ла Ра ко че вић, 
Бо рис Пин го вић, Бо рис Ком не нић, Бо јан 
Ди ми три је вић, На та ша Нин ко вић, На да 
Шар гин, те сту ден ти Фа кул те та драм
ских умет но сти. 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ / ЈОВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

Од класике до праизведбе

Не ко ли ко је зна
чај них по во да за 
раз го вор са со ли
стом ба ле та Јо
ва ном Ве се ли

но ви ћем. Про те клу по зо ри шну 
се зо ну обе ле жио је из у зет ном 
ин тер пре та ци јом Со ло ра, рат ни
ка кра љев ске ка сте у ба ле ту „Ба
ја де ра“, за ко ју је до био На гра ду 
На род ног по зо ри шта. Не дав но је 
оду ше вио пу бли ку ту ма че ћи на
слов ну уло гу у свет ском пра и
зво ђе њу ба ле та „Алек сан дар“, у 
ко ре о гра фи ји Ро нал да Сав ко ви
ћа. У раз го во ру за По зо ри шне 
но ви не при ча нам о сво јим ути
сци ма, пла но ви ма...

Шта ми сли те о на гра да ма? 
Да ли при зна ња су штин ски 
ме ња ју Ваш од нос пре ма про
фе си ји?

На гра де не ме ња ју мој од
нос пре ма про фе си ји за то што оне 
пред ста вља ју при зна ње за оно што 
сам ура дио, као и сти му ланс за 
пред сто је ћи рад. Ипак, до но се ма
ло ви ше од го вор но сти, по себ но 
пре ма пред ста ви за ко ју сам на гра
ђен. На ро чи то ми је дра го што сам 
до био на гра ду за уло гу Со ло ра, јер 
је „Ба ја де ра“ ве ли ка пред ста ва ко
ја се у све ту игра ско ро 150 го ди
на, пра ви би сер кла сич ног ба лет
ског ре пер то а ра. Из у зет на је би ла 
са рад ња са чу ве ном Га бри је лом 
Ко мле вом из Ма ри јин ског те а тра, 
ко ја ми је оста ви ла до вољ но про
сто ра да про на ђем оно што ћу мо
ћи нај бо ље да из ве дем на сце ни, 
али, на рав но, у окви ру ње ног кон
цеп та. У про на ла же њу пра вог пу та 
ми је из у зет но по мо гла и го спо ђа 
Иван ка Лу ка те ли, као пе да гог. 

Ту ма чи те све пр ве уло ге 
ба лет ског ре пер то а ра. Иако 
је пред Ва ма, еви дент но, 
још мно го но вих уло га и 
пред ста ва, на сце ни пре
по зна је мо ком плет ног, 
зре лог умет ни ка. Ка кве 
уло ге са да при жељ ку је
те?

Сва ка ко је 
кла си ка оно што 
нај ви ше во лим. 
Из дво јио бих пред
ста ву „Жи зе ла“, као оми ље
ну. Ро ман тич ни стил овог де
ла ми нај ви ше ле жи, али је и 
са ма ко ре о граф ска по став ка 
од лич но осми шље на и вр ло 
пре ци зна, та ко да не ма мно
го ди ле ма за игра ча. Во лео 
бих да све пред ста ве кла сич
ног ба лет ског ре пер то а ра об

но ви мо и при ла го ди мо ве ку 
у ко јем жи ви мо.

Ба лет „Алек сан
дар“ је до жи вео ве
ли ки успех код пу
бли ке. Ве о ма сте нас 

из не на ди ли и осво
ји ли сво јим ту ма
че њем Алек сан дра 
Ве ли ког. Да ли сте 

уоп ште све сни ка кву 
сте тран сфор ма ци

ју на пра ви ли? Ко
ли ко је енер ги је 
или лич ног пре

и спи ти ва ња би ло 
по треб но да би смо 

на сце ни 
в и  д е  л и 
„ н о  в о г “ 

Јо ва на? 

„Алек сан дар“ је ве о ма чу дан 
ба лет по сво јој кон цеп ци ји. Дра ма
тур шки ин те ре сант но по ста вљен, 
пре ци зно де фи ни са них играч
ких де о ни ца, та ко да сам на вре
ме схва тио да кроз игру мо рам да 
до ча рам пот пу но раз ли чи ту уло гу 
у сва ком сег мен ту, ка ко бих ус пео 
да из гра дим и пред ста вим пу бли ци 
раз ли чи те од но се и осе ћа ња пре ма 
оста лим про та го ни сти ма. Основ на 
при ча је и за сно ва на на од но си ма 
Алек сан дра и љу ди ко ји га окру жу
ју. Ве о ма је зна чај но и то да сам од 
ко ре о гра фа до био сло бо ду да са
мо стал но гра дим сво ју уло гу, пре
ма лич ном до жи вља ју. Из у зет на ми 
је част што сам пр ви играч на све ту 
ко ји је на сту пио у уло зи та ко ве ли
ког вла да ра и чо ве ка.

Бран ки ца Кне же вић
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С ЛОЈЕВИТА ЛИЧНОС Т МИЛАНА ГРОЛА (3) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ 

Школовање Милана Грола
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (21) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Иван ка  Лу ка  те  ли:  ис  ко ри сти ти тренутак
ФЕЉТОН

Ми лан Грол при
па да ге не ра ци ји 
по зна тих књи
жев ни ка и на
уч ни ка – Јо ва на 

Скер ли ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Ра до ја 
До ма но ви ћа, Сте ва на и Ко сте Лу
ко ви ћа, Алек сан дра Бе ли ћа, с ко ји
ма ће оста ти те сно по ве зан у жи
во ту и ра ду.

Пр ви раз ред основ не шко ле 
свр шио је у Мра мор ку, а све оста
ле у Бе о гра ду. По ла зио је Те ра зиј
ску основ ну шко лу (у Де чан ској 
ули ци). Школ ски дру го ви су му 
би ли Јо ван Скер лић, Ђор ђе Ба ња
нин, Че до мир Пе тро вић, Во ји слав 
Ма рин ко вић, Јо ван Вра бец и дру
ги. Упи сао се у Дру гу му шку гим
на зи ју. „Пр ва му шка сма тра на је у 
оно вре ме ‘го споц ком’, док је Дру
га би ла ‘ман гуп ска’“, бе ле жи Ми
о драг Ри стић у бе о град ској „Прав
ди“. А сам Грол се при се ћа: „На 
кра ју ше стог раз ре да гим на зи је за
стао сам пре до ми шља ју ћи се. Че
ти ри го ди не основ не шко ле, шест 
го ди на гим на зи је: де сет го ди на та

во ре ња о вра ту јед не си ро те ма те
ре, чи ни ло ми се до ста; иако сам 
по сле при мио још то ли ко из тих 
истих ру ку кад су би ле ста ри
је и умор ни је... Хтео 
сам оти ћи као пи то
мац окру жне са мо
у пра ве на по љо при
вред ну ака де ми ју. Кад 
сам за тра жио школ ску 
све доџ бу, по сло во ђа 
гим на зи је, про фе сор 
ма те ма ти ке Пе тар Ти
па, као свог од лич ног 
ђа ка од вра ти ме и по
са ве то ва да про ду жим 
гим на зи ју. По слу шао сам, али још 
увек с то ли ко исто ма ло ја сног гле
да ња у оно што ће да ље би ти са 
мном, с ко ли ко сам се пре то га био 
ре шио на пр ви ко рак“. 

У члан ку о Љу би Сто ја но ви ћу, 
ко ји му је из ве сно вре ме био про
фе сор срп ског је зи ка у Дру гој бе
о град ској гим на зи ји, Ми лан Грол 
бе ле жи и ову анег до ту: „Не за до во
љан од го во ри ма оних ко је ис пи ту
је, Љу ба Сто ја но вић из ра жа ва рђа

во ми шље ње о це лом раз ре ду: ‘Ја 
не знам ко је вас пу стио у дру ги 
раз ред...’ Из ти ши не у ко јој би се 
му ва чу ла, ме ни се из јед не да ле ке 

клу пе оте луд од го вор: ‘Чи ка Ла за’ 
(фа му лус, по слу жи тељ). За тре ну
так, ње го ве обр ве из ди жу се из над 
очи ју ко је устре љу ју, али смех ја чи 
од све га, смех ње гов и це лог раз ре
да спа са ва си ту а ци ју“. 

Ис пит зре ло сти Грол је по ло
жио у ис тој, Дру гој бе о град ској 
гим на зи ји, ју на 1895, а пред сед ник 
ис пит не ко ми си је је био Бог дан 
По по вић. Кра јем ме се ца, 21. ју на 
те го ди не, одр жан је Дру ги ма ту

рант ски збор, на ко јем су го во ри ли 
Мил. Ко ва че вић, Ге ра сим Иве зић, 
Јо ван Скер лић и Иван Лу цић. Пре
ма на пи су у „Днев ном ли сту“, ма

ту ран ти су сле де ћег да
на кре ну ли на за јед нич ко 
пу то ва ње низ Ду нав до 
Не го ти на и при по врат
ку свра ти ли у Сме де ре
во. У сво јим бе ле шка ма 
Грол по ми ње ка ко је, по
сле ма ту ре, у Сме де ре
ву на омла дин ској за ба
ви „Оби ли ћа“ раз го ва рао 
са Бог да ном По по ви ћем, 
ко ји је та да био пред сед

ник „Оби ли ћа“ и ко ји му је го во рио 
о ње го вом ма тур ском пи сме ном за
дат ку, о сту ди ји књи жев но сти, о 
про гра му сво јих пре да ва ња, те о 
ши ро ком по љу ра да на фа кул те ту 
ко ји му је пре по ру ча вао „као мла
дом чо ве ку ко ји во ли књи жев ност 
и по ка зу је осе ћа ња за њу“. 

Ве ро ват но под ути ском тог раз
го во ра, Грол се 1. сеп тем бра 1895. 
упи су је на Фи ло зоф ски фа кул тет, 
од но сно на исто риј скофи ло ло шки 

од сек Ве ли ке шко ле. Истог да на, 
од мах за ње го вом, ре ги стро ва на је 
и при ја ва Јо ва на Скер ли ћа. У при
јав ном ли сту је на ве де но да је „ве
ре пра во слав не, др жа вљан ства срп
ског, са ста ном у Ул. Ска дар ској бр. 
4, имов ног ста ња си рот ног“. 

Ве ли ка шко ла, ко ја је у по чет ку 
де ли ла Ка пе танМи ши но зда ње са 
Пр вом гим на зи јом, На род ном би
бли о те ком и На род ним му зе јем, до
би ла је у то ку школ ске 1896/97. го
ди не на сво ју упо тре бу ско ро це ло 
Ка пе танМи ши но зда ње, што је у 
мно го ме по бољ ша ло усло ве за њен 
рад. По но вој уред би, исто риј ско
фи ло ло шки од сек је био по де љен 
на исто риј скоге о граф ски и лин гви
стич коли те рар ни. На дру гој го ди
ни Фи ло зоф ског фа кул те та би ло је 
28 слу ша ла ца, и то 10 на при род но
ма те ма тич ком и 18 на исто риј ско
фи ло ло шком. Кад је но ва уред ба 
сту пи ла на сна гу, за исто риј скоге
о граф ски од сек се од лу чи ло 10, а за 
лин гви стич коли те рар ни, за јед но 
са Гро лом, 8 слу ша ла ца. 

(на ста ви ће се)

Иван ка Лу ка те ли се 
ро ди ла 1948. у Бе
о гра ду, где је 1965. 
за вр ши ла Сред
њу ба лет ску шко

лу „Лу јо Да ви чо“ у кла си пе да го га 
Ксе ни је Ке цо је вић, по сле че га по
ста је чла ни ца бе о град ског Ба ле та. 
Нај пре игра у ан сам блу (што сма
тра из у зет но зна чај ним за сва ког 
ба лет ског умет ни ка), за тим до би
ја ма ње со ли стич ке уло ге и убр зо 
осва ја ре пер то ар при ма ба ле ри
не. Као умет ни ца склад не фи гу ре 
и пре ци зно об ли ко ва не тех ни ке, 
спо соб на је да ефект но и са ла ко
ћом из ве де нај зах тев ни је вир ту
о зне ком би на ци је кла сич не и са
вре ме не игре, и да са под јед на ким 
успе хом кре и ра уло ге стан дард
ног и нео кла сич ног ре пер то а ра. 
Са зре ло шћу и ис ку ством сте кла 
је си гур ност и у глу мач ком об ли
ко ва њу сво јих пле сних уло га и за
у зе ла ис так ну та ме сто у пле ја
ди бе о град ских и ју го сло вен ских 
при ма ба ле ри на.

Не сва ки да шња пре ци зност и 
ла ко ћа ње не игре, хи три на из во
ђе ња ра зно вр сних окре та и спо
соб ност за пан то мим ско ни јан си
ра ње пле сних ли ко ва, при ву кли 
су па жњу и на ших и ино стра них 
ко ре о гра фа: Пар ли ћа, Ко сти ће ве, 
Шпа рем бле ка, Ло гу но ва, Пи ли
пен ко ве, Ко ко то ви ће ве, Пре би ла, а 
има ла је успе ха и у ин тер пре та ци

ји играч ких де ла Ној ма је ра, Лу бо
ви ча, Ша ра, Ата на си ју и дру гих. 

Игра ла је глав не уло ге у кла
сич ним ба ле ти ма „Ла бу до во је зе
ро“, „Успа ва на ле по ти ца“, „Крц ко 
Ора шчић“ , „Дон Ки хот“, „Жи
зе ла“ и др. и у са вре ме ни јем ре
пер то а ру као што су „Дво бој“, 
„Абрак сас“, „Cat tu li car mi nae“, 
„Сан лет ње но ћи“, као и у ба ле ти
ма до ма ћих ком по зи то ра – „Ки не
ска при ча“, „Адам и Ева“, „Ве сник 
бу ре“. На сту па ла је са ен ту зи ја
змом и у ко ре о дра ма ма На де Ко
ко то вић: „Оте ло је убио Џе нис“, 
„У по тра зи за из гу бље ним вре ме
ном“, „Вал це ри“...

Има ла је за па жен со ли стич ки 
ан га жман у мин хен ској Опе ри, а 
би ла је шеф Ба ле та у Но вом Са ду и 
Бе о гра ду. Рев но сно је сле ди ла мо
то: ис ко ри сти ти сво јих пет ми ну
та у пра во вре ме. То се мо жда нај
бо ље видело у три слу ча ја. Нај пре 
на Дру гом ме ђу на род ном так ми
че њу мла дих ба лет ских умет ни ка 
у Мо скви, 1973. ка да је, са пр ва
ком Ра де том Ву чи ћем као парт не
ром, ушла у дру ги круг овог ве о
ма углед ног ба лет ског кон кур са. 
По за вр шет ку на дах ну то из ве де
ног нео кла сич ног ду е та „Дво бој“ 
Де Бам фил да, у по став ци Ди ми
три ја Пар ли ћа, ко ји зна лач ка мо
сков ска пу бли ка ни ка да пре то га 
ни је ви де ла, у пре пу ној са ли Бољ
шој те а тра је на стао не при јат ни 
та јац. Ме ђу тим, за трен је чу ве но 

по зо ри ште од је ки ва ло 
од ср дач ног апла у за и 
оду ше вље ња тих, ве
о ма из бир љи вих гле
да ла ца. Био је то до 
да нас нај ве ћи успех 
на ших умет ни ка на 
овом пре сти жном так
ми че њу. Ве ли ки успех 
ови умет ни ци су по
но ви ли и на Так ми че
њу ба лет ских па ро ва 
у Ја па ну, 1978, где су 
на сту па ли у фи на лу. 
Дру ги зна ча јан мо ме
нат у ка ри је ри Иван
ке Лу ка те ли би ло је 
идеј но осми шља ва ње 
и ор га ни зо ва ње три 
„Су сре та пр ве вр сте“ 
нај у глед ни јих ју го
сло вен ских ба лет ских 
умет ни ка у Бе о гра
ду, 1984, 1985. и 1986, 
ко ји су по твр ди ли да 
умет нич ка игра, и та
да че сто дру штве но 
за не ма ри ва на, има код 
нас озбиљ не пре га о це. 
И, нај зад, на слов на 
уло га у ба ле ту „Је ли
са ве та“ Зо ра на Ери ћа 
у ко ре о гра фи ји Ли ди
је Пи ли пен ко, ко јом је про сла ви ла 
20го ди шњи цу сво га умет нич ког 
ра да, о ко јој је оста ло за бе ле же но: 
„...Је ли са ве ту је успе шно оства
ри ла Иван ка Лу ка те ли ис ти чу ћи 

играч ке ком по нен те ове сло же не 
уло ге. Она је го то во из га ра ла у ко
ви тла цу игре, ка кву је ко ре о граф
ки ња за ми сли ла, при че му је би ла 
мно го ма ње Јак ши ће ва ’охо ла Ла

тин ка, се ме раз до ра цр
но гор ских ве ли ка ша’, а 
мно го ви ше стра стве на 
же на ко ја, за сле пље на 
ода но шћу Мле тач кој ре
пу бли ци, не све сно чи ни 
пре љу бу и по том ис па
шта гу бе ћи ра зум...“

Кад се по ву кла са 
сце не, Лу ка те ли је ва се 
по све ти ла ре пе ти тор
ству и пе да го ги ји, ко
ју сма тра озбиљ ним по
слом и то не са мо што 
зах те ва стал но уче ње 
„јер се ства ри у ба ле ту 
ја ко бр зо ме ња ју...“, већ 
и због од го вор но сти да 
се од деч јег те ла на пра
ви об лик ко ји зна да игра 
и да се по том ка ри је
ра уче ни ка буд но пра ти. 
У ње ној кла си је, по ред 
оста лих, ди пло ми ра ла 
Аш хен Ата љанц, убр зо 
нај мла ђа при ма ба ле ри
на На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. 

За пе да го шки и ре
пе ти тор ски рад у шко
ли и по зо ри шту, Иван ка 
Лу ка те ли је до би ла за
слу же ну На гра ду за жи

вот но де ло и на ци о нал ну пен зи ју 
за вр хун ски до при нос раз во ју кул
ту ре и умет но сти у на шој зе мљи.  

(на ста ви ће се)


