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НИ СКА ЈА НУ АР СКИХ ДО ГА ЂА ЈА У НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Година почела аплаузима

На кон новогодиш-
њих концерата и 
из у зет но успе шне 
пре ми је ре Вајл до-
ве све вре ме не ко-

ме ди је „Ва жно је зва ти се Ернест“ 
у ре жи ји Ни ко ле За ви ши ћа, на ко-
јој је пре ми јер на пу бли ка сал ва ма 
сме ха и бу р ним апла у зи ма да ри ва ла 
Не на да Стој ме но ви ћа, Ми ло ша Ђо-

р ђе ви ћа, Ана ста си у Ман дић, Се ну 
Ђо ро вић, Зо ра на Ћо си ћа, Душанку 
Стојановић Глид, Со њу Кне же вић, 
али и Не ма њу Кон стан ти но ви ћа, 
орга ни за то ра у уло зи глум ца, ни ска 
ин тен зив них ја ну ар ских до га ђа ња у 
На род ном по зо ри шту на ста вље на је 
обе ле жа ва њем сла ве, Све тог Јо ва-
на Кр сти те ља, у пе так 20. ја ну а ра, 
у пр об ној са ли на V спра ту. Об ред 

осве ће ња и се че ња слав-
ског ко ла ча оба ви-

ли су иза сла ник Ње го ве Све то сти 
Па три јар ха срп ског Ири не ја, Ње го-
во Пре о све штен ство Епи скоп хво-
стан ски г. Ата на си је, ста ре ши на 
бе о град ске Са бор не цр кве – пр о-
то је реј ста вро фор Пе тар Лу кић, и 
дру ги цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, 
уз са слу же ње Хо ра На род ног по-
зо ри шта и ди ри ген та Ђо р ђа Стан-
ко ви ћа, а до ма ћин сла ве је би ла 
Град ска оп шти на Су р чин. При сут-
ни ма се нај пре обра тио Епи скоп 
Ата на си је, под се тив ши да је Све-

ти Јо ван је дан од нај зна чај ни јих 
све ти те ља хри шћан ства и по же-
лео при сут ни ма пу но успе ха у да-
љем ра ду. У име до ма ћина сла ве, 
председник ГО Сурчин Во ји слав 
Ја но ше вић, ука зао је на зна чај кул-
ту ре као ду хов не над град ње чо ве-
ка.                    (наставак на стр. 2)

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
РЕПРИЗЕ

2, 11. и 28. фебруар и 11. март
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ИН ТЕР ВЈУ – НО ВИ ДИ РЕК ТОР БА ЛЕ ТА, БРУС СТАЈ ВЕЛ

И класичан и модеран         балет

НАС ТАВАК СА НАС ЛОВНЕ С ТРАНЕ

Но ви ди рек тор Ба ле-
та На род ног по зо-
ри шта је ко ре о граф 
и пе да гог Брус Стај-
вел. Ди пло ми рао је 

на Умет нич кој шко ли Се вер не Ка-
ро ли не, уса вр ша вао се у Аме рич кој 
ба лет ској шко ли, Аме рич ком ба лет-
ском те а тру и Харк нес шко ли ба-
лет ске умет но сти. Учио је и ра дио 
са нај слав ни јим ба лет ским пе да го-
зи ма и ко ре о гра фи ма, по пут Џор-
џа Ба лан шина, Јир жи ја Ки ли ја на, 
Ро ла на Пе ти ја, Ан то на До ли на, Бе-
на Сти вен со на, Ан дреа Еглев ског, 
Алек сан дра Да но ли ва, Деј ви да Ха-
у ар да и Хан ца Спо ер ли ја. Играо је 
ве ћи ну во де ћих уло га у кла сич ном 
ре пер то а ру, а ње-
гов мо дер ни ре пер-
то ар је укљу чи вао 
са рад њу са умет-
ни ци ма као што 
су Сeр Фре де рик 
Ештон, Ханс ван 
Ма нен, Јир жи Ки-
ли јан и Мо рис Бе-
жар. Јед но вре ме 
је био умет нич ки 
ди рек тор Др жав не 
опе ре у Бер ну, а као 
умет нич ки ди рек-
то р Ба ле та у Хонг 
Кон гу и Ко реј ског 
уни вер зал ба ле-
та, раз вио је ја ке и 
ме ђу на род но при-
зна те ан сам бле ко-
ји су под ње го вим 
вођ ством до жи ве-
ли пр ва го сто ва ња 
у Аме ри ци и Евро-
пи. Као умет нич ки 
ди рек тор Ба ле та 
Не ва де, про ши рио 
je ре пер то ар до дав-
ши 30 но вих ба ле-
та – 13 го сту ју ћих 
ко ре о гра фа и 17 у 
соп стве ној ко ре о гра фи ји. Стај вел је 
че сто тра жен као го сту ју ћи пе да гог, 
а ра дио је у хо ланд ском Данс те а-

тру, на ци о нал ним ба ле тима Нор-
ве шке, Ма ђар ске, Пор ту га ли је, у 
берлинској Др жав ној опе ри, пе кин-
шком и шан гај ском Ба ле ту, Бат-До-
ру из Изра е ла, На ци о нал ном ин сти-
ту ту Ис тан бу ла и број ним пле сним 
шко ла ма у Ја па ну и Аме ри ци. 

Ко ји су раз ло зи због ко јих сте 
при хва ти ли по зив упра ве да при
хва ти те ме сто ди рек то ра Ба ле
та?

У је сен 2010. го ди не, мој при-
ја тељ, бив ши умет нич ки ди рек-
тор беч ког Ба ле та Ђу ла Ха ран го зо, 
пред ло жио ми је са рад њу са но во-
сад ским Ба ле том, где сам ра дио то-
ком про ле ћа 2011. а при ли ком по-
нов ног до ла ска, у је сен исте го ди не, 

при хва тио сам по зив управ ни ка На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, го-
спо ди на Ђу ро ви ћа, и до шао сам 

да се упо знам са ан сам блом Ба ле та 
На род ног по зо ри шта, ко ји сам по-
сма трао на ве жби, про би и пред ста-
ви. Не ко ли ко да на ка сни је, по но во 
сам по се тио По зо ри ште и одр жао 
час. Игра чи су би ли див ни и вр ло 
отво ре ни за мој на чин под у ча ва-
ња, а ја сам уисти ну ужи вао у ра-
ду. Тог по по дне ва, на кон оп се жне 
ана ли зе и раз ме не иде ја са управ-
ни ком, при хва тио сам по ну ду да се 
при дру жим ан сам блу као умет нич-
ки ди рек тор. 

Ка кве су Ва ше про це не ква
ли те та тре нут ног ре пер то а ра и 
по тен ци ја ла со ли ста и ба лет ског 
ан сам бла?

Сва ки ба лет ски ан самбл на све-
ту се про це њу је 
пре ма игра чи ма 
и ре пер то а ру. 
Ба лет На род-
ног по зо ри шта 
има не ке за и ста 
див не игра че и 
им пре си о ни ран 
сам тех ни ком и 
по све ће но шћу 
ан сам бла. Тре-
нут но их бо ље 
упо зна јем на 
сва ко днев ним 
ју тар њим ве-
жба ма. Мој на-
чин ра да се раз-
ли ку је од не ких 
ди рек то ра по 
то ме што игра-
чи ма сва ко днев-
но др жим ју тар-
ње ве жбе. На тај 
на чин мо гу да 
при ме тим ко ме 
тре ба по све ти ти 
по себ ну па жњу, 
по сма трам на-
пре дак мла дих 
игра ча и пра тим 
ат мос фе ру у ан-

сам блу. Што се ти че ре пер то а ра, 
им пре си о ни ран сам ши ро ким ди ја-
па зо ном де ла, глав ни игра чи и со-

Од ма ле на сам же лео да играм, али жи вот у ру
рал ној Аме ри ци, где сам рођен, ни је ну дио при

ли ке ка кве су по сто ја ле у ве ли ким гра до ви ма. Тих 
го ди на је отво ре на Умет нич ка шко ла Се вер не Ка ро
ли не, где сам се са 14 го ди на при ја вио на ауди ци ју, 
ко ју је др жа ла Алек сан дра Да ни ло ва. Сви мо ји про
фе со ри су би ли по зна ти ру ски ба лет ски игра чи, Ро
берт Линд грен, Со ња Ти вен и Дан кан Нобл. 

Том приликом, он је на ја вио 
и да ће сред стви ма из оп-

штин ског бу џе та уско ро би ти за-
вр ше на по зо ри шна сце на у Су-
р чи ну, на ко јој ће На ци о нал ни 
те а тар играти пред ста ве са ак ту-
ел ног ре пер то а ра. Управ ник На-
род ног по зо ри шта,  Бо жи дар Ђу-
ро вић, под се тио је да наша ку ћа 
већ де сет го ди на сла ви Све тог Јо-
ва на и да га по себ но ра ду је што 
се ве ли ки бр ој при ја те ља По зо-
ри шта оку пио тог све ча ног да на 
у на шем хра му кул ту ре. Ђу ро вић 
је апо стро фи рао зна чај њи хо вог 
ан га жма на у за јед нич ком на по-
ру да се На род но по зо ри ште уна-

пре ди као „ва жан сто жер ду хов-
ног иден ти те та на шег на ро да“. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, све 
оно што је иза зов пе ри о да ко ји је 
пред на ма, а ко ји не ће би ти ни-
ма ло лак, ипак мо же мо са вла да-
ти, али са мо уко ли ко се још ви ше 
по све ти мо по слу и са пу но оп ти-
ми зма за ко ра чи мо на пред, јер се 
„сви они пр о бле ми ко ји нам се 
по је ди нач но чи не не ре ши вим, 
мо гу са вла да ти уко ли ко смо сло-
жни“. Већ 23. ја ну а ра, на Ве ли-
кој сце ни је из ве де на пре ми је ра 
ко ма да шпан ског кла си ка Пе дра 
Кал де ро на де ла Ба р ке „Жи вот је 
сан”, у ре жи ји Сло бо да на Ун ков-

ског. Ова дра ма у сти ху из 1636. 
го ди не, за хва љу ју ћи сво јим по-
ет ским и фи ло зоф ским вред но-
сти ма, јед на је од нај зна чај ни јих 
у свет ској драм ској ли те ра ту ри, а 
по след њи пут је у На род ном по-
зо ри шту имала премијеру пре 18 
го ди на, у ре жи ји Ни ки те Ми ли-
во је ви ћа. У по став ци Сло бо да на 
Ун ков ског, то ком не пу на три са та, 
пу бли ка је мо гла да ви ди са свим 
но во чи та ње овог по пу лар ног де-
ла у чи јем фо ку су су сно ви ђе ње и 
тан ка ли ни ја из ме ђу ре ал ног жи-
во та и сна. Изражена тема по ли-
тич ке ма ни пу ла ци је, ка рак те ри-
стич на за овај на слов, при сут на 

ГА ЛА КОН ЦЕРТ

На Га ла кон церту13. ја ну а ра, до че ка на је поноћ уз со ли-
сте, Хор и Ор ке стар Опе ре. Под ди ри гент ским па ли-

ца ма Зо ри це Ми тев Вој но вић, Ане Зо ра не Бра јо вић, Де ја-
на Са ви ћа, Ђор ђа Па вло ви ћа и Ђор ђа Стан ко ви ћа, у режији 
Иване Драгутиновић Маричић, чу ле су се нај по пу лар ни је 
ари је Вер ди ја, Шо ста ко ви ча, Пу чи ни ја, Чај ков ског, Би зеа, 
Му сорг ског, Штра у са, Ле ха ра, Бо ро ди на, али и на по ли тан-
ске, ру ске и српске песме, које су пе ва ли Ве ра Ми ра но вић 
Ми кић, Алек сан дра Ан ге лов, Сне жа на Са ви чић Се ку лић, 
Ана Руп чић Пе тро вић, Ја сми на Трум бе таш Пе тро вић, Гор-
да на То мић, Ја дран ка Јо ва но вић, Су за на Шу ва ко вић Са вић, 
Са ња Кер кез, Со фи ја Пи жу ри ца, Све тла на Бој че вић Ци цо-
вић, Дра го љуб Ба јић, Вла ди мир Ан дрић, Ду шан Пла зи нић, 
Жи ван Са ра ман дић, Ми о драг Д. Јо ва но вић, Хон Ли, Иван 
То ма шев, Не бој ша Ба бић и Јан ко Си на ди но вић.                                                                   

М. Б.

ОБ НО ВА „ДОН КАР ЛО СА“

Об но ва опе ре „Дон Кар лос“ Ђу зе пеа Вер ди ја би ће одр-
жа на у су бо ту, 4. фе бру а ра у 19 ча со ва на Ве ли кој сце-

ни. Ре жи ју Мла де на Са бљи ћа је об но ви ла Ива на Дра гу ти-
но вић Ма ри чић, ди ри гент је Де јан Са вић, а уло ге спре ма ју: 
Иван То ма шев, Дра го љуб Ба јић, Ана Рупчић Петровић, 
Jасмина Трум бе таш Пе тро вић, Ве ра Ми кић, Ду шан Пла зи-
нић, Хон Ли, Јан ко Си на ди но вић, Ја дран ка Јо ва но вић, Је-
ле на Вла хо вић, Дра га на дел Мо на ко, Ми о драг Д. Јо ва но-
вић, Вла ди мир Ан дрић, Жи ван Са ра ман дић, Вук Ма тић, 
Све то Ка стра то вић, Ми ха и ло Шљи вић, Алек сан дар Пан те-
лић, Алек сан дра Ста мен ко вић Гар си ја, Иван ка Ра ко вић Кр-
сто но шић, Ма ри ја Ми тић, Би ља на Сол до, Дар ко Ђор ђе вић, 
Љу бо драг Бе го вић, Игор Ма тве јев, Де јан Љутовац.                                                                                   

М. Б.

ПР ВА ПРОБА МЕНАЖЕРИЈЕ

Без да на па у-
зе, Дра ма по-

чи ње при пре ме за 
сле де ћу пре ми је-
ру: Ра до слав Ми-
лен ко вић, уз по-
моћ дра ма тур га 
Ива не Ди мић, сце-
но гра фа Бо ри са 
Мак си мо ви ћа, ко-
сти мо гра фа Ол ге 
Мр ђе но вић и дру-

гих са рад ни ка, ре жи ра „Ста кле ну ме на же ри ју“ Те не си ја 
Ви ли јам са. Уло ге ту ма че Ол га Ода но вић, Бо ја на Сте фа но-
вић, Алек сан дар Ђу ри ца и Ми ха и ло Ла ђе вац. Про бе су по-
че ле 25. ја ну а ра, а пре ми је ра је пла ни ра на за дру гу по ло ви-
ну мар та на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. Би ће то прво извођење 
овог зна чај ног драм ског де ла у На род ном по зо ри шту.

Ј. С.



ИЗЛОЖБА
10. 02 | 18.00 ПОЗОРЈЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА
Изложба Позоришног музеја Војводине и Фонда „Лаза 
Костић“
Аутор Зоран Максимовић

ПРОМОЦИЈЕ
01. 02 | 18.00 Станислав Бајић, ОД ЕСХИЛА ДО 
НАШИХ ДАНА, Издавач Институт за позориште, 
филм, радио и телевизију ФДУ
28. 02 | 18.00 Едвард Бонд, ЗЛОЧИН XXI ВЕКА, 
Издавач Архипелаг

СУСРЕТИ
04. 02 | 18.00 НИКОЛА РИСТАНОВСКИ, драмски 
уметник
21. 02 | 18.00 ХОН ЛИ, оперски певач 
уз пројекцију филма о овом уметнику – „Странац“, 
у режији Предрага Недељковића

СЕЋАЊЕ
24. 02 | 18.00 ЈОВАН ШАЈНОВИЋ, диригент

КОНЦЕРТ
23. 01 | 18.00 VOYAGE – Ивана Ива Угрчић (флаута) и 
Ана Братељевић (келтска харфа)

ОТВОРЕНА ВРАТА
04. 02 | 11.00 и 13.00 часова   
18. 02 | 11.00 и 13.00 часова   
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ФЕБРУАР 2012.
● ПРВА ПОСТАВКА

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

аутор  Зорица ЈанковићИ класичан и модеран         балет
ли сти су на вр ло ви со ком ни воу и 
ан самбл, као це ли на, ла ко мо же да 
за у зме сво је ме сто на ме ђу на род ној 
сце ни. Ту су и са рад ни ци ко ји свој 
по сао схва та ју вр ло озбиљ но. За ла-
га ње сва ког чла на ан сам бла по је ди-
нач но је из у зет но и ра ду јем се што 
ћу има ти при ли ку да до при-
не сем да се ова ко ви-
сок стан дард одр жи 
и уна пре ди. 

Да ли мо же
те не што ви ше 
да нам ка же те о 
својој стра те ги ји 
раз во ја Ба ле та 
На род ног по зо
ри шта. Ко је су 
Ва ше ре пер то
ар ске же ље?

П о  с т о  ј е 
мно го број ни 
ко ре о гра фи ко-
ји тра же при ли-
ку за про дук ци ју 
сво јих де ла. То ком на-
ред них не ко ли ко ме се ци ћу 
обра ти ти па жњу на тре нут-
ни, али и на не ка да шњи 
ре пер то ар бе о град ског Ба-
ле та, па ћу на осно ву то га 
и на осно ву лич ног ис ку-
ства пред ло жи ти и ре пер-
то ар за на ред ни пе ри од. 
Же ља ми је да на пра ви-
мо не ке но ве и уз бу дљи-
ве пред ста ве, ко је би Ба-
ле ту отво ри ле још ве ћу 
пер спек ти ву ме ђу на род-
них го сто ва ња. Ре пер то а-
ру бих во лео да до дам не-
ко ли ко но вих ба ле та, као 
што су кре а ци је Ба лан-
ши на, Хан са ван Ма не на, 
Бур но ви ла и Ре на та За не-
ле, умет нич ког ди рек то ра 
и ко ре о гра фа На ци о нал-
ног по зо ри шта у Ати ни, 
али и не ке соп стве не ко-
ре о гра фи је. 

Ка кав је Ваш од нос 
пре ма кла сич ном и мо

дер ном ба ле ту и где је, по Вама, 
бу дућност са време ног бале та?

Кла си чан ба лет пред ста вља 
осно ву пле са. Ре пер то ар мо ра да 
са др жи „бе ле“ ба ле те у сва ком 
тре нут ку. Са дру ге стра не, мо-
дер ни ба ле ти су та ко ђе ва жни, 

не са мо за раз вој ре пер то-
а ра, већ и за раз вој са-

мих игра ча. „Ла бу до-
во је зе ро“, „Жи зе ла“, 
„Успа ва на ле по ти-
ца“, „Ба ја де ра“ и 
„Дон Ки хот“ ће увек 
би ти ка мен те ме љац 
за овај ан самбл. У 
пер спек ти ви има још 
не ких кла сич них ба-
ле та ко је бих во лео 
да до дам ре пер-
то а ру, као што су 
„Кор сар“ и „Сил-
фи де“. У сва ком 

ве ли ком ба лет ском 
ан сам блу, пак, сна га 

се про це њу је пре ма то ме 
у ко јој ме ри игра чи кла сич ног 
ре пер то а ра мо гу да се при ла-
го де мо дер ним ко ре о гра фи-
ја ма. Од ви тал не је ва жно-
сти, не са мо за игра че већ и 
за пу бли ку, да се те гра ни це 
стал но по ме ра ју. Када видим 
балерину која једне вечери 
иг-ра Одету у „Лабудовом 
језеру“ а две вечери потом 
је гледамо у кореографији 
Јиржија Кили-јана, то 
омогућава публици да види 
дијапазон покрета тог играча 
и да разуме свет игре. Пу бли-
ци се мо ра да ти шан са да до-
жи ви свет чи сте кла си ке уз 
бе ле ба ле те, али им тре ба и 
омо гу ћи ти пот пу но раз ли чи-
то ис ку ство са мо дер ним из-
во ђе њи ма. У сва ком слу ча ју, 
и игра чи и пу бли ка за јед но 
ра сту и чи не бу дућ ност све та 
игре – ме ша ви ну чи сте кла-
си ке и мо дер ног. 

Жељ ко Ху бач

Ва жно је отво ри ти ка на ле ко му
ни ка ци је са дру гим ан сам бли ма, 

би ло да су у пи та њу за јед нич ке про
дук ци је, на сту пи или раз ме не игра ча. 
Већ сам сту пио у кон такт са аген
ти ма у Аме ри ци у на ди да ћемо тамо 
убрзо остварити го сто ва ње, а у кон
так ту сам и са ита ли јан ским и не
мач ким за ступ ни ци ма. Управник је 
ини ци рао ко му ни ка ци ју са по зо ри
шним ку ћа ма у ре ги о ну, па се на дам 
да ће мо раз ме њи ва ти про дук ци је и са 
овим по зо ри шти ма. 

је и у ин сце на ци ји Ун-
ков ског, али, ипак, ни је 
у цен тру па жње. Пу бли-
ка је глу мце, пред во ђе-
не Ни ко лом Ра ко че ви-
ћем (Си ги змунд, кнез) и 
Пре дра гом Еј ду сом (Ба-
зи ли је, пољ ски краљ) у 
глав ним уло га ма, на гра-
ди ла ду гим и сна жним 
апла у зом. Успешне уло-
ге су оства ри ли и Бо-
рис Пин го вић (Астол-
фо, кнез мо сков ски), 
Бо рис Ком не нић (Кло-
тал до, ста рац), Бо јан 
Ди ми три је вић (Кла рин, 

ла кр ди јаш), На та ша Нин ко-
вић (Сте ла, прин це за), На да 
Ша р гин (Ро са у ра, да ма), као 
и сту ден ти и сту дент ки ње 
тре ће и че твр те го ди не Фа-
кул те та драм ских умет но сти 
у Бе о гра ду, у кла си Би ља-
не Ма шић и Го р да не Ма рић. 
Дра му је пре вео Ни ко ла Ми-
ли ће вић, сце но гра фи ју је 
кре и ра ла по зна та умет ни ца 
из Сло ве ни је Ме та Хо че вар, 
ко сти ме Је ле на и Све тла на 
Пр о ко вић, а му зи ку је ком-
по но ва ла Ире на По по вић.

Р. П. Н.

ГУДАЧИ У МУЗЕЈУ 

Гу дач ки квар тет „Мо кра њац“ одр жао је 19. ја ну а ра ве-
о ма успе шан кон церт у Му зе ју На род ног по зо ри шта. 

Број на пу бли ка је ужи ва ла у ком по зи ци ја ма Леа Вај не ра, 
Ива на Бр кља чи ћа, Ми ле не Сто ја ди но вић Ми лић, Фе лик са 
Мен дел со на... За крај про гра ма, пре ми јер но у аранжману 
за гу дач ки квар те т, из ве де не су ком по зи ци је Рај ка Мак си-
мо ви ћа „Пред ска за ња“ и „Мо ли тва“.                        Р. П. Н.

СРЕБРЊАК МЕТИ ХОЧЕВАР

У окви ру ци клу са Су сре ти, 18. 
ја ну а ра је одр жа но ве че са 

про сла вље ном сло ве нач ком и екс-
ју го сло вен ском сце но граф ки њом, 
ко сти мо граф ки њом и ре ди тељ-
ком Ме том Хо че вар, која је го во ри-
ла о де та љи ма из сво је бо га те по зо-
ри шне ка ри је ре. Раз го вор је во дио 
дра ма тург Слав ко Ми ла но вић, а 
управ ник Бо жи дар Ђу ро вић је том 
при ли ком Ме ти Хо че вар уру чио 
сре бр њак На род ног по зо ри шта. 
                                                    М. Б. 

МАЛИШАНИ У ПОЗОРИШТУ

Де ца из бе о град ског об-
да ни шта „Ца рић“ 17. 

ја ну а ра су об и шла згра ду и 
Му зеј На род ног по зо ри шта. 
Са бо га том исто ри јом На ци-
о нал ног те а тра, ма ли ша не и 
њи хо ве вас пи та че је упо зна-

ла Ти ја на Ми хај ло вић. Ак ци ја је има ла за циљ да се и де-
ца тог уз ра ста бли же упо зна ју са ра дом у по зо ри шту и да, на 
из ве стан на чин, осе те ка ко се ства ра ју по зо ри шне илу зи је и 
сцен ска ма ги ја.                                                                         

М. Б.
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По зо ри шне но ви не 
су пре две го ди не, 
по во дом ју би лар-
ног, 150. из во ђе-
ња пред ста ве ко ју 

је Си ни ша Ко ва че вић ре жи рао по 
соп стве ном, са да већ култ ном ко-
ма ду, об ја ви ле ин тер вју са ауто-
ром у ко јем је он, из ме ђу оста-
лог, ре као: „Ова пред ста ва је пу на 
куриoзит ета, од то га да је пи са на 
13 го ди на, пре ко то га да ме је та-
да шњи управ ник, го спо дин Љу би-
во је Та дић, звао истог да на ка да 
сам му дао ко мад на чи та ње и то у 
че ти ри са та ују тру, да би ми вид-
но уз бу ђен ре као ка ко ‘Ве ли ка дра-
ма’ мо ра да се игра у На род ном по-
зо ри шту, па пре ко чи ње ни це да на 
сце ни има ак те ра као да је у пи та-
њу опе ра, да се увек игра на кар-
ту ви ше, да је во ље на и од оних ко-
ји не игра ју у њој... та ко да ве ру јем 
да је све то, на раз ли чи те на чи не, 
до при не ло ду го веч но сти. Али пре 
све га, ми слим да је ‘Ве ли ка дра ма’ 
до бра пред ста ва“. 

Ли ста ју ћи на ше Но ви не уна-
зад, до ћи ће мо до бро ја из фе бру-
а ра 2006. и тек ста у ко јом је, на ја-
вљу ју ћи 100. ју би лар ну „Ве ли ку 
дра му“ (од и гра на 31. мар та 2006), 
Гор да на Ви ћен ти је вић Ере ми ја на-
пи са ла и ове ре до ве: „Ова по тре-
сна са га, ко ја се ба ви пре и спи ти ва-
њем на ше про шло сти, о то ме ка ко 
се исто риј ски до га ђа ји пре ла ма ју 
кроз по је дин ца и на ко ји на чин од-
ре ђу ју људ ске суд би не, до жи ве ла је 
огро ман успех и код пу бли ке и код 
кри ти ке“.

На ста вља ју ћи ову ре тро спек-
тив ну шет њу кроз но вин ске на пи-
се, до ла зи мо до Сте ри ји ног по зор-
ја 2002: „Ста ди он ска ат мос фе ра 
на кра ју пред ста ве за чи ње на не-
пре кид ним апла у зи ма и по ви ци ма 
‘бра во’, ко ја је тра ја ла ско ро пет-
на ест ми ну та“, бе ле жи из ве штач, а 
дру ги до да је да је пред ста ва На род-
ног по зо ри шта „на им пре си ван на-
чин озна чи ла по че так 47. Сте ри ји-
ног по зор ја“. 

Нај зад, до ла зи мо и до пре ми је-
ре ко ја је игра на 22. фе бру а ра 2003, 
ка да су у бе о град ској штам пи осва-
ну ли на сло ви „Ова ци је Си ни ши 
Ко ва че ви ћу“, „Бра во, бра во, бра-
во“, „Ка ко је ‘Ве ли ка дра ма’ осво-
ји ла Ве ли ку сце ну На род ног по зо-
ри шта“... Фа сци ни ра ни но ви на ри 
бе ле же: „ви ше од 30 ак тив них dra-
ma tis per so na ‘с би о гра фи јом и би-
о ло ги јом’, с оста лим чла но ви ма 
еки пе – око сто ан га жо ва них по-
зо ришт ни ка. Ра зно род не енер ги је 
ства ра ју ефе кат кон тра пунк та или 
до брог сим фо ниј ског ор ке стра (...) 
Глу мач ке енер ги је стру је са сце не и 
ме ђу соб но се раз ме њу ју“. 

Огла ша ва се, на рав но, и кри-
ти ка,  која процењује да је пи-
сац Ковачевић својим особеним 
рукописом усло вио „ре ди те ље-
во ин си сти ра ње на де та љу“, ко је 
су пра ти ли сце но гра фи ја Ге ро сла-
ва За ри ћа и „сти ли зо ван ре а ли-
зам ко сти ма“ Ма ри не Ву ка со вић 
Ме де ни це, те „аде кват не му зич-
ке ре флек си је“ Ксе ни је Зе че вић, уз 
за кљу чак да је ово „нео спор но ве-
ли ки и озби љан сцен ски по ду хват 
им пре сив не си ли-
не“. 

Кри ти ка је го-
то во јед но гла сна 
у ми шље њу да у 
овој пред ста ви не-
ма сла бог глу мач-
ког ме ста. По не-
ки ма, у број ном 
ан сам блу нај ви-
ше се ис ти чу Љу-
бо мир Бан до вић, 
Си ни ша Убо вић, 
Љи ља на Бла го је-
вић, Ле по мир Ив-
ко вић и Бран ко Је-
ри нић, по дру ги ма 
„ње ни ста ме ни 
сту бо ви је су ис ку сни мај сто ри: Та-
на си је Узу но вић, Ми о драг Ра до ва-
но вић, Ру жи ца Со кић, Љу би во је 
Та дић, Ра да Ђу ри чин, Бо шко Пу-
ле тић“, по тре ћи ма су нај бо љи Ан-
ђел ка Та дић, Бра ни слав То ма ше-
вић, Не над Ма ри чић... док не ки у 
пр ви план ис ти чу игру мла дих глу-
ма ца – Ву ка Ко сти ћа, Бо ја не Сте-
фа но вић, Со ње Ко ла ча рић, Ива не 
Јо ва но вић (по то ња Шће па но вић)... 

Узу но вић је свој лик до ча рао 
„им пре сив но, са уну тра шњом сна-
гом, пре о бра же њи ма и из ни јан-

си ра ном тра ги ком чи стог сти ла и 
пу не аутен тич но сти“, Ра до ва но-
вић „лик оста ре лог и на пу ште ног 
оца ту ма чи с пу ном убе дљи во-
шћу“, а Та дић „сна жно до ча ра ва“ 
свог Циц ка. Што се ти че жен ских 
ли ко ва, Со кић ка и Ђу ри чин су да-
ле „не што но во у сво јој ка рак тер-
ној игри (...) све жег и упе ча тљи вог 
из ра за“, а Љи ља на Га здић свој лик 
до но си „мир но, сет но, са дис крет-

ним под се ћа њи ма на про ма ше ни 
жи вот“. О Је ли сти ни Ду шан ке Сто-
ја но вић кри ти ка бе ле жи да је „по-
се бан тра гич ни ме да љон“, док је 
„спон та на и осе ћај на“ Ко ла ча рић-
ка од сво је Хел ге на чи ни ла „лир-
ски ме да љон“. Бла го је вић ка, ко јој 
је Ви до са ва Ву чић до не ла На гра ду 
На род ног по зо ри шта, ока рак те ри-
са на је као „дру га по лу га ове пред-
ста ве (...) у ње ној ин тер пре та ци ји 
по хра ње на је сва ста ме ност и тра-

ги ка же не цр но-
гор ског кр ша“, 
ко је је умет-
ни ца до ча ра-
ла „крај ње 
не по сред но 
и убе дљи-
во“. 

Али, ју-
нак ве че ри 
је сва ка ко 
био Вук Ко-
стић: „је дан 
мла ди глу-
мац је ус-
пео да на 
с в о  ј и м 
пле ћи-

ма, од пр ве до по-
след ње сце не, 
из не се ову 
пред ста ву. 
Ни је са мо 
реч о но-
вом та лен-
ту, по ја ви, 
г л у  м а ч -
ком мај-
сто ру (...) 
та кав глу-
мац се 

рет ко ра ђа, не са мо да му се ве ру-
је од пр вог до по след њег тре нут ка, 
не го та енер ги ја, глу мач ка екс пре-
си ја и тран сфор ма ци ја, пре ли ва се 
на це ло куп но гле да ли ште“. Мла ди 
Ко стић је за ову уло гу овен чан Сте-
ри ји ном на гра дом. 

Ве ли чи на но вин ског про сто-
ра не до зво ља ва да се на бро је сви 
ак те ри овог спек та кла, а по го то-
ву не све про ме не у по де ли то ком 

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ У ОПЕ РИ

Кармен

О ква ли те ту ко ма да го
во ри и На гра да „Дра

ги ша Ка ши ко вић“ („Срп
ска реч“, 2004), до де ље на 
писцу ко ји се опре де лио 
да „ма ни ром До бри це Ћо
си ћа по зна те исто риј ске 
до га ђа је раз мо три из угла 
њи хо вих ко нач них по сле
ди ца“, при том по сти жу
ћи тен зи ју „се би свој стве
ном, сна жном ре пли ком“.

   

ЈУБИЛЕЈ | ДЕСЕТ ГОДИНА ВЕЛИКЕ ДРАМЕ

Увек на карту више

Опер ски ан самбл 
је 9. ја ну а ра, одр-
жао пр ву про бу но-
ве по став ке ре мек- 
де ла Жор жа Би зеа 

„Кар мен“. Пред ста ва ће, у ре жи ји 
Не бој ше Бра ди ћа и под ди ри гент-
ском па ли цом Ср бо љу ба Ди ни ћа, 
има ти две рав но прав не пре ми је ре 
24. и 25. мар та на Ве ли кој сце ни. 

На слов ну уло гу ту ма чи ће у ал-

тер на ци ји 
Ј а  д р а н  к а 
Јо ва но вић, 
Д р а  г а  н а 
дел Мо на-
ко и Алек-
сан дра Ан-
ге лов, а у 
по де ли  су 
и Су за на 
Ш у  в а ко - 
вић Са вић / Со фи ја Пи жу ри ца 
(Ми ка е ла), Хон Ли / Јан ко Си на-
ди но вић (Дон Хо зе), Ми о драг Д. 
Јо ва но вић / Алек сан дар Ста ма то-
вић / Не бој ша Ба бић (Еска ми љо), 
Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић / 
Све тла на Бој че вић Ци цо вић / Ма-
ри ја Ми тић / Ма ри ја на Шо вран / 
Би ља на Сол до (Фра ски та), Жељ-
ка Здје лар / Ива Про фа ца / Љу би-
ца Вра неш / Али са По по вић (Мер-
це дес), Дар ко Ђор ђе вић / Да ни ло 
Сто шић (Ре мен да до), Бра ни слав 
Ко са нић / Па вле Жар ков / Алек-
сан дар Пан те лић (Дан ка и ро), Вук 
Зе кић / Алек сан дар Пан те лић (Мо-
ра лес) и Дра го љуб Ба јић / Вук Ма-
тић / Ми ха и ло Шљи вић (Зу ни га). 
Сце но гра фи ју ће креирати Ге ро-
слав За рић, ко сти ме Бо ја на Ни ки-
то вић, док је за ко ре о гра фи ју за-
ду же на Еми ли ја Јо ва но вић. На 
ре при зним из во ђе њи ма ће ди ри-
го вати Зо ри ца Ми тев Вој но вић и 
Ана Зо ра на Бра јо вић.

Редитељ Небојша Бра дић је 
изразио веру у ве ли ки умет нич-
ки по тен ци јал ансамбла, ко ји ће 

сва ка ко до ћи до из ра жа ја упра-
во кроз ову опе ру „ко ја има из ван-
ред ну му зич ку осно ву, али и спек-
та ку лар ност у од ре ђе ној ме ри“, а 
биће подржана „ан га жо ва њем де-
ла ан сам бла Ба ле та, ко ри шће њем 
не ких тра ди ци о нал них бор би ко је 
се увек ве зу ју за ‘Кар мен’, уба ци-
ва њем еле ме на та фла мен ко му зи-
ке...“ Нова „Кармен“ ће бити „бли-
жа на шем вре ме ну, рад ња ће би ти 

из ме ште на 
у че тр де-
се те го ди-
не 20. ве-
ка, што ће 
омо  гу  ћи-
ти пу бли-
ци да бу де 
лак ше ин-
вол ви ра на 
у при чу“. 

Углед ни гост, шеф-ди ри гент 
Опе ре у Бер ну ма е стро Ср бо љуб 
Ди нић, ис та као је да му је ве о ма 
дра го што по сле мно го го ди на по-
но во ра ди у Бе о гра ду и како му је 
већ по сле пр вог са стан ка са ре ди-
те љем би ло ја сно да њих дво ји ца 
раз ми шља ју на сли чан на чин што 
се ти че ове про дук ци је. 

Управ ник На род ног по зо ри шта 
Бо жи дар Ђу ро вић на ја вио је да ће 
пре ми јер ним из во ђе њи ма у мар ту 
при су ство ва ти два де се так ди рек-
то ра опе ре и ба ле та из ре ги о на и 
Евро пе, а да ће том при ли ком бити 
одр жан и скуп о могућностима ме-
ђу на род не са рад ње у условима 
економске кризе. 

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра 
Опе ре, Ђор ђе Па вло вић, из ра зио 
је уве ре ње да ће све по де ле „би ти 
на ви со ком умет нич ком ни воу“ и 
до дао: „Има мо из ван ред ног ди ри-
ген та, из ван ред не пе ва че и ре ди те-
ља. Све то да је нам за пра во да се 
на да мо да ће мо има ти сјај ну пред-
ста ву“. 

М. Без бра ди ца

Кармен је на нашој сцени скоро 
непрекидно од 1923. Међу 

бројним поставкама издваја се 
она Бо ри сла ва По по ви ћа из 1983, 
ко ја се одр жа ла на ре пер то а ру ви
ше од 20 година.
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Уочи пре ми је ре ко-
ја је би ла на са мом 
кра ју 2001. го ди не, 
30. де цем бра, Ја-
гош Мар ко вић сво-

је опре де ље ње да на но ву, ка мер ну 
сце ну На род ног по зо ри шта по ста-
ви чу ве ни ко мад Љу бо ми ра Си мо-
ви ћа „Ха са на ги ни ца“, об ја шња вао 
је: „На ма је по след њих го ди на све 
би ло по ли ти ка (...) по сто је и љу ди, 
бра ко ви, од но си, же не, ду ша, пат-
ња, ко лев ка, мај ка (...) Осе ћам по-
тре бу да у ти ши ни те ма ле сце не 
на Пе том спра ту На род ног по зо-
ри шта по ку шам да из ду ше на пра-
вим ко рак ка пред ста ви по сле ко је 
на ви ја мо за љу бав!“ И ус пео је у 
то ме. Јер, из ме ђу оста лог, кри ти ка 
ка же: „Љу бав осло бо ђе на би ло ка-
квих њој не при па да ју ћих на сла га 
као геј зир је из би ја ла“.

Ре ди тељ Мар ко вић, ко ји је на-
чи нио и из бор му зи ке за ову по-
став ку, у кре и ра њу пред ста ве је 
имао дра го це не са рад ни ке: дра ма-
тур га Ива ну Ди мић, др Љи ља ну 
Мр кић По по вић ко ја је глум ци ма 
по мо гла да са вла да ју зах тев ни Си-
мо ви ћев стих, сце но гра фа Бо ри са 
Мак си мо ви ћа и ко сти мо гра фа Бо-
ја ну Ни ки то вић. На пре ми је ри су 
уло ге ту ма чи ли: Ма рин ко Маџ гаљ 
(Ха са на га), Ва ња Еј дус (Ха са на-
ги ни ца), Рад ми ла Жив ко вић (Мај-
ка Ха са на ги на), Алек сан дар Срећ-
ко вић (Бег Пин то ро вић), Ксе ни ја 
Јо ва но вић (Мај ка Пин то ро ви ћа), 
Дар ко То мо вић (Ефен ди ја Ју суф), 
Бра ни слав Ци га Је ри нић (Ах мед), 
Не над Стој ме но вић (Аскер Су-
љо), Игор Ђор ђе вић (Аскер Ху со) 
и Сте фан Ка пи чић (Му са). 

Од мах по сле но во го ди шњих 
пра зни ка, у штам пи су осва ну ли 

на сло ви: „Ко мад с тај ном“, „По-
е зи ја про сто ра“, „Рас ко шне бо је 
по зо ри шта“, „Пред ста ва као ве ли-
ки до га ђај“, „По зо ри шни до га ђај 
се зо не у Бе о гра ду“... А кри ти ка 
ана ли зи ра: „Дра му Љу бо ми ра Си-
мо ви ћа, јед но од нај леп ших драм-
ских де ла до ма ће књи жев но сти, 
Ја гош Мар ко вић је ре а ли зо вао 
као – мо ли тву“; по том: „А кад он 
ре жи ра, бу ди те си гур ни да ће, уз 
све срд ну по моћ глу ма ца, уз бур ка-
ти ва ше емо ци је. 
Он, јед но став но, 
не мо же дру га чи-
је“; и још: „реч је 
о пред ста ви чвр-
стој, сна жној, на 
зе мљи сто је ћој, 
оства ре њу ко је 
је иза зва ло ути-
сак у гле да о цу да 
се пред њим од-
и гра ва не ка од 
нај бо љих дра-
ма ста рог грч-
ког по зо ри шта, 
и то на не ка-
квим не ви дљи-
вим ко тур на ма“. 
Уз на по ме ну да 
је „глу мач ки ан-
самбл имао пред 
со бом не ве ро ват но те жак за да так, 
ка ко са чу ва ти од па да у ре ал ност 
ову уз ви ше ну при чу о људ ској ба-
нал но сти“, је дан ре цен зент оце-
њу је: „У том на сто ја њу на ро чи тог 
успе ха има ла је Ва ња Еј дус, у на-
слов ној уло зи, ко ја је сво јом спо-
соб но шћу ре а ли за ци је ско ко ва у 
ира ци о нал ност до дат но осен чи ла 
основ ну бо ју ове дра ме“, док дру-
ги до да је „Ха са на ги ни ца Ва ње Еј-
дус из у зет но је глу мач ко оства ре-

ње“, а тре ћи ка же „Фа сци нант на 
Ха са на ги ни ца, та ко не спо ји ва с 
мла до шћу глу ми це“. Ни дру ги ак-
те ри ни су про шли не за па же-
но: „Алек сан дар Срећ ко вић је (…) 
ве ро ват но нај леп ши мо но лог на ше 
но ви је драм ске књи жев но сти (…) 
из го во рио у нај бо љој тра ди ци ји 
јед ног Бран ка Пле ше, кад драм-
ски мо но лог по ста је и му зи ка, и 
по е зи ја, и му дрост“; „Ха са на ги-
ну мај ку си гур но и зре ло на сце ну 

до но си Рад ми-
ла Жив ко вић, 
док мај ку Пин-
то ро ви ћа Ксе-
ни ја Јо ва но вић 
са чи ња ва од не-
про бој не ма-
ске, иза ко је ће 
се на кра ју по-
ја ви ти пат нич-
ко ли це жи ве 
же не. Ефен ди-
ја Ју суф од лич-
но је сцен ско 
оства ре ње Дар-
ка То мо ви ћа“. 
Бра ни слав Ци га 
Је ри нић је Ах-
ме да од и грао 
„са пу ним до-
жи вља јем (...) 

крај ње јед но став но, при род но и 
упе ча тљи во“.

По себ ну па жњу кри ти ке при-
ву кла је и сце но гра фи ја: „Мак си-
мо ви ћев ди зајн сце не (…) под-
ста као нас је да по ве ру је мо да 
из го во ре но и на пи са но не при па да 
са мо књи зи, већ и сце ни (…) Знак 
је за то чен у по тки Мак си мо ви ће ве 
‘сли ке’, док се ре чи кри ста ли зу ју 
у зрн ци ма пе ска ко ја се не пре ста-
но ко тр ља ју и по на вља ју“. Ко сти-

ми Бо ја не Ни ки то вић су „по мо-
ћу бе лих, де ви чан ских, а и окер 
и там них бо ја, као сли кар ска игра 
до при не ли ви зу ел ном ути ску не-
ви но сти и не ми ло сти“. 

Из у зет на кре а ци ја зах тев не 
на слов не ро ле до не ла је Ва њи Еј-
дус Сте ри ји ну на гра ду (2003), а 
на Сед мим глу мач ким све ча но-
сти ма „Ми ли во је Жи ва но вић“ На-
гра да жи ри ја пу бли ке је до де ље на 
Ксе ни ји Јо ва но вић, док је струч ни 
жи ри На гра ду за нај бо љег глум ца 
ве че ри до де лио Алек сан дру Срећ-
ко ви ћу.

Од по чет ка се зо не 2004/05, 
пред ста ва се се ли на Сцену „Ра-
ша Пла о вић“, али ова про ме на ам-
би јен та очи глед но ни је ути ца ла 
на њен, ка ко сад по у зда но мо же-
мо твр ди ти, из у зет но дуг и пло дан 
сцен ски век: 50. пред ста ва је од-
и гра на 14. мар та 2005, пре ме сец 
да на је обе ле же но 10 го ди на од 
пре ми је ре, а до кра ја се зо не ће би-
ти про сла вље но и 100. из во ђе ње – 
на ма тич ним сце на ма али и на го-
сто ва њи ма у Охри ду, Под го ри ци, 
Но вом Са ду, По жа рев цу, Пан че ву, 
Ва ље ву, Ди ми тров гра ду, Ле сков-
цу, Ру ми, где ју је ви де ло ви ше од 
15 000 гле да ла ца.

То ком про те клих де сет го ди на, 
би ло је и из ме на у по де ли: уло гу 
Ах ме да је на сле дио Ср бо љуб Ми-
лин, по след њих го ди на Ха са на гу 
ту ма чи Не над Стој ме но вић, Су-
љо је Иван Ива нов, Бо јан Кри во-
ка пић је Ху со, а Сте фан Бу зу ро вић 
је Му са. Не над Ра до вић и Игор 
Да мја но вић су се јед ном по ја ви-
ли у уло зи Су ље, од но сно Му се, а 
Бе га Пин то ро ви ћа је једно време 
тумачио Ми ха и ло Ла ђе вац.

Је ли ца Сте ва но вић

ЈУБИЛЕЈ | ДЕСЕТ ГОДИНА ХАСАНАГИНИЦЕ

После премијере, је
дан кри ти чар за кљу

чу је ка ко ова по став ка 
„спа да у нај у пе ча тљи
ви је по твр де да је Си мо
вић не дво сми сле но нај
ве ћи драм ски пе сник у 
срп ској дра ма тур ги ји“, 
дру ги до да је „ово је нео
спор но успех за На род
но по зо ри ште“, а тре ћи 
прог но зи ра „да ће са да
шња пред ста ва На род
ног по зо ри шта би ти ве
чи та!“

Увек на карту више
про те кле де це ни је игра ња пред ста-
ве. По ме ни мо бар да су од по чет-
ка са Со кић ком и Ђу ри чин у ал тер-
на ци ји Ог њан ка Ог ња но вић Жу тић и 
Гор ја на Ја њић, те да су за па же не уло-
ге оства ри ли и Алек сан дра Ни ко лић, 
До бри ла Ћир ко вић, Је ле на Хелц, Ми-
ле на Си јер ко вић (по то ња Ђор ђе вић), 
Вје ра Му јо вић, Ана ста сиа Ман дић, 
Се на Ђо ро вић, Марија Вицковић, 
Калина Ковачевић, Љиљана Цинцар 

Даниловић, Ср бо љуб Ми лин, 
Ра до ван Ми ља нић, Ан дре-

ја Ма ри чић, Пре драг Ми-
ле тић, Урош Уро ше вић, 

Игор Илић, Немања 
Јокић и мно ги дру ги.

По сле на ја ва 
пре ми је ре, те из-

ве шта ја са те 
све ча не ве че ри 
и освр та кри-
ти ке, ме диј-
ска па жња 
нај че шће је-
ња ва или са-
свим за ми-
ре. Не и кад 
је реч о „Ве-
ли кој дра-
ми“! Убр зо 

по пре ми је-
ри но ви не су 

по че ле да об ја вљу ју ка ко су се пред 
вра та По зо ри шта вра ти ли тап ка ро ши 
ко ји ула зни це за ову пред ста ву про-
да ју по це ни ду плој од ре ал не, но ви-
на ри и јав не лич но сти су чи та о ци ма 
по че ли да пре по ру чу ју овај на слов, 
ко ји се на шао на свим топ-ли ста ма 
по пу лар них по зо ри шних оства ре ња. 
И  та ко – пу них де сет го ди на. Укуп но 
171 пред ста ва, 80 000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

Корак  из  д уше
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Пред ста ва На род-
ног по зо ри шта 
„Ба хант ки ње“ у 
ре жи ји го ста из 
Швед ске, Ста фа-

на Вал де ма ра Хол ма, из ве де на је 
си ноћ, 27. ја ну а ра, на сце ни Scha-
u spi el ha us-а у Ди зел дор фу, где ће 
би ти од и гра на и ве че рас. 

Ста фан Вал де мар Холм, је дан 
од во де ћих европ ских ре ди те ља, 
не ка да шњи ду го го ди шњи ди рек-
тор пре сти жног Кра љев ског драм-

ског те а тра „Дра ма тен“ из Сток-
хол ма а са да умет нич ки ди рек тор 
Scha u spi el ha us-а у Ди зел дор фу, мо-
дер ним при ка зом Еури пи до ве при-
че о ши ре њу кул та бо га Ди о ни са 
и про ти вље њу кра ља Те бе об ре-
ди ма по све ће ним овом бо жан ству, 
ба ха на ли ја ма, го во ри о бор би ра-
ци о нал ног и ира ци о нал ног. За јед-
но са из ван ред ним ан сам блом, у 
којем је овом приликом и Алек сан-
дар Срећ ко вић који уместо Игора 
Ђорђевића игра захтевну улогу 

Пен теја, а ко ји чи не и Не над Стој-
ме но вић (Ди о нис), Мар ко Ни ко-
лић (Ти ре си ја), Та на си је Узу но вић 
(Кад мо), Сло бо дан Бе штић (Гла-
сник), Рад ми ла Жив ко вић (Ага ва), 
Сте ла Ћет ко вић (Ал фа), Не ла Ми-
ха и ло вић (Бе та), Је ле на Хелц (Га-
ма) и Да ни е ла Ку зма но вић (Дел-
та), Холм на ла зи ин спи ра ци ју у 
ше зде се тим го ди на ма про шлог ве-
ка, у де це ни ји у ко јој се осе ћај жи-
вот а, од на ив не опо зи ци је, сло-
бод не љу ба ви, сек са и ро кен ро ла, 

пре о бра тио у нај ве ћу бру тал ност 
ра та у Ви јет на му. Пре ми јер но из-
ве де не 19. фе бру а ра 2010, „Ба хант-
ки ње“ су би ле Хол мов деби на бе о-
град ским сце на ма. 

Ово го сто ва ње је пр ви од ла зак 
на ше Дра ме у Не мач ку, по сле па-
у зе од че ти ри де це ни је: по след њи 
пут, 1971. го ди не, у Бо ну, Ман хај-
му, Рем шај ту и Франк фур ту, игра-
на је „Ко шта на“ Бо ри са ва Стан ко-
ви ћа. 

М. Б.

Ди ри гент На род ног 
по зо ри шта Ана Зо-
ра на Бра јо вић је, 
опе ром „Се виљ ски 
бер бе рин“ Ђо а ки на 

Ро си ни ја, ко ја је кра јем но вем бра 
про шле го ди не из ве де на на Ве ли-
кој сце ни, обе ле жи ла две де це ни-
је умет нич ког ра да. У ин тер вјуу за 
По зо ри шне но ви не, на ша са го вор-

ни ца, ко ја је ди пло ми ра ла кла вир 
на Фа кул те ту му зич ке умет но сти 
у Бе о гра ду, у кла си про фе сор ке 
Мир ја не Шу и це Ба бић, а по том 
ма ги стри ра ла ди ри го ва ње у кла си 
про фе со ра Јо ва на Шај но ви ћа, ка-
же да за свој ула зак у свет умет-
но сти ра чу на пр ве пи ја ни стич ке 
на сту пе, 1991. го ди не у Бе о гра ду: 
„У то вре ме, би ло је ве о ма ин те-
ре сант но да клин ци од не ких 16 
го ди на сви ра ју це ло ве чер ње кон-
цер те са ве о ма зах тев ним ре пер-
то а ром. Има ла сам на сту пе и у 
гра до ви ма по уну тра шњо сти, го-
сто ва ла сам у Бу гар ској, Ма ђар-
ској... И да нас ме за те со ли стич ке 
кон цер те ве зу ју нај леп ша се ћа ња“, 
ка же на ша са го вор ни ца. 

По сле из ве сног вре ме на, на
пра ви ли сте за о крет и од лу чи ли 
да сво ју умет нич ку ка ри је ру не 
гра ди те као пи ја ни ста, већ као 
ди ри гент. За што?

За то што ни сам же ле ла да за-
ви сим од ди ри ге на та ко ји ће ми на 
тим кла вир ским кон цер ти ма уда-
ра ти не ки тем по. Сма тра ла сам да 
је мно го бо ље, по што ни ком дру-

гом не ве ру јем, да све то ра дим са-
ма. Убр зо сам упо зна ла про фе со ра 
Шај но ви ћа и за ве о ма крат ко вре-
ме за ин те ре со ва ла сам се за ди-
ри го ва ње. Схва ти ла сам да је то 
што он ра ди, тај не ки ње гов при-
ступ, оно што и ја же лим. Та ње-
го ва „беч ка шко ла“, пот пу но ме је 
фа сци ни ра ла.

Ју би леј сте обе ле жи ли ди ри
го ва њем опе ре „Се виљ ски бер
бе рин“ Ђо а ки на Ро си ни ја. То је 
био ваш из бор? 

Не. Слу чај но се де си ло. Ја сам 
хте ла да ју би леј обе ле жим не ком 
Вер ди је вом опе ром, по што сам за-
љу бље на у ње гов опус. Он ми је, 
кад је у пи та њу наш ком пле тан ре-
пер то ар, нај о ми ље ни ји ком по зи-

тор. Мо ја же ља је би ла опе ра „Бал 
под ма ска ма“, али не ки  пе ва чи 
ни су  мо гли те ве че ри да на сту пе 
и та ко се де сио „Се ви љац“. Ме ђу-
тим, са дру ге стра не, и то је на не-
ки на чин сим бо лич но, јер је реч о 
пред ста ви ко ју, од ка да сам ушла у 
На род но по зо ри ште а и пре то га, 
ни јед ном ни сам про пу сти ла. Упр-
кос то ме, има ла сам огром ну тре-

му. То ком те 
п р ед  с т а  в е 
обич но се и 
не озно јим, 
али ово-
га пу та тре-
ма ме је „др-
ма ла“ као 
да пр ви пут 
ди ри гу јем. 
И пе ва чи су 
би ли уз бу-
ђе ни, не ка-
ко осе ћа ла 
се дру га чи ја 
ат мос фе ра. 
Го во ри ли су 
ми да им је 
ве ли ка част 
да пе ва ју на 
п р о  с л а  в и 
та квог ју би-

ле ја ди ри ген та. 
Не ко ко ру ко во ди сва ка ко 

мо ра да има кон цеп ци ју. Да ли 
сте зах те ван ди ри гент?

Умем да бу дем не згод на. Да, 
имам сво ју иде ју, кон цеп ци ју, и то 
во лим да пра тим, али се пре све га 
тру дим да пра тим ми сао ком по зи-
то ра. Е сад, ко то пра ти не ма про-
бле ма, а онај ко не пра ти... Знам и 
да се по сва ђам. Али, ни сам кон-
фликт на лич ност, баш. Фи на сам и 
ни кад не на па дам пр ва. Ме ђу тим, 
онај ко ме на пад не, не про ве де се 
до бро (смех). 

Ди ри гент је ми сли лац ко ји 
сво ју ви зи ју де ла „на ме ће“ му
зич ком кор пу су. Ко ли ко у све му 
то ме има те про сто ра да не ко де

ло ин тер пре ти ра те на пот пу но 
нов, дру га чи ји на чин?  

Ми смо ма ло спу та ни тра ди-
ци јом. Има мо не ке тра ди ци о нал-
не кон цеп ци је ко јих, на жа лост или 
на сре ћу, мо ра мо да се др жи мо. На-
рав но, у окви ру све га то га ја и те 
ка ко мо гу да до дам не што сво је. 
Али, то је са мо на до град ња.

Вре ме на, при ли ке и љу ди се 
ме ња ју, а са мим тим ме ња се и 
умет ност. Ка ко у том кон тек сту 
гле да те на да на шњу опе ру, ко ли
ко се она при ла го ђа ва са вре ме
ним „трен до ви ма“?

У опе ру сам се за љу би ла за то 
што је то нај ком плет ни ји и нај ком-
плек сни ји вид умет нич ког из ра жа-
ва ња. У њој има те дра му, му зи ку, 
по крет... Опе ра је за ме не ствар но 
вр ху нац из во ђа штва. Али, мо рам 
да при знам да не во лим те мо дер-
не ре жи је. Ако се већ та ко не што 
ра ди, то мо ра да има сво је об ја-
шње ње, оправ да ње. Не мам ни шта 
про тив да јед на „Тра ви ја та“ бу де 
сме ште на у да на шње вре ме. Уоста-
лом, та ква је и при ча, али не во лим 
да то бу де ре жи ја за рад фе но ме на 
или оду ше вља ва ња пу бли ке. Ре жи-
ја мо ра да бу де по др жа на дра мом 
и му зи ком. Ве о ма се про ти вим тим 
на ка рад ним ре ди тељ ским ре ше њи-
ма ко ја има ју за циљ са мо да на пра-
ве спек такл за рад спек та кла. 

С об зи ром да сте на кло ње ни
ји тра ди ци ји, прет по ста вљам да 
не ма те не ко ви со ко ми шље ње ни 
кад је у пи та њу ства ра ла штво 
са вре ме них ком по зи то ра?

Не мам. Ни шта ми се то не до-
па да. Ви ше во лим да ра дим де-
ла по кој них, не го жи вих ком по зи-
то ра. По сле Ваг не ра, Штра у са и 
Стра вин ског, ком по зи ци ја је умр-
ла. Ово све оста ло, што пи шу да-
на шњи ком по зи то ри, пот пу но је 
без ве зе. Из у зи мам из те при че Зо-
ра на Ери ћа и Сло бо да на Мар ко ви-
ћа, јер су они „по след њи Мо хи кан-
ци“ на ше му зи ке. Ту је и Иси до ра 

Же бе љан. Све оста ло је сме ју ри ја. 
По др жа вам сва ко де ло ко је на пр-
во слу ша ње оста ви не ку емо ци ју у 
чо ве ку, али, на жа лост, ве о ма их је 
ма ло. Де ла Мо цар та и Бе то ве на ће 
жи ве ти веч но, а де ла јед ног да на-
шњег ком по зи то ра ће умре ти за го-
ди ну-две.  

Ве ру је те ли да му зи ка мо же 
да опле ме ни и пре о бра зи чо ве
ка? 

Ка ко да не, и те ка ко ве ру јем у 
то. Ме не је му зи ка за вре ме бом-
бар до ва ња спа сла да останем нор-
мал на. Уђем на про бу или на пред-
ста ву и у та два или три са та ко ли ко 
про ве дем у по зо ри шту, за бо ра вим 
на све ужа се ко ји су се де ша ва ли 
око нас. При ви ле ги ја је ба ви ти се 
овим по слом. То је „пи пав“ и из у-
зет но од го во ран по сао ко ји има ту 
моћ да те од ве де у не ки дру ги свет. 
Ако пу бли ка ко ја нас слу ша бар у 
јед ном тре нут ку осе ти да је до та-
кла не што по себ но, не што ма гич-
но, ми смо ис пу ни ли свој за да так. 

Да ли сте, у про фе си о нал
ном сми слу, се би за цр та ли не ки 
циљ?  

Ја се би стал но по ста вљам но-
ве ци ље ве. Нај но ви ји је да до кра ја 
сле де ће се зо не „из ди ри гу јем“ цео 
наш ре пер то ар. Не до ста је ми још 
све га не ко ли ко пред ста ва. Увек 
имам не ке ци ље ве и ни кад ни сам 
за до вољ на. Наш по сао је та кав да 
це лог жи во та учи мо. Ни је то као 
кад за вр шиш, ре ци мо, еко ном ски 
фа кул тет, по том се за по слиш у не-
кој бан ци и он да це лог жи во та од 
де вет до пет ра диш је дан те исти 
по сао. Ме ни је сва ка но ва пред-
ста ва, сва ка пре ми је ра, не што но-
во. Имам фе но ме на лан по сао ко ји 
је увек ша рен и увек до но си не што 
но во. Кад не мам шта да ра дим, 
учим но во де ло или сви рам не ки 
кон церт ко ји ни сам ра ди ла. Ме ни 
са мном ни кад ни је до сад но (смех). 
И са му зи ком, на рав но. 

Ми ко јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ   | АНА ЗО РА НА БРА ЈО ВИЋ

Музика може да оплемени човека

НА ША ДРА МА У НЕ МАЧ КОЈ ПО СЛЕ ЧЕ ТИ РИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ 

„Баханткиње” у  Дизелдорфу
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С ЛОЈЕВИТА ЛИЧНОС Т МИЛАНА ГРОЛА (4) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ 

Грол у београдској Великој школи
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (22) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Душан Симић:  играти срцем
ФЕЉТОН

На пр вој го ди ни 
исто риј ско-фи ло-
ло шког од се ка у 
школ ској 1895/96. 
го ди ни, од 29 слу-

ша ла ца ис пи те су по ла га ла са-
мо 23, од ко јих је све пред ме те на 
кра ју го ди не по ло жи ло са мо њих 
шест: Љу би ца Ми ло ва но вић као 
нај бо ља, за њом Ма ри ја Ђу ри ће-
ва, Ми лан Грол, Јо ван Скер лић, 
Ко ста Ко стић и На де жда Вељ ко-
ви ће ва. Пре да но уче ње ни је му 
сме та ло да бу де ак ти ван и ван фа-
кул те та – био је пред сед ник Ли-
те рар не дру жи не „Да ни чић“, а 
„Днев ни лист“ 24. ма ја 1898. из-
ве шта ва: „На ре дов ној скуп шти-
ни Ака дем ског пе вач ког дру штва 
‘Оби лић’ иза бра на су ова го спо-
да у упра ву: за пред сед ни ка г. др 
Свет. Ра до ва но вић, проф. Вел. 
шко ле, за пот пред сед ни ка г. Ми-
лан Грол, фил. 3. го ди не, за бла гај-
ни ка Дим. В. Гру дић, пр. 2. го ди-
не, за се кре та ра Тан. Пе ја то вић“. 
Исти лист му де цем бра 1894. и ја-
ну а ра 1895. об ја вљу је и пр ве члан-
ке, из обла сти уну тра шње и спољ-
не по ли ти ке, кул тур ног жи во та и 
исто ри је („Фра ма сон ска му дрост“ 
и „Екс пе ри мен ти и ко ке те ри ја“). 
Мно го доц ни је, у књи зи „Из пред-

рат не Ср би је“, са мо и ро нич но је 
ево ци рао сво је но ви нар ске по чет-
ке: „У пр вој по ло ви ни ма ја 1895. 
го ди не, у он да шњем Днев ном ли-
сту Све то за ра Ни ко ли ћа штам па-
на су би ла два мо ја увод на члан-

ка, без пот пи са, раз у ме се. Лист је 
био у опо зи ци ји пре ма та да шњем 
ре жи му Ни ко ле Хри сти ћа. Јед ном 
члан ку – ко ли ко се се ћам – био је 
по вод од ла зак Бе о град ског пе вач-
ког дру штва у Пе шту. Дру го ме не 
знам ко ји, а у за че љу круп на ми-
сао: ‘Екс пе ри мен ти без ци ља’, с 
мо том на фран цу ском је зи ку, из не 
знам ког ве ли ког ауто ра. Уз то је-

дан од чла на ка оп ту жен је су ду, од-
но сно ка ко је то у крат кој днев ној 
ве сти дру ги дан са оп ште но, ‘пи-
сац члан ка ста вљен под суд’. Пи-
сац је, исти на, остао ано ни ман и 
за пу бли ку и за суд и за уред ни-

штво, али ње го ву фан та зи ју – пет-
на ест да на уочи ис пи та зре ло сти – 
то ни је осло ба ђа ло ро ман тич них 
на стро је ња“.

У ис тој књи зи, у члан ку о свом 
про фе со ру, Грол бе ле жи: „Ђа-
ци Бог да на По по ви ћа с књи жев-
но шћу мо ра ли су сту ди ра ти сло-
вен ску фи ло ло ги ју, ру ски, грч ки, 
ла тин ски, исто ри ју, ге о гра фи-

ју, ло ги ку, пси хо ло ги ју, хи ги је ну. 
Слу чај је хтео да су уза све то ра-
си па ње па жње и сна ге ђа ци Бог-
да на По по ви ћа би ли ме ђу нај ак-
тив ни јим уче сни ци ма у по ли ти ци, 
ко ја је тих го ди на на уни вер зи те ту 
ишла до без у мља. То су би ле го ди-
не нај пу ни јег вре ња ју го сло вен ске 
иде је, упор них по ку ша ја срп ско-
бу гар ског збли же ња у омла ди ни, 
упр кос кр ва вом шо ви ни зму на јед-
ној и на дру гој стра ни; у уну тра-
шњој по ли ти ци го ди не про га ња ња 
и де мон стра ци ја. Иза чи та вих но-
ћи ди ску си ја у клу бо ви ма код Два 
по бра ти ма, Два ја бла на, Два со ко-
ла или Ру ске кру не, иза ду гих об-
ја шња ва ња на кон фе рен ци ја ма и 
збо ро ви ма у По бра тим ству (је дан 
збор у дво ра ни уни вер зи те та тра-
јао је три да на!), тре ба ло је на ћи 
вре ме на за при пре му вр ло стро гих 
‘ко ло кви ја’ код (Јо ва на) Цви ји ћа и 
Љу бе Сто ја но ви ћа, сва ко днев ног 
не зна лич ког да вље ња у ла тин ским 
и грч ким тек сто ви ма код (Лу ке) 
Зи ме и (Јо ва на) Ту ро ма на, и по врх 
све га тог, вре ме на за обил но чи та-
ње де ла с ре фе ра ти ма код Бог да на 
По по ви ћа“. 

Пре ма по да ци ма ко ји се чу ва ју 
у Ар хи ву Ср би је, пр ви струч ни ис-
пит био му је из фран цу ског је зи-

ка (оце на 5) ја ну а ра 1899. Дру ги, 
из фран цу ске књи жев но сти и те-
о ри је књи жев но сти (та ко ђе оце на 
5) по ла гао је 25, 26. и 28. ју на за-
јед но са Ј. Скер ли ћем, пред ко ми-
си јом ко јој је пред сед ник био Љу-
ба Сто ја но вић, а чла но ви Бог дан 
По по вић, Јан ко Лу кић и Ва си ли-
је Ђе рић. На струч ном ис пи ту из 
књи жев но сти, Грол је имао за да-
так „да из вр ши лин гви стич ко-ли-
те рар ну ана ли зу ‘Дра ме о Ада му’ 
и ње ног тек ста, да го во ри о ко мич-
ним пе сми ца ма у Фран цу ској у 17. 
и 18. ве ку и да из ло жи хро но ло-
шки пре глед мо ра ли ста и лир ских 
пе сни ка у фран цу ској књи жев но-
сти“. Пре да ва ња из исто ри је срп-
ске књи жев но сти др жао је Све-
ти слав Ву ло вић. „На две го ди не 
по сле то га оду жи ли смо се Ву ло-
ви ћу за те по след ње на по ре, ко ји 
су по не кад но си ли тра го ве роп ца, 
у име ње го вих слу ша ла ца Ми лан 
Грол и ја – го во ри ма на ње го вом 
по гре бу“, бе ле жи Ми лош Три ву-
нац у „Збор ни ку у част Бог да на 
По по ви ћа“. 

На Гро ло вој ди пло ми Ве ли-
ке шко ле, из да тој 30. ју на 1899, у 
гор њем ле вом углу, ста вље но је: 
„Као си ро ма ху бес плат но“.

(на ста ви ће се)

Ду шан-Ду ја Си мић 
(1951) је ро ђен у Бе-
о гра ду у по ро ди ци 
ба лет ских умет ни-
ка. Мај ка То ма ни-

ја је би ла со лист ки ња у ба лет ском 
ан сам блу По зо ри шта на Те ра зи ја-
ма. Отац Љу би ша је сво је играч-
ко обра зо ва ње, сте че но у Сред њој 
ба лет ској шко ли „Лу јо Да ви чо“, 
про ши рио у истом По зо ри шту 
као ис так ну ти со ли ста, ефект-
ним, тем пе ра мент ним и вир ту о-
зним сте по ва њем, па је у исто ри-
ји на ше умет нич ке игре, као наш 
пр ви Фред Астер, за у зео ис так ну-
то, мо жда и са да те шко до сти жно 
ме сто. 

Ду шан је од ма лих но гу био 
на сце ни и сво ја деч ја ин те ре со-
ва ња је ве зао за ла ко но гу игру 
сво јих ро ди те ља и њи хо вих са и-
гра ча. Исту шко лу као То ма ни ја и 
Љу би ша (мно го ка сни је и Ду ша-
нов син Да вид ко ји да нас гра ди 
ве о ма успе шну играч ку ка ри је ру 
у углед ним европ ским ан сам бли-
ма), за вр шио је и Ду шан, 1969. 
го ди не код про фе сор ке Ду шан-
ке Ко мен дић. Ис та као се игра ју-
ћи на го ди шњим ис пи ти ма со ли-
стич ке де о ни це из по зна тих 
кла сич них ба ле та, да би на 

сце ни На род ног по зо ри шта де би-
то вао 1969. у Ве ли ком ду е ту из 
Пр вог чи на „Жи зе ле“, а сво ју пр-
ву на слов ну уло гу оства рио исте 
го ди не, у ба ле ту „Пе тар Пан“.

Мла ди играч је по сте пе но 
пре у зи мао глав не пар ти је у ни-
зу кла сич них и са вре ме них ба ле-
та. Ње го ву игру је кра си ла ве о ма 
успе шно по ста вље на и од не го ва-
на кла сич на тех ни ка, ко ја је вре-
ме ном до би ја ла обе леж ја вир ту-
о зи те та. Сво је де о ни це је играо 
мир но, ста ло же но и си гур но, у 
ли ни ја ма чи сто, а у ско ко ви ма и 
бр зим окре ти ма атрак тив но. Био 
је из у зет но спре тан и по жр тво-
ван парт нер. Сво ју да ро ви тост је 
са зре ло шћу обо га тио и упе ча-
тљи вим пле сним ва ја њем од ре-
ђе них ли ко ва на сто је ћи да, пре ма 
соп стве ној из ја ви, ис по шту је став 
да све играч ке уло ге мо гу би-
ти бли ске гле да о ци ма са мо 
ако се „игра ју ср цем“.

Играо је успе-
шно сло же не 
к л а  с и ч  н е 
ли ко ве у 

„Ла бу до вом је зе ру“, „Жи зе ли“, 
„За ча ра ној ле по ти ци“, „Крц ку 
Ора шчи ћу“, „Ко пе ли ји“, „Дон 
Ки хо ту“... Кре и рао је ра зно вр-
сне, по не кад драм ски сло же не 
уло ге у до ма ћим ба ле ти ма као 
што су „Пе тар Пан“, „Пти цо, 
не скла пај сво ја кри ла“, „Ки-
не ска при ча“, „Охрид ска ле-
ген да“, „Ба но вић Стра хи ња“, 
ис ти цао се и у нео кла сич ним 
де ли ма – „Сил фи де“, „Сим-
фо ни ја C-dur“, „Пе тру шка“, 
„Жар пти ца“, као и у са вре ме-
ни јем ре пер то а ру – „Ху ан од 
Ца ри се“, „Дво бој“, „Ба хус 
и Ари јад на“, „Кар мен 
сви та“, „Абрак-
сас“, „Ана 
Ка ре-

њи на“, „Пер Гинт“, „Ка ту ли кар-
ми на“, „Зим ски сно ви“ и дру ги. 

И са мо на бра ја ње свих зах-
тев них креацијa ко ји ма је Ду-
ја да ри вао исто ри ју бе о град-
ског Ба ле та и сво ју за хвал ну 
пу бли ку ду го би тра ја ло, а 
ана ли за сва ког од њих да ле-
ко пре ва зи ла зи но вин ски про-
стор. Ипак, у се ћа њу оних ко-
ји су има ли при ли ку да пра те 
ње го ву умет нич ку ка ри је ру не-
из бри сив траг оста вља ње го во 
осе ћај но, то пло, ху ма но, из ра-
жа ј  но ту ма че ње Пе тру-

шке из исто и-
ме ног ба ле та 
И. Стра вин-
ског, у по-
став ци Ди-

м и  т р и  ј а 
Пар ли ћа, као и 

сна жна, ро бу сна, хи тра 
и упе ча тљи ва кре а ци ја 
Вла ха Али је у до ма ћем 
ба ле ту „Ба но вић Стра-
хи ња“ З. Ери ћа, у ко-
ре о гра фи ји Л. Пи ли-
пен ко.

Ду шан Си мић је 
и у те ле ви зиј ској 

про дук  ци-
ји оста вио 

зна чај не уло ге, у ба ле ти ма „Ста-
ме на“, „Те зеј“, „Ма ска цр ве не 
смр ти“ и дру гим. Го сто вао је са 
бе о град ским Ба ле том и са мо стал-
но у Љу бља ни, За гре бу, Ду бров-
ни ку и Спли ту, као и у Бар се ло-
ни, На пу љу, Ма ра ка и бу, Те хе ра ну 
и на мно гим ме ђу на род ним фе-
сти ва ли ма.

Био је шеф Ба ле та На род ног 
по зо ри шта и осно вао је Сту дио 
за обра зо ва ње игра ча, у вре ме ка-
да је, пре два де сет го ди на, у бе-
о град ском ан сам блу би ло ма ло 
му шка ра ца. Успе шно се ба вио пе-
да го ги јом и ре пе ти тор ством. За-
ла же се за чу ва ње ба лет ске исто-
ри је, јер, ка ко је јед ном из ја вио: 
„ве о ма је ту жно ка да за бо рав уни-
шти на ша се ћа ња, то је исто као 
да дра го це ну би бли о те ку, пу ну 
вред них књи жев них де ла, пу сти-
мо да про пад не“. Ње го ва же ља 
да се сни ма ју и оста вља ју за бу-
дућ ност све ба лет ске пре ми је ре, 
оства ри ла се. 

За свој умет нич ки рад, Ду шан 
Си мић је по ред На гра да На род-
ног по зо ри шта, до био На гра ду за 
жи вот но де ло УБУС-а и На ци о-
нал ну пен зи ју Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је.

(на ста ви ће се)
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