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У МАРТУ ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ И ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ“

Зима каква се не памти

На слов не стра не свих 
но ви на у ве ћем де
лу Евро пе, већ ме
се ци ма до но се ве
сти ко је би се мо гле 

све сти под за јед нич ки на слов „Зи
ма ка ква се не пам ти“. Ка ко је по
зо ри ште од у век де ли ло суд би ну на
ро да, та ко је сне гом око ван фе бру ар 
и На род ном по зо ри шту до нео про
бле ме. Нај пре, го сто ва ње у За је ча ру 
нај но ви је хитпред ста ве са Сце не 
„Ра ша Пла о вић“, Вајл до ве ко ме ди
је „Ва жно је зва ти се Ер нест“, ко је 
је би ло за ка за но за 4. фе бру ар мо
ра ло је би ти од ло же но и на ја вљу је 
се за 5. март. Та ко ђе, ба лет ска пред
ста ва „Tri ple Bill“ тре ба ло је, за јед
но са из ло жбом „На род но по зо ри
ште у Бе о гра ду кроз исто ри ју“, да 
го сту је на Ве ли кој сце ни Цр но гор
ског на род ног по зо ри шта у Под го
ри ци 14. фе бру а ра, у вре ме ка да до 

ове су сед не др жа ве ни је мо гло да се 
про би је ни друм ским, ни же ле знич
ким, ни ави он ским пре во зом. Та ко 
је ово зна чај но го сто ва ње Ба ле та и 
Му зе ја На род ног по зо ри шта по ме
ре но за 3. март. Кра ћи за стој у при
ка зи ва њу пред ста ва на обе ма тич не 
сце не, услед тех нич ких проблема 
иза зва них ван ред ним вре мен ским 
при ли ка ма, усло вио је и од ла га ње 
про сла ве де се тог ро ђен да на „Ве ли
ке дра ме“ за 28. март. 

Па ипак, би ло је и до га ђа ја ко
је ни ве ли ки мраз и ме ћа ва ни су 
спре чи ли – 4. фе бру а ра, у Му зе
ју На род ног по зо ри шта је одр жа н 
из у зет н при ја тан су срет са ве ли
ким ма ке дон ским глум цем, Ни
ко лом Ри ста нов ским. Раз го во ру 
са умет ни ком је прет хо ди ла ма ла 
све ча ност. Управ ник Бо жи дар Ђу
ро вић, је дра гом го сту из Ско пља 
уру чио Сре бр њак На род ног по зо

ри шта. Упр кос сне жној ме ћа ви и 
спољ ној тем пе ра ту ри од не ких 15 
сте пе ни ис под ну ле, тра жи ло се 
„ме сто ви ше“, а ме ђу по се ти о ци
ма су би ли и го сти из Ма ке до ни је, 
као и јед на ја пан ска но ви нар ка! 

Ван ред на си ту а ци ја у глав ном 
гра ду ни је оме ла ни умет ни ке сва 
три ан сам бла, као ни све оста ле 
за по сле не у на шој ку ћи, да пу ном 
па ром на ста ве рад на одр жа ва њу 
те ку ћег ре пер то а ра балета, као и 
на при пре ма њу но вих драмских 
и оперских по став ки – Шек спи
ров „Хен ри Ше сти“ у ре жи ји Ни
ки те Ми ли во је ви ћа, Ви ли јам со ва 
„Ста кле на ме на же ри ја“ у ре жи ји 
Ра до сла ва Ми лен ко ви ћа, те Би
зе о ва „Кар мен“ у ре жи ји Не бој
ше Бра ди ћа и под му зич ким вођ
ством го ста из Не мач ке, ма е стра 
Ср бо љу ба Ди ни ћа (ви ше на стр. 
3, 4 и 5). 

У не де љу, 11. мар та, у 12 ча со
ва, на Ве ли кој сце ни, би ће упри
ли че на тра ди ци о нал на до де ла 
На гра де „Жан ка Сто кић“. Пре
сти жно глу мач ко при зна ње, ко
је до де љу ју На род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду и Ве чер ње но во сти, глу
мач кој лич но сти ко ја је обе ле жи
ла по зо ри шни и филм ски жи вот 
Ср би је сво јом ства ра лач ком лич
но шћу и бо гат ством глу мач ког из
ра за, уста но вље но је 2003. го ди не 
на ини ци ја ти ву Ми ре Сту пи це у 
знак се ћа ња на ову ве ли ку и ду го 
не пра вед но за по ста вља ну срп ску 
глу ми цу. До са да шње до бит ни
це На гра де су Све тла на Бој ко вић, 
Ми ле на Дра вић, Рад ми ла Жив ко
вић, Ђур ђи ја Цви је тић, Ру жи ца 
Со кић, Је ли са ве та Са блић, Гор да
на Ђур ђе вић Ди мић, Да ра Џо кић 
и Мир ја на Ка ра но вић.

Р. П. Н.

ПРЕМИЈЕРЕ У МАРТУ

Тенеси Вилијамс
СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА
редитељ Радослав Миленковић
16. март 2012.
Сцена „Раша Плаовић“

Жорж Бизе
КАРМЕН
редитељ Небојша Брадић
диригент Србољуб Динић
24. и 25. март 2012.
Велика сцена
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ЖИВАН САРАМАНДИЋ (1939–2012)

Песма дуга 
седам деценија

No men et omen, гла
си ста ра ла тин ска 
из ре ка. Као и сва
ка дру га, ни је увек 
при ме њи ва, али у 

слу ча ју на шег Жи ва на, за си гур но 
је би ла тач на. Од пр вог до по след
њег свог рас пе ва ног и на сме ја ног 
да на био је оли че ње жи вот не сна
ге и ве дри не. 
Ро ђен је 2. апри ла 1939. го ди не у 
Бе о гра ду, да би као бе ба, са по ро
ди цом која се скла њала од бом
би, до спео у Аран ђе ло вац, у ме сто 
сво јих ко ре на у ко јем је, упр кос 
ра ту и по то њој не ма шти ни про вео 
срећ но де тињ ство и ра ну мла дост, 
у ме сто ко је је свим ср цем во лео, 
ко јем се увек ра до вра ћао и ко је 
је ва зда би ло у ње го вим при ча ма. 
Скло ност, та ле нат и љу бав пре ма 
му зи ци су фа ми ли јар на цр та ко ју 
је на сле дио али је и над гра дио до 
нај ве ћих ви си на – од пе ва ња у хо
ру и осни ва ња соп стве ног за бав
ног ан сам бла још у Аран ђе лов цу, 
пре ко по зи ва да на сту па у ве ли ком 
ва ри је теу „Ор фе ум“ по по врат ку 
у Бе о град, што га опре де љу је да 
уме сто у еко но ми ји (ко ју је ап сол
ви рао 1962) свој жи вот ни пут по
тра жи и трај но на ђе упра во у овој 
умет но сти. 

Жи ван је знао да се успех сва
ког умет ни ка са сто ји ма њим де лом 
од та лен та а мно го ве ћим од уче ња, 
ве жба ња, ра да. За то свој про дор
ни бас по чи ње да шко лу је код чу
ве не при ма до не Зден ке Зи ко ве, да 
би сте че на те о риј ска и прак тич на 
зна ња опер ског пе ва ња на ста вио 
да до пу њу је и над гра ђу је и по сле 
ауди ци је на ко јој је оп чи нио ко ми
си ју ко ју су чи ни ла ве ли ка му зич
ка имeна на ше Опе ре – Ми ро слав 
Чан га ло вић (та ко ђе ђак Зи ко ве), 
Оскар Да нон, Бран ко Пив нич ки и 
Бран ко Дра гу ти но вић. Са ра ман
дић та ко по ста је члан на шег опер
ског ан сам бла 30. мар та 1966, да 
би пр ву со ло уло гу, Кра ља Егип та 
у Вер ди је вој „Аиди“, от пе вао већ 
на отва ра њу сле де ће се зо не, 21. 
сеп тем бра 1966. Усле ди ле су број
не, прак тич но све зна чај не уло ге 
ко је су у кла сич ној опер ској ли те
ра ту ри на ме ње не ба су: Гвар ди јан 
(„Моћ суд би не“), Ме фи сто („Фа
уст“), За ха ри ја („На бу ко“), Дон 
Ба зи лио („Се виљ ски бер бе рин“), 
Иво Цр но је вић („Кнез од Зе те“), 
Де Сил ва („Ер на ни“),  Фи лип, Ве
ли ки Ин кви зи тор („Дон Кар лос“), 
Кра ун („Пор ги и Бес“), на слов ни 
лик у „Дон Ки хо ту“... Увек из ван
ре дан, бес пре кор не тех ни ке, им
по зант не по ја ве, глу мач ког шар ма 
ко ји пле ни. А у ру ском ре пер то а ру, 

ко ји је нај ви ше и во лео, не над ма
шан: Кон чак и Га лиц ки у „Кне зу 
Иго ру“, Гр је мин у „Ев ге ни ју Оње
ги ну“, те Бо рис Го ду нов и Иван 
Су са њин у исто и ме ним опе ра ма 
ве ли ких ру ских ком по зи то ра. 

Са сво јим На род ним по зо ри
штем, али и са мо стал но, на сту пао 
је ши ром све та, од Бољ шој те а тра 
и Кар не ги хо ла, пре ко зна чај них 
сце на у Со фи ји, Ати ни, Бу дим пе
шти, Пра гу, Вар ша ви, Ки је ву, Оде
си, Ле њин гра ду, Бар се ло ни, Бер
ли ну, Па ри зу, Да бли ну, до свих 
опер ских али и дру гих сце на он да

шње др жа ве. Пе вао је ве ли ке уло
ге у пред ста ва ма, пе вао на кон цер
ти ма, при ред ба ма, ре ци та ли ма... 
Али не са мо опе ру. Мно ге кон
церт не и естрад не са ле ни су би
ле до вољ но ве ли ке да при ме све 
оне ко ји су же
ле ли да чу ју на
шег Жи ва на ка
ко пе ва цр нач ке 
ду хов не пе сме, 
евер грин или 
ру ске ба ла де – 
чак и у СССРу, 
где је на ви ше 
од 500 кон це ра
та оду ше вља вао 
до ма ћу пу бли ку ин тер пре та ци ја ма 
по пу лар ног Ша ља пи но вог ре пер
то а ра. Ње го ва љу бав пре ма пе сми 
је, ме ђу тим, пре ва зи ла зи ла про фе
си о нал ни опус, до вољ но оби ман 
за не ко ли ко пе ва ча. Наш је Жи ћа 
пе вао увек и сву да: у по зо ри шном 

клу бу, по ход ни ци ма, на ве че ри 
код при ја те ља, за сто лом у ка фа
ни... још ако би му би ла при ру ци и 
ги та ра, ра дост ње го ва и свих оних 
око ње га би ла је не у по ре ди ва. 

Пе вао је ла ко. По ред не из мер
не и не ис црп не љу ба ви пре ма пе
сми по се до вао је и по себ ну тех ни
ку ко ју са мо рет ки по зна ју, а ко ја 
му је омо гу ћи ла свеж и млад глас 
до по след њег да ха. Последњих 
дана је спре мао две об но ве, „Дон 
Кар ло са“ и „Тор же ство Ша ља пи
ну“.  

Не бо има сво је ми ље ни ке. 

Жи ван је си гур но био је дан од 
њих. По след њег да на на овој на
шој пла не ти, 30. ја ну а ра, био је 
на про би у свом По зо ри шту. Пе
вао и слу шао ко ле ге, бо дрио, као 
и увек, мла ђе. За тим је оти шао 

ку ћи, про вео ве
че са су пру гом, 
при ја те љи цом, 
сцен ском парт
нер ком Мил
ком Сто ја но вић, 
и по шао да се 
спре ми за спа ва
ње. Ни ко, па ни 
он, ни је знао да 
ће га пре те ћи – 

веч ни по чи нак. Ве ли ка, сна жна, 
моћ на, ми ло звуч на пе сма ду га се
дам де це ни ја, пре ки ну ла се.

Жи ва нов глас, Жи ва нов дух, 
Жи ва но ва ве дри на, Жи ва но ва до
бро та... оста ју веч но жи ви. 

Је ли ца Сте ва но вић

Живаново Народно по
зориштеисвионико

јисугаволели,сетићегасе
упонедељак,2.априлаупод
не,програмомкојисеуњего
ву част приређује на Вели
којсцени.

МЛА ДИ ЗА ДАН ДР ЖАВ НО СТИ

По во дом Да на др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је, 16. фе
бру а ра, на Ве ли кој сце ни, Фил хар мо ни ја мла дих „Бо

ри слав Па шћан“ је одр жа ла кон церт под на зи вом „Тра гом 
ис точ не све тло сти“. Под ди ри гент ском па ли цом Ђор ђа Па
вло ви ћа, мла ди фил хар мо ни ча ри су из ве ли де ла Све ти сла
ва Бо жи ћа и Ја су ши ја Аку та га ве (1925–1989). Том при ли
ком је Бо жи ће ва ком по зи ци ја „Ноћ у Хи лан да ру“ има ла 
свет ску пре ми је ру, док је ком по зи ци ја углед ног ја пан ског 
ком по зи то ра „Tri ni ta Sin fo ni ca“ има ла сво је пр во из во ђе ње 
у Ср би ји. Као екс клу зив ни гост Фил хар мо ни је мла дих на
сту пио је и Алек сан дар Син чук, пи ја ни ста из Мо скве.

Р. П. Н.

КОН ЦЕРТ У АМ БА СА ДИ

Успе шним кон цер том со ли ста Опе ре, ме цо со пра на 
Жељкe Здје лар и басa Дра го љу ба Ба ји ћа, 15. фе бру а ра 

је све ча но обе ле жен Дан др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је у 
ам ба са ди Ср би је у Дан ској. У прат њи пи ја нист ки ње Не ве
не Жив ко вић, умет ни ци су одушевили пу бли ку опер ским 
ари ја ма Ро си ни ја, До ни це ти ја, Рах ма њи но ва, Гер шви на и 
Мо крањ ца, али и срп ским ста ро град ским пе сма ма. 

М. Б.

ПОЗОРИШНЕ ЧАРОЛИЈЕ

У част Светског 
да на по зо ри

шта, 27. мар та, у Фо
а јеу дру ге га ле ри је 
би ће отво ре на аук
циј ска из ло жба ли
ков них ра до ва уче
ни ка Основне шко ле 
„Краљ Пе тар I“ из 

Бе о гра да. При ход од аук ци је би ће упла ћен До му за де цу 
и омла ди ну „Пе тар Ра до ва но вић“ из Ужи ца, уста но ви ко ја 
се joш од 1915. године ба ви збри ња ва њем де це и омла ди не 
ли ше не ро ди тељ ског ста ра ња. Ли ков ни ра до ви ће на ста ти 
то ком ра ди о ни це „Позоришнe чаролијe“ ко ја је најављена 
за 7. мар т, у простору Му зе ја На род ног по зо ри шта, а ко ју 
ће во дити по зна ти сли кар Ми лош Шо ба јић. 

Р. П. Н.

КРА ЉЕВ ЧА НИ У ГОСТИМА

На Сце ни „Ра ша Пла о вић“ су тра, 26. фебруара, го стује 
Кра ље вач ко по зо ри ште извођењем пред ста вом Ми ли

це Кон стан ти но вић „Хи пер бо лич ни па ра бо ло ид“, у адап
та ци ји и ре жи ји Бо ри са То до ро ви ћа Тан до ра. Пре ми је ра је 
од и гра на 22. де цем бра пр о шле го ди не у Кру шев цу, јер је 
Кра ље вач ко по зо ри ште, по сле зе мљо тре са прошле године 
и знат ног оште ће ња згра де, ко ја је до дат но де ва сти ра на то
ком скорађњих вре мен ских не по го да, при ну ђе но да игра 
пред ста ве ван ма тич не сце не. Текст дра ме „Хи пер бо лич
ни па ра бо ло ид“ је на гра ђен 2007. го ди не на Ме ђу на род ном 
драм ском так ми че њу „Го во ри ти о гра ни ца ма“, у орга ни за
ци ји аустриј ског Ми ни стар ства за европ ске и ме ђу на род не 
по сло ве и ПЕН клу ба из Аустри је. У представи играју Го
ри ца Ди ну ло вић, Ли ди ја Цве тић, Зо ран Це ро ви на, Пе тар 
Лу кић, Би ља на Кон стан ти но вић и Вла дан Слав ко вић. 

М.Б.



ИЗЛОЖБА
11. 03 | 11.30 ЖАНКА У МОМ СНУ, изложба колажа 
Верице Милошевић, поводом доделе Награде „Жанка 
Стокић“
24. 03 | 18.00 КАРМЕН У МУЗЕЈУ, изложба радова 
студената Факултета примењене уметности у 
Београду
27. 03 | 12.00 ПОЗОРИШНЕ ЧАРОЛИЈЕ, аукцијска 
изложба ликовних радова ученика Основне школе 
„Краљ Петар I“, приход је намењен Дому за децу и 
омладину „Петар Радовановић“ из Ужица – поводом 
Светског дана позоришта (у Фоајеу друге галерије)
ТРИБИНА
24. 03 | 11.00 МОГУЋНОСТИ МЕЂУНАРОДНЕ 
САРАДЊЕ НАЦИОНАЛНИХ ОПЕРСКИХ И 
БАЛЕТСКИХ КУЋА У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ 
КРИЗЕ
ПРОМОЦИЈЕ
09. 03 | 18.00 МУЗИКА КЛАСИКА – промоција 
ревије класичне музике и уручење новоустановљених 
годишњих Награда „Музика класика“ 
20. 03 | 18.00 Ивана Жигон, ЖИГ ПОЗОРИШТА, 
Издавач „Жиг“, Београд
СУСРЕТИ
13. 03 | 18.00 РАДОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ, драмски 
уметник и редитељ
30. 03 | 18.00 ПРЕДРАГ МИКИ МАНОЈЛОВИЋ, 
драмски уметник
СЕЋАЊЕ
15. 03 | 18.00 ЈОВАН ХРИСТИЋ, драмски писац и 
позоришни критичар 
КОНЦЕРТ
16. 03 | 18.00 МИЛАН ДУЈИМОВИЋ (гитара) и 
МАРИЈА МИСИТА (виолина)
ШКОЛСКИ ЧАС
28. 03 | 11.00 ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ, песник
ОТВОРЕНА ВРАТА
10. 03 | 11.00 и 13.00 часова   
31. 03 | 11.00 и 13.00 часова

П
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

МАРТ 2012.
● ПРВА ПОСТАВКА

• ПОЗОРЈЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА
Изложба Позоришног музеја Војводине и 

Фонда „Лаза Костић“
аутор Зоран Максимовић

аутор  Зорица Јанковић

ПРЕ МИ ЈЕ РА „СТА КЛЕ НЕ МЕ НА ЖЕ РИ ЈЕ“ 

У потрази за истином

ИЗ ЛО ЖБА „ПО ЗОР ЈЕ ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА“ 

У Му зе ју На род ног по зо ри шта је 10. фе бру а ра Ми ло
рад Ђу рић, По кра јин ски се кре тар за кул ту ру, отво

рио из ло жбу „По зор је Ла зе Ко сти ћа“ речима да „се ћа ње на 
ве ли ка на на ше исто ри је чи ни наш кул тур ни иден ти тет ја
чим“. Бо жи дар Ђу ро вић је под се тио да На род но по зо ри
ште, у ко про дук ци ји са Фон дом „Ла за Ко стић“ и Глоб те
а тром, спре ма Шек спи роог 
„Хен рија Ше стог“, ко ји ће 
у ре жи ји Ни ки те Ми ли во је
ви ћа 11. ма ја би ти пре ми јер
но из ве де н у Лон до ну. Осни
вач Фон да „Ла за Ко стић“ 
Ма ри на Ми лић Апо сто ло
вић говорила је о са рад ња са 
Глоб те а тром, а пред сед ни ца 
Фон да Сне жа на Спа со је вић 
го во ри ла је о зна ча ју слав ног 
пе сни ка за срп ску кул ту ру, а ри рек тор По зо ри шног му зе ја 
Вој во ди не и аутор из ло жбе Зо ран Мак си мо вић о сарадњи 
са На род ним по зо ри штем. Из ло жба „По зор је Ла зе Ко сти
ћа“ при ка зу је по зо ри шну де лат ност Ла зе Ко сти ћа. Гра ђа, 
ко ју чи не ру ко пи си, пла ка ти, фо то гра фи је, нот ни за пи си, 
до ку мен ти, ко сти ми, сце но граф ске ски це, ви део за пи си... 
све до чи о уметниковом тра ја њу на до ма ћим и ре ги о нал ним 
сце на ма до да на с. Ко стић (1841–1910) је био по е та, драм
ски пи сац, пре во ди лац, фи ло зоф, есте ти чар, књи жев ни и 
по зо ри шни кри ти чар, фи ло лог, прав ник, ака де мик, про фе
сор, по ли ти чар, но ви нар, по сла ник, ди пло ма та… На пи сао 
је око 150 лир ских и 20 еп ских пе са ма, ба ла да и ро ман си, 
као и 3 дра ме. 

М. Б.

На Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“, 16. мар
та ће пре ми јер
но би ти из ве де
на дра ма Те не си ја 

Ви ли јам са „Ста кле на ме на же ри
ја“ у ре жи ји Ра до сла ва Ра ле та Ми
лен ко ви ћа. У овом ко ма ду, ко ји је 
пра и звед бу имао 1944. го ди не на 
Бро две ју, слав ни аме рич ки пи сац 
при ка зу је опо ру ат мос фе ру по ре
ме ће них по ро дич них од но са ко
ји ма је тек око шта ла дру штве на 
кон вен ци ја пре пре ка за не за у ста
вљи ву про ва лу оча ја. Мај ка же ли 
да се сви ука лу пе у кли ше, син ма
шта о сло бо ди, а кћер ка се опре де
ли ла за изо ла ци ју. Иако су им сно
ви раз ли чи ти, по сто ји за јед нич ко 
ре ше ње ко је је у ру ка ма мла ди ћа 
ко ји им до ла зи у по се ту. Сре ћа је 
та ко на до хват ру ке. Ипак, да ли је 
она до сти жна... 

„Па, сре ћа је увек не до сти жна 
и не у хва тљи ва“, ка же, кроз смех, 
ре ди тељ и об ја шња ва да је то због 
то га „што све на ше не во ље, сви на
ши про бле ми, сви гре си до ла зе од 
же ља. Бу ду ћи да је свет 
та ко устро јен да нас стал
но на го ни на но ве жуд ње, 
на ма се чи ни да нам је 
жи вот за и ста те жак, пун 
пат ње, бо ла... У та квим 
окол но сти ма ис па да да 
смо, на кра ју, сви не срећ
ни и да, у ства ри, сви про
тра ћи мо сво је жи во те“, 
сма тра Ми лен ко вић, ко
ји је уло ге по ве рио Ол ги 
Ода но вић (Аман да Винг
филд), Бо ја ни Сте фа но вић (Ло ра), 
Алек сан дру Ђу ри ци (Том) и Ми
ха и лу Ла ђев цу (О’Ко нор, гост). 

Ми лен ко ви ће ва кон цеп ци ја, 
да кле, у сва ком слу ча ју не ну ди 
сре ћу, али ће за то пу бли ци искре
но по ну ди ти раз ми шља ње о исти

ни. Јер, ту ла жну сре ћу иона ко 
сва ко га да на у огром ним ко ли чи
на ма при ма мо кроз раз не ме ди је, 
док је исти на по ти сну та и ба че на 
у дру ги план. Она је за бо ра вље на, 
оста вље на... Да на шњој пу бли ци 
„Ста кле на ме на же ри ја“ ће, бар на 
крат ко, да ти оно нај ва жни је, што 
свет ви ше не ну ди – пра во на из
бор, пра во да се иза бе ре исти на, 
чак и ка да она не ну ди сре ћу!

„Ово је пре леп, ча ро бан ко мад 
ко ји го во ри о људ ској крх ко сти. 

Јер, крх ки су и они што се пра
ве ја ки, и они што ми сле да су ја
ко ја ки и они ко ји кри ју сво ју крх
кост... Да кле, ово је при ча о то ме 
ка ко смо ја ко сла би и о пра ву да се 
бу де слаб. Чо век има пра во да бу
де слаб, да бу де ћо пав, хен ди ке пи

ран... Да, он има то пра во, али не 
због по ли тич ке ко рект но сти, не
го због сво је ду бо ке људ ско сти. 
Та ду бо ка људ скост је је ди на ме ра 
ства ри“, оце њу је Ми лен ко вић. 

Окр ње ну по ро ди цу Винг филд, 
у уло зи мај ке, пред во ди Ол га Ода
но вић, ко ја нам то ком па у зе јед не 
од про ба при ча да се ве о ма об ра
до ва ла Ми лен ко ви ће вом по зи ву 
да бу де део овог, ка ко је на гла си
ла, див но на пи са ног ко ма да: „Мо
ја Аман да пред ста вља пра ви глу
мач ки иза зов, она је ја ка же на, 
пу на жи во та. За и ста, је част би ти 
у дру штву свих тих ве ли ких глу
ми ца ко је су игра ле Аман ду. Са 
јед не стра не, то мо же да пред ста
вља и од ре ђе ни те рет, али са дру
ге стра не, не сум њи во, ово је јед на 
од оних уло га ко ју би сва ка глу ми
ца по же ле ла да игра“.

Ве о ма иза зо ван глу мач ки за да
так, по соп стве ном при зна њу, до
био је и Алек сан дар Ђу ри ца ко
ме је по ве рен лик си на То ма: „Ово 
је ве ли ка уло га ко ја је у исто ри ји 
дра ме јед на од нај це ње ни јих. По

себ но ми се до па да што 
нам је ре ди тељ, ко ји је 
и глу мац, пру жио шан су 
за мно го сло бо де у игри. 
Ви ли јамс је на пи сао ви
ше сло јан ко мад и шта год 
у ње му тра жио, ра до знао 
глу мац мо же и да про на
ђе. У то ме је, у ства ри, 
ње го ва ве ли чи на“.

У уло зи кћер ке Ло ре, 
пу бли ка ће мо ћи да ви ди 
Бо ја ну Сте фа но вић: „Ви

ли јамс је на пи сао вр ло по тре сну 
при чу. Мој лик је до ср жи по ве зан 
у то клуп ко за јед нич ке ту ге и, као 
глу ми ци, ве о ма ми је иза зов но да 
то до ча рам на сце ни“.  

Ми ко јан Без бра ди ца

Поред редитеља,
ауторски тим чи

неИванаДимић (драма
тург),БорисМаксимовић
(сценограф), Олга Мр
ђеновић (костимограф),
ЉиљанаМркићПоповић
(сценски говор), Влади
мир Петричевић (дизајн
звука)... Прва реприза је
17.марта.
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По сле па у зе од не ко ли
ко го ди на, нај по зна
ти ја опе ра Жор жа Би
зеа, „Кар мен“, по но во 
ће би ти на ре пер то

а ру Ве ли ке сце не На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду, овог пу та у ре жи ји Не
бој ше Бра ди ћа. Пред ста ва ће има ти 
две рав но прав не пре ми је ре, 24. и 25. 
мар та, на ко ји ма ће со ли сти ма, Ор ке
стром и Хо ром Опе ре ру ко во ди ти ма
е стро Ср бо љуб Ди нић, шеф ди ри гент 
и умет нич ки ди рек тор Опе ре у Бер ну, 
ко ји је на ин тер на ци о нал ној сце ни де
би то вао 1999. у Ба зе лу, са  Вер ди је вим 
„Маг бе том“. У ме ђу вре ме ну је ре пер
то ар обо га тио број ним звуч ним опер
ским на сло ви ма –  „Ча роб на фру ла“, 
„Фи га ро ва же нид ба“, „На бу ко“, „От
ми ца из Се ра ја“, „Моћ суд би не“, „Ка
ва ле ри ја ру сти ка на“, „Ла Ва ли“, „Дон 
Ђо ва ни“... Пре не ко ли ко го ди на је на 
фе сти ва лу у Аван су са ве ли ким успе
хом ди ри го вао „Тру ба ду ра“, а „То ску“ 
и „Ма дам Ба тер флај“ у штут гарт ској 
Опе ри, ко ја је про гла ше на за опер ску 
ку ћу го ди не у Не мач кој. Углед ни гост, 
по ре клом из ни шке му зич ке по ро ди це, 
у ин тер вјуу за По зо ри шне но ви не ка же 
да с не стр пље њем иш че ку је овај до га
ђај и на гла ша ва да се ра ду је пр вој са
рад њи са Опером нашег На ционалног 
театра. 

„Кар мен“ је спек такл, опе ра из
ван ред не му зич ке осно ве. Ре ди тељ 
на ја вљу је зву ке фла мен ка, „шмек“ 
ју га и ди о ни зиј ску ат мос фе ру. А Ви?

За ме не је све ти ња са мо оно што 
сто ји у пар ти ту ри. Не же лим да бу дем 
дру га чи ји од дру гих, је ди но же лим да 
осло бо дим све уче сни ке ове про дук
ци је не ких за ста ре лих и „пра
шња вих“ тра ди ци ја и да 
спро ве дем у де ло оно што 
је ком по но вао Би зе.

На пре ми је ри, 
1875. го ди не, Кар мен 
је до жи ве ла пот пу ни 
не у спех. Али, по зна ва
о ци по пут Де би си ја, Сен
Сан са, Чај ков ског и Брам са 
твр ди ли су да је то нај бо ља 
опе ра икад на пи са на?

Де ло као што је „Кар
мен“ го во ри са мо за се
бе. Пи тај те би ло ко га на 
ули ци, чак и оне ко ји 
не зна ју ни шта о опе
ри, да ли су чу ли за 
„Кар мен“. Сви ће 
од го во ри ти по тврд
но. Опе ра ко ја до 
да нас ру ши све ре
кор де у по пу лар но сти 
мо ра би ти, на рав но, ре мек
де ло. На ве ли сте све те ком по зи то ре 
ко ји сма тра ју ову опе ру ре мекде лом, 
зар то ни је до вољ но?

Ко ли ко је уса вр ша ва ње код Вол
фган га Ота, Ми ге ла Го ме за Мар ти
не за и Вал те ра Ве ле ра, у опе ра ма 

у Ба зе лу и Бо ну, има ло ути ца ја на 
Ваш умет нич ки из раз и им пре сив
ну ка ри је ру?

Мо рам при знати да се бе сма трам 
из у зет но срећ ном осо бом, јер сам имао 
част да са ра ђу јем са ди ри ген ти ма ко је 
сте на ве ли. Сва ко од њих је на свој на
чин ути цао на раз вој мог ди ри гент ског 
из ра за. Иако су вр ло раз ли чи ти као 

лич но сти, сва ко од њих по се ду је не
ве ро ват но ис тан чан укус и та ле нат 
за чи та ње и раз у ме ва ње пар ти ту
ре, као и пер фект ну ди ри гент ску 

тех ни ку. Што се мо је ка ри је ре 
у ино стран ству ти че, сплет 

окол но сти, пу но са мо о дри
ца ња и ско ро фа на тич ног 
ра да, до ве ли су до тле да 

стек нем по ве ре ње љу ди 
ко ји су ми по мо гли да до ђем 

у са да шњу по зи ци ју.  
Шта из два ја те као 

свој нај ве ћи умет
нич ки до мет до са
да? 

Н а ј  з н а ч а ј  н и 
ји ус пе си у мо јој ка

ри је ри ве за ни су за Па
лер мо, ин тер на ци о нал ни 

фе сти вал у Фин ској, го сто
ва ње у Штац опе ри у Штут
гар ту, као и тур не је са умет ни

ци ма као што су Аг нес Балт са, Ра мон 
Вар гас, Сал ва то ре Ли ци тра... На рав но, 
ве ли ка за слу га при па да и мо јој ма тич
ној ку ћи у Бер ну, где сам до са да ди ри
го вао ви ше од 50 про дук ци ја.

Ми ко јан Без бра ди ца

СУЗАНА ШУВАКОВИЋ САВИЋ ПОСЛЕ КОНЦЕРТА У ЛОНДОНУ

Певати озбиљно
и из  срца

ИНТЕРВЈУ | СРБОЉУБ ДИНИЋ, ГОСТ ДИРИГЕНТ НАЈНОВИЈЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ОПЕРИ 

Партитура је светиња

Ни зу успе шних ино
стра них на сту па 
пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду, Су

за на Шу ва ко вић Са вић, по чет ком 
ме се ца је до пи са ла и со ли стич ки 
кон церт у Лон до ну, одр жан у St. 
Pa uls Ac tors Church Co vent Gar den. 
На овом му зич ком до га ђа ју, за ко ји 
су кар те већ пр вог да на би ле рас
про да те, на ша при ма до на је из ве ла 
про грам са ста вљен од ари ја из по
пу лар них опе ра, шан со на и тра ди
ци о нал них ита ли јан ских пе са ма. 

Ка кви су 
Ва ши ути сци 
са го сто ва ња?

Ово је тре ћи 
пут да го сту јем 
у Лон до ну. У 
ор га ни за ци ји 
Срп ског дру
штва у Ве ли кој Бри та ни ји, пе
ва ла сам уз прат њу пи ја нист
ки ње Мар те Бо ри чић. У пр вом 
де лу сам изводила зах тев не 
ари је из „То ске“, „Ма дам Ба
тер флај“, „Па ја ца“, „Бо е ма“.., 
а по том по пу лар не кан цо не и 
шан со не као што су „Сан та Лу
чи ја“, „Non ti scor dar di me“, 
а ком по зи ци је „Очи чар ни је“ 
и не из бе жна „О со ле мио“ су 
иза зва ле на ро чи то оду ше вље
ње пу бли ке. 

Че сто на сту па те у ино стран
ству, а на ро чи то у Ита ли ји где 
сте по сти гли ве ли ке успе хе. 

У Ита ли ји го сту јем још од 
2001. го ди не. „Ва тре но кр ште ње“ 
сам има ла у Пу чи ни јем „Бо е ми
ма“, у ко ји ма сам пр ви пут от пе ва
ла глав ну уло гу – Ми ми. Би ло је то 
пр во, али ве о ма зна чај но ис ку ство 
ка да сам схва ти ла да, ако же лим 
да пе вам у Ита ли ји, мо рам би ти 
спрем ни ја од са мих ита ли јан ских 
пе ва ча. Ка сни је су се ре ђа ле уло ге 
Ћо Ћо Сан у „Ма дам Ба тер флај“, 
Ке ру бин у „Фи га ро вој же нид би“, 

Фа та Тур ки на 
у „Пи но ки ју“, 
До на Ел ви ра у 
„Дон Ђо ва ни
ју“, Ми зе та у 
„Бо е ми ма“... За 
ту уло гу ме ве
жу ве о ма ле пе 

успо ме не. На и ме, ди ри гент Ма у
ри цио Аре на је био упо ран у сво
јој на ме ри да ја пе вам Ми зе ту јер 
је, ка ко је ре као, же лео да у тој 
уло зи на сту пи не ко ко има лир ски 
глас. Пу но од ри ца ња и ве ли ки рад 
је су са став ни део мог по зи ва. Че
сто се се тим једног про фе со ра ко
ји је у ша ли ре као да се опе ром ба
ве са мо „бо га ти“. Но, има ту мно го 
и зби ље. Ве о ма че сто ми се де ша
ва ло да све што за ра дим, уло жим у 
при пре ме но вих уло га. 

Има те ши рок ра спон гла са, 
сти че се ути сак да пе ва те ла ко, 
без ика квог на по ра. Ко ме ду гу
је те нај ве ћу за хвал ност за оно 
што сте по сти гли до са да?

За хва љу ју ћи мо јој про фе сор
ки Рад ми ли Ба ко че вић са да сам у 
по зи ци ји да са ма од лу чу јем шта 
и ка ко да ље. Да кле, у ста њу сам 
да про це ним ко ја је уло га мо ја а 
ко ја ни је, од но сно ко ја мо ра да 
са че ка сво је вре ме. Не тре ба жу
ри ти. Ве о ма во лим по сао ко јим 
се ба вим и же лим да што ду же 
оста нем на сце ни. У то ме ми је 
сва ка ко нај бит ни ја по др шка ко ју 
ми пру жа  мо ја по ро ди ца, по себ но 
ћер ка Ка та ри на. А то што из гле да 
да све из во дим са ла ко ћом, за и ста 
и је сте та ко, јер се у су прот ном 
не бих ба ви ла овом про фе си јом. 
Енер ги ја ко ја кру жи из ме ђу ме не 
и дра ге пу бли ке је сте не ви дљи
ва нит ко ја ми да је по лет, сна гу, 
же љу, ве се ље у ср цу... И на кра
ју, као на гра да за искре ност ко ју 
пу бли ка зна да пре по зна, до ла зи 
апла уз ко ји од зва ња све до сле де
ћег на сту па ко ји до но си но ву ча
ро ли ју. 

Опе ра, на ро чи то да нас у 21. 
ве ку, ни је ви ше оно што је не
кад би ла. Да би не ко оп стао, по
ред гла са и му зи кал но сти, нео п
ход но је да има при ја тан из глед, 
да зна што ви ше је зи ка... Ко ји 
су још пред у сло ви за успе шну 
ка ри је ру?

Сва ка ко да су из глед, пред ста
вља ње, по зна ва ње је зи ка, не из бе
жни усло ви за сту па ње у кон такт 
са ва жним аген ти ма, ди рек то ри
ма... То је су пред у сло ви, али не 
и нај ва жни ји чи ни о ци. Бит на је 
ори ги нал ност, ма ко ли ко то зву
ча ло не мо гу ће у да на шње вре
ме. Да би се у овом по слу до сти
гао „ни во ви ше“, по ред та лен та и 
зна ња, по треб но је да има те и ма
ло сре ће. У сва ком слу ча ју, оно га 
ко свој по сао ра ди озбиљ но и из 
ср ца, сва ка ко че ка ме сто под зве
зда ним не бом. 

Ка кви су Вам пла но ви за 
на ред ни пе ри од? 

По ред уло га са ак ту ел ног ре
пер то а ра у мом ма тич ном по зо
ри шту, оче ку је ме и со ли стич
ки кон церт у Ати ни, го сто ва ње у 
Јер ме ни ји и рад на но вој уло зи. 
Реч је о Ђи та ни, глав ној ју на ки
њи исто и ме не опе ре ко ја ће би ти 
из ве де на у Ита ли ји. По сле то га... 
На рав но, увек рад, рад, рад и са
мо рад на но вим уло га ма. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Насловну улогу у опери
„Кармен“, у алтерна

цији припремају Јадран
ка Јовановић, Драгана дел
Монако и Александра Ан
гелов,ауосталимулогама
су Сузана Шуваковић Са
вић и Софија Пижурица
(Микаела), Хон Ли и Јан
ко Синадиновић (Дон Хо
зе), Миодраг Д. Јовановић,
Александар Стаматовић
иНебојшаБабић (Есками
љо), Иванка Раковић Кр
стоношић, Светлана Бој
чевић Цицовић, Марија
Митић,МаријанаШовран
и Биљана Солдо (Фраски
та), Жељка Здјелар, Ива
Профаца, Љубица Вранеш
и Алиса Поповић (Мерце
дес), Дарко Ђорђевић, Да
нилоСтошић(Ремендадо),
Бранислав Косанић, Павле
ЖарковиАлександарПан
телић (Данкаиро), Вук Зе
кић и Александар Панте
лић (Моралес), Драгољуб
Бајић,ВукМатићиМиха
илоШљивић (Зунига). По
слепремијера,диригентску
палицу преузимају Зорица
МитевВојновићиАнаЗо
ранаБрајовић.

Радујем се поновном
сусрету са публиком

у Лондону, пошто сам
већдобилапозивзадруги
концерт.
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По сле па у зе од не ко ли
ко го ди на, нај по зна
ти ја опе ра Жор жа Би
зеа, „Кар мен“, по но во 
ће би ти на ре пер то

а ру Ве ли ке сце не На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду, овог пу та у ре жи ји Не
бој ше Бра ди ћа. Пред ста ва ће има ти 
две рав но прав не пре ми је ре, 24. и 25. 
мар та, на ко ји ма ће со ли сти ма, Ор ке
стром и Хо ром Опе ре ру ко во ди ти ма
е стро Ср бо љуб Ди нић, шеф ди ри гент 
и умет нич ки ди рек тор Опе ре у Бер ну, 
ко ји је на ин тер на ци о нал ној сце ни де
би то вао 1999. у Ба зе лу, са  Вер ди је вим 
„Маг бе том“. У ме ђу вре ме ну је ре пер
то ар обо га тио број ним звуч ним опер
ским на сло ви ма –  „Ча роб на фру ла“, 
„Фи га ро ва же нид ба“, „На бу ко“, „От
ми ца из Се ра ја“, „Моћ суд би не“, „Ка
ва ле ри ја ру сти ка на“, „Ла Ва ли“, „Дон 
Ђо ва ни“... Пре не ко ли ко го ди на је на 
фе сти ва лу у Аван су са ве ли ким успе
хом ди ри го вао „Тру ба ду ра“, а „То ску“ 
и „Ма дам Ба тер флај“ у штут гарт ској 
Опе ри, ко ја је про гла ше на за опер ску 
ку ћу го ди не у Не мач кој. Углед ни гост, 
по ре клом из ни шке му зич ке по ро ди це, 
у ин тер вјуу за По зо ри шне но ви не ка же 
да с не стр пље њем иш че ку је овај до га
ђај и на гла ша ва да се ра ду је пр вој са
рад њи са Опером нашег На ционалног 
театра. 

„Кар мен“ је спек такл, опе ра из
ван ред не му зич ке осно ве. Ре ди тељ 
на ја вљу је зву ке фла мен ка, „шмек“ 
ју га и ди о ни зиј ску ат мос фе ру. А Ви?

За ме не је све ти ња са мо оно што 
сто ји у пар ти ту ри. Не же лим да бу дем 
дру га чи ји од дру гих, је ди но же лим да 
осло бо дим све уче сни ке ове про дук
ци је не ких за ста ре лих и „пра
шња вих“ тра ди ци ја и да 
спро ве дем у де ло оно што 
је ком по но вао Би зе.

На пре ми је ри, 
1875. го ди не, Кар мен 
је до жи ве ла пот пу ни 
не у спех. Али, по зна ва
о ци по пут Де би си ја, Сен
Сан са, Чај ков ског и Брам са 
твр ди ли су да је то нај бо ља 
опе ра икад на пи са на?

Де ло као што је „Кар
мен“ го во ри са мо за се
бе. Пи тај те би ло ко га на 
ули ци, чак и оне ко ји 
не зна ју ни шта о опе
ри, да ли су чу ли за 
„Кар мен“. Сви ће 
од го во ри ти по тврд
но. Опе ра ко ја до 
да нас ру ши све ре
кор де у по пу лар но сти 
мо ра би ти, на рав но, ре мек
де ло. На ве ли сте све те ком по зи то ре 
ко ји сма тра ју ову опе ру ре мекде лом, 
зар то ни је до вољ но?

Ко ли ко је уса вр ша ва ње код Вол
фган га Ота, Ми ге ла Го ме за Мар ти
не за и Вал те ра Ве ле ра, у опе ра ма 

у Ба зе лу и Бо ну, има ло ути ца ја на 
Ваш умет нич ки из раз и им пре сив
ну ка ри је ру?

Мо рам при знати да се бе сма трам 
из у зет но срећ ном осо бом, јер сам имао 
част да са ра ђу јем са ди ри ген ти ма ко је 
сте на ве ли. Сва ко од њих је на свој на
чин ути цао на раз вој мог ди ри гент ског 
из ра за. Иако су вр ло раз ли чи ти као 

лич но сти, сва ко од њих по се ду је не
ве ро ват но ис тан чан укус и та ле нат 
за чи та ње и раз у ме ва ње пар ти ту
ре, као и пер фект ну ди ри гент ску 

тех ни ку. Што се мо је ка ри је ре 
у ино стран ству ти че, сплет 

окол но сти, пу но са мо о дри
ца ња и ско ро фа на тич ног 
ра да, до ве ли су до тле да 

стек нем по ве ре ње љу ди 
ко ји су ми по мо гли да до ђем 

у са да шњу по зи ци ју.  
Шта из два ја те као 

свој нај ве ћи умет
нич ки до мет до са
да? 

Н а ј  з н а ч а ј  н и 
ји ус пе си у мо јој ка

ри је ри ве за ни су за Па
лер мо, ин тер на ци о нал ни 

фе сти вал у Фин ској, го сто
ва ње у Штац опе ри у Штут
гар ту, као и тур не је са умет ни

ци ма као што су Аг нес Балт са, Ра мон 
Вар гас, Сал ва то ре Ли ци тра... На рав но, 
ве ли ка за слу га при па да и мо јој ма тич
ној ку ћи у Бер ну, где сам до са да ди ри
го вао ви ше од 50 про дук ци ја.

Ми ко јан Без бра ди ца
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Партитура је светиња Музика  ј е 
мо ј  живот
На сту пом у опе ри 

Ђа ко ма Пу чи ни ја 
„Ма дам Ба тер флај“, 
ко ја ће би ти из ве
де на 29. фе бру а ра, 

кон церт мај стор На род ног по зо
ри шта Едит Ма ке дон ска ће про
сла ви ти три де це ни је умет нич ког 
ра да. При зна та умет ни ца је од ра
сла у му зич кој по ро ди ци, а пр ве 
ко ра ке у све ту „ви о лин ског кљу
ча“ је на пра ви ла као де вој чи ца, 
код мај ке Ди а не Ра пун ђи е ве Сто
ја но вић. Ви о ли ну је ди пло ми ра ла 
на бе о град ском Фа кул те ту му зич
ке умет но сти у кла си про фе сор ке 
Фе ри Ра шко вић, док је спе ци ја ли
за ци ју тог ин стру мен та и ка мер не 
му зи ке за вр ши ла код про фе со ра 
Не дјал ча То до ро ва у Плов ди ву. 
Као кон церт мај стор, осим у На
род ном по зо ри шту, би ла је ан
га жо ва на у опер ским ку ћа ма у 
Ско пљу, Вар ни и Плов ди ву, те у 
По зо ри шту на Те ра зи ја ма. 

Ју би леј ће те обе ле жи ти опе
ром Ђа ко ма Пу чи ни ја „Ма дам 
Ба тер флај“. Шта за Вас, ин тим
но и про фе си о нал но, зна чи му
зи ка тог слав ног ита ли јан ског 
ком по зи то ра? 

Пу чи ни је сва ка ко је дан од мо
јих оми ље них ком по зи то ра и увек 
сам ве о ма срећ на ка да из во дим 
ње го ву му зи ку, а „Ма дам Ба тер
флај“ је јед на од пр вих опе ра ко је 
сам сви ра ла у На род ном по зо ри
шту. Због све га то га од лу чи ла сам 
да ју би леј обе ле жим упра во овим 
де лом, и иш че ку јем тај до га ђај 
са ве ли ким не стр пље њем. За до
вољ на сам и срећ на што сам то 
до жи ве ла и, за и ста, хва ла На род
ном по зо ри шту што ми је ука за ло 
та кву част. Мо жда ће зву ча ти сте
ре о тип но, али ја жи вим за му зи ку. 
Она је мој жи вот. Је дан го спо дин 
ми је не дав но, по сле кон цер та 
у са ли Му зич ке шко ле „Стан ко
вић“, упу тио ди ван ком пли мент. 
Ре као ми је: „Ви сте, Едит, ви о
ли на“. 

На Фа кул те ту му зич ке умет
но сти у Плов ди ву, ан га жо ва ни 
сте као аси стент. Та ко ђе, би ли 
сте ак ти ван уче сник на се ми на
ри ма и мај стор ским кур се ви ма, 
као со ли ста и кон церт мај стор 
одр жа ли сте број не кон цер те у 
бив шој Ју го сла ви ји, Аустри ји, 
Не мач кој, Ен гле ској, Фран цу
ској, Бел ги ји, Че шкој, Ју жној 
Ко ре ји, Шпа ни ји, Бу гар ској, 
Ма ђар ској, Пор ту га ли ји, Дан
ској... 

За умет ни ка је увек зна чај
но да, ка да му се ука же при ли ка, 
оде у дру ге зе мље, да ра ди са не
ким дру гим љу ди ма са ко ји ма ће 
раз ме њи ва ти ис ку ства, енер ги ју. 
Умет ност је јед на ве ли ка ши ри
на и што ви ше пу ту је, сре ће дру ге 
љу де, сви ра де ла ра зних ком по
зи то ра, умет ник сти че ве ће ис ку
ство. Сва ка тур не ја је би ла по себ

на и спе ци фич на на свој на чин, 
али пу бли ка је сву да иста и њу не 
мо же ни ко да пре ва ри. На рав но, 
ка да се по сао до бро ура ди, ре
зул тат ни кад не ће из о ста ти. Али, 
тре ба за све то има ти сна ге, же ље, 
во ље. Без му ке, чо век не мо же ни
шта да по стиг не ни ти да ра чу на 
на успех. Ми слим да би тре ба ло, 

без об зи ра на све, да се мак си мал
но про фе си о нал но др жи мо оно га 
што ра ди мо. 

По зо ри шни глум ци ве ру ју 
да у гле да ли шту увек се ди бар 
јед на осо ба ко ја раз у ме ап со лут
но све и да ра ди ње вре ди да ти 
свој мак си мум на сце ни. Мо же 
ли исто схва та ње да се при ме ни 
и на од нос му зи ча ра пре ма по
слу и пу бли ци?

Ап со лут но. Увек се на ђе бар 
је дан слу ша лац, обо жа ва лац, по
се ти лац... на зо ви те га ка ко хо ће
те, ко ји све раз у ме, без об зи ра 
да ли на сту па те у по зо ри шту, на 
не кој отво ре ној сце ни, па, чак, и 
у ре сто ра ну. Јед на та ква осо ба 
увек ће би ти при сут на и због ње 
се вре ди жр тво ва ти. Апла уз ко ји 
умет ник до би је од пу бли ке је не
што не про це њи во. Ми жи ви мо за 
апла уз. Пра ве пу бли ке и љу би те
ља му зи ке увек има и увек ће их 
би ти. Вре ме на се је су про ме ни ла, 
али љу бав пре ма му зи ци ни је. То 
је не што што се пре но си с ге не
ра ци је на ге не ра ци ју. Док по сто ји 
свет, би ће и пу бли ке ко ја ће слу
ша ти кла сич ну му зи ку. 

Умет ни ци обич но ка жу да 
ни кад ни су за до вољ ни у пот
пу но сти и да су увек мо гли ви
ше... 

Сла жем се да увек мо же ви ше. 
Јер, му зи ка и умет ност пред ста
вља ју не што што не ма гра ни ца. 
То је, за пра во, игра без гра ни ца. 
Мно го то га за ви си од ра зних фак
то ра. На при мер, од са мог тре нут
ка. Док сам жи ва, увек ћу се тру
ди ти да пу бли ци пру жим нај ви ше 
што мо гу. Са мо да ме здра вље 
по слу жи.

Ми ко јан Без бра ди ца 

Те нор Хон Ли је дру ги ла у ре
ат На гра де „Оскар Да нон“, 

ко ја се до де љу је мла дом умет
ни ку као под сти цај за оства
ре ње вр хун ских умет нич ких 
кре а ци ја. Жи ри, ко јим је пред
се да ва ла му зи ко лог Алек сан дра 
Па ла дин, а чи ји чла но ви су би
ли опер ска умет ни ца Са ња Кер
кез и ди ри гент Ђор ђе Па вло вић, 
од лу ку је до нео јед но гла сно. 
На гра ду „Оскар Да нон“, ко ја се 
са сто ји од ори ги нал не пла ке те, 
рад Ге ро сла ва За ри ћа, и нов ча
ног де ла, умет ни ку је уру чи о 
управник Ђуровић у сре ду, 22. 
фе бру а ра, пре по чет ка опер ске 
пред ста ве „Тра ви ја та“, у којој 
Ли тумачи Алфреда Жермона.   

М. Б.

Веома јеважногајити
љубавпремапослуко

јирадиш.Љубавјеглавни
покретачсвега.Кадсетај
мозаиксложи,онданеби
требало да постоји било
какавпроблем.
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Пред крај зи ме 
2006/07. го ди не, 
ме ди ји су бру ја
ли: до ла зи, сти
же, сти гао је, ре

жи ра... Оска ро вац, чу ве ни че шки 
ре ди тељ, Јир жи Менцл, ре жи ра у 
На род ном по зо ри шту, на Ве ли кој 
сце ни, Шек спи ра, „Ве се ле же не 
винд зор ске“. Ра ди ло се пу на два 
ме се ца. Коришћен је пре вод Бо
ри во ја Не ди ћа, дра ма тург је би ла 
Мо ли на Удо вич ки Фо тез, сце но
граф Ге ро слав За рић, ко сти мо граф 
Ма ри на Ву ка со вић Ме де ни ца, из
бор му зи ке је начинио Ми ша Блам, 
сцен ски го вор уобличила Љи ља на 
Мр кић По по вић, а сцен ски по крет 
Фе рид Ка ра ји ца. 

У ин тер вју и ма ко ји су прет хо
ди ли пре ми је ри, ре ди тељ, из ме
ђу оста лог, от кри ва сво ја есте тич
ка на че ла: „По зо ри шна пред ста ва 
ни кад не сме да бу де до сад на и де
пре сив на“,  и до да је: „Ху мор је за
чин хра ни по мо ћу ко јег се она лак
ше про гу та. (...) Озбиљ не ства ри 
ме ума ра ју“, као и „Смех је, сло
жи ће те се, до бар за здра вље!“  

Пре ми је ра је од и гра на 29. мар
та 2007, у уло зи чу ве ног Фал ста
фа био је Ми лан Гу то вић, а жен ске 
ли ко ве су ту ма чи ле На та ша Нин
ко вић као Го спо ђа Форд и Ду шан
ка Сто ја но вић Глид у уло зи Го спо
ђе Пеџ, те Је ле на Хелц као ње на 
кћи Ана и На да Блам у атрак тив
ној ро ли Го спо ђе Жур ке. Алек
сан дар Срећ ко вић је играо пле ми
ћа Фен то на, Не бој ша Кун да чи на 
је био су ди ја Плит ко у мић, Игор 
Ђор ђе вић је играо ње го вог ро ђа
ка Мр шав ка, Алек сан дар Ђу ри
ца и Бо рис Пин го вић су ту ма чи ли 
винд зор ске гра ђа не Фор да Пе џа, у 
уло зи По па Хју Еван са је био Бо
рис Ком не нић, Ми лен ко Па влов је 
био Док тор Ка јус, Бран ко Је ри нић 
Го сти о ни чар „Код Под ве зи це“, 
Фал ста фо ве пра ти о це Бар дол фа, 
Пи сто ла и Ни ма су игра ли Гој ко 
Ба ле тић, Не над Ма ри чић и  Ми
лош Ђор ђе вић, Да ни ло Бра ко че
вић је био Фал ста фов паж Ро бин, 
Мр шав ко вог слу гу Бе за злен ка је 
играо Не над Стој ме но вић, а Ка ју
со вог слу гу Раг би ја Зо ран Ћо сић. 
У оста лим уло га ма су на сту пи ли 
Не ма ња Кон стан ти но вић (Му сав
ко), Ми лан Ша ви ја и Ми лош Дми
тро вић (слу ге), те уче ни це Ба лет
ске шко ле „Лу јо Да ви чо“.

Менцл ни је по ку ша вао да од 
Шек спи ра чи ни не што што он ни
је, да га чи та дру га чи је, из ме шта 
у вре ме ну у про сто ру, већ је хтео 
да глум ци ма омо гу ћи ра дост игре, 
а пу бли ци пру жи до бро по зо ри

ште. И ус пео 
је, на ра дост 
пу бли ке као 
и де ла кри ти
ке: „Шек спи
ро ву ко ме
ди ју слав ни 
че шки ре ди
тељ тре ти
ра по шту ју ћи 
тра ди ци о нал
не вред но
сти“, др же ћи 
се „стан дар
да ко ји нај
пре под ра зу
ме ва ју да се 
до нај бо љег 
ре зул та та до
ла зи  за сни ва њем ре ше ња на мит
ском су сре ту глум ца и драм ског 
тек ста“, ве ли кри ти чар кон ста
ту ју ћи да, по ма ло па ра док сал но, 
упра во та кав при ступ „ову пред
ста ву чи ни из ра зи то мо дер ном“.  
Дру ги кри ти чар је све стан ка ко је 
са мо „при вид но ла ко све учи ни ти 
сно шљи вим, про зир ним, бе за зле
ним, све тлим, ра до сним, ко мич
ним“ и ве ли: „У овој ве ли кој и те
шкој ства ри об ли ко ва ња ла ко ће и 
ра до сти по сто ја ња, у ко јој на ша 
по зо ри шта че сто не успе ва ју, Јир
жи Менцл и ан самбл не сум њи во 
су ус пе ли“. 

Менцл је у Ми ла ну Гу то ви
ћу на шао из ван ред ног са у че сни
ка, јер обо ји ца: „не во ле до са ду и 
де пре си ју, а ни су скло ни ни хер

ме ти зму, ни про бле ма тич ном му
дро ва њу“. Гутовић „по пут Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа, на чи јег Иби ја ме је 
под се тио овај Фал стаф, пре фе ри
ра гег, им про ви за ци ју, окрет и пре
о крет, из не на ђе ње (...) вер бал но и 
те ле сно по и гра ва ње, хи пер бо ли са
ње, над и гра ва ње и над гор ња ва ње, 
фр ку, па за стој“, ана ли зи ра за до
вољ ни ре цен зент. За игру Нин ко
вић ке и Сто ја но вић ке за пи са но је 
да су „сја јан и нео до љив жен ски 
пар“, да су „деч јом ра до шћу ужи
ва ле у пле те њу зам ки ко је по кре ћу 
рад њу“, као и да су уло ге „од и гра
ле су пер и ор но, ве што ни јан си ра
ју ћи спро во ђе ње дво стру ке игре“. 
И сви оста ли глум ци су сво је уло
ге од и гра ли „тач но и до па дљи во“, 
осо би то „ла ко ре ки и ла ко вер ни“ 

Пин го вић и „ко мич ни сум њи чав ко, 
љу бо мор ко“ Ђу ри ца,  па „ефект ни 
пар“ Кун да чи на и Игор Ђор ђе вић, 
па На да Блам чи ја Жур ка „као да је 
иза шла из Сте ри ји ног или Ну ши ће
вог ши ње ла“, па Па влов ко ји свог 
Док то ра „гра ди на је зич ким и те
ле сним ома шка ма и не спрет но сти
ма“... а на ро чи то Бо рис Ком не нић 
„ко ји ни је био са мо ју нак Шек спи
ро ве ко ме ди је, већ као да је до шао 
из Мен цло вих фил мо ва“, ка ко кон
ста ту је је дан кри ти чар, а дру ги бе
ле жи: „ни ре ћи вам не умем ко ли ко 
ме је за ба вио“.

Пет го ди на, пе де сет пред ста
ва, 25000 гле да ла ца! Ка ко ре че на 
кра ју свог тек ста је дан кри ти чар – 
„Из вр сно“!

Је ли ца Сте ва но вић

Представа против досаде 
и депресије

50. ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ ВИНДЗОРСКЕ

Понуда која се не одбија
СЛО БО ДАН БЕ ШТИЋ СЕ СПРЕ МА ЗА АН ГА ЖМАН У НЕ МАЧ КОЈ

Пр вак Дра ме На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, Сло
бо дан Бе штић, до
био је не дав но по

ну ду од управ ни ка Град ског те а тра 
из Ди зел дор фа (Düssel dor fer Scha
u spi el ha us) Ста фа на Вал де ма ра 
Хол ма, да уско ро по ста не њи хов 
члан.

„Ка да сам чуо ту ин фор ма
ци ју, пр во сам до жи вео ве ли
ко из не на ђе ње, по том сам осе
тио огром ну ра дост, а он да се 
по ја вио ве ли ки страх“, пре но си 
Бе штић у из ја ви за По зо ри шне 
но ви не сво је пр ве ути ске по са
зна њу да би уско ро мо гао да по
ста не члан овог углед ног европ

ског по зо ри шта. На и ме, наш 
умет ник је при ву као па жњу не
мач ке по зо ри шне јав но сти при
ли ком го сто ва ња пред ста ве „Ба

хант ки ње“ у Ди зел дор фу (27. и 
28. ја ну а ра). 

„По зив пред ста вља ве ли ку 
част, али и по твр ду мо јих глу мач
ких ква ли те та. Ме ђу тим, са дру
ге стра не, од го вор ност је ве ли ка, 
јер сва оче ки ва ња тре ба оправ
да ти и до ка за ти. На рав но, кад то 
ка жем, не ми слим на го спо ди на 
Хол ма по што ме он ве о ма до бро 
по зна је, не го на та мо шњу јав ност 
и ко ле ге. Ја ћу у Ди зел дор фу би
ти, на не ки на чин, наш ма ли ам
ба са дор кул ту ре, не ћу би ти са мо 
глу мац Сло бо дан Бе штић не го и 
не ко ко пред ста вља На род но по
зо ри ште, Ју го сло вен ско драм ско 
по зо ри ште и све дру ге на ше те а
тре у ко ји ма сам ра дио“, об ја шња

ва наш са го вор ник ко ји ће у на
ред ном јед но го ди шњем пе ри о ду, 
за хва љу ју ћи сти пен ди ји Те а тра из 
Ди зел дор фа, ин тен зив но по ха ђа
ти курс не мач ког је зи ка, а по том 
ће би ти прим љен у стал ни ан га
жман. 

„Већ сам имао не ко ли ко ча
со ва са љу ди ма ко ји ма је не мач
ки ма тер њи је зик. У ме ђу вре ме ну, 
по чео сам да ску пљам раз не књи
ге, да ку пу јем реч ни ке... Да кле, 
по чео сам озбиљ но да учим. Ово 
је при ли ка ко ја се не ука зу је че
сто. Исти ни за во љу, не што слич
но ми је би ло по ну ђе но пре де се
так го ди на од го спо ди на Ро бер та 
Чу ли ја у Мил хај му, али та да ни
сам био спре ман за ту вр сту иза

зо ва. Би ле су дру га чи је окол но сти 
– бом бар до ва ње, имао сам ма лу 
де цу... Осе ћао сам да ни је тре ну
так за та ко не што и ту сам шан су 
про пу стио. Ме ђу тим, да нас је си
ту а ци ја пот пу но дру га чи ја, не са
мо на при ват ном, не го и на про
фе си о нал ном пла ну. Од и грао сам 
мно го ве ли ких и ле пих уло га ко
ји ма сам по ка зао шта мо гу и шта 
знам, а по след њих не ко ли ко го
ди на ин тен зив но осе ћам да имам 
пу но енер ги је и да сам за и ста са
зрео као глу мац. Овај по зив пред
ста вља и огром ну мо ти ва ци ју јер 
ми се пру жи ла шан са да ура дим и 
по стиг нем још ви ше, али на не ком 
дру гом, но вом те ре ну“.  

М. Без бра ди ца
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С ЛОЈЕВИТА ЛИЧНОС Т МИЛАНА ГРОЛА (5) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ 

Прве године службовања
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (23) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Радомир Вучић– сцена је  била 
његов живот

ФЕЉТОН

Ра до мир Ву чић (1948–
2009), пр вак бе о град
ског Ба ле та, играч ко 
обра зо ва ње је сте као 
у Сред њој ба лет ској 

шко ли „Лу јо Да ви чо“ у Бе о гра
ду (ди пло ми рао 1965) код пе да го
га Ни не Кир са но ве, Да ни це Жи
ва но вић, Тил ке Је зер шек и Ми ре 
Ни ко лић. Со ли ста је Срп ског 
нaродног по зо ри шта од 1965. до 
1970. го ди не, ка да до би ја ан га
жман у На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду, где убр зо по ста је ис так
ну ти со ли ста и пр вак. 

То ком две и по де це ни је ду ге 
играч ке ка ри је ре, у Но вом Са ду 
и Бе о гра ду је од и грао го то во све 
глав не уло ге у кла сич ном ре пер
то а ру. Био је Зиг фрид у „Ла бу до
вом је зе ру“, Принц у „За ча ра ној 
ле по ти ци“, Ал берт у „Жи зе ли“, 
Франц у „Ко пе ли ји“, Ба зил у 
„Дон Ки хо ту“. Са упор но шћу ка
ква се рет ко сре ће са вла дао је све 
вир ту о зне зах те ве кла сич ног ба
ле та, па је, сем из ван ред но об ли
ко ва ног ста са, имао ла ке и ви со
ке ско ко ве са не чуј ним до ско ци ма 
и еле ган тан став, а био је и сја јан 
парт нер бе о град ским пр ва ки ња
ма раз ли чи тих ге не ра ци ја: Јо ван
ки Бје го је вић, Ду шки Сиф ни ос, 

Ви шњи Ђор ђе вић, Ли ди ји Пи ли
пен ко, Иван ки Лу ка те ли, Ду ши ци 
То мић, Ми ли ци Би је лић, Ду шки 
Дра ги че вић. За вр хун ско парт
нер ство по себ но га је по хва ли ла 
На та ли ја Бе смерт но ва, са ко јом је 
играо при ли ком јед ног од ње них 
го сто ва ња у бе о град ском „Ла бу
до вом је зе ру“.  

Ипак, ви ше је во лео да игра у 
са вре ме ни јим ба лет ским де ли ма, 
у ко ји ма је био за па жен као лир
ски стра ствен Ро мео у „Ро меу и 
Ју ли ји“, за во дљи ви Вр он ски у 
„Ани Ка ре њи ној“, до сто јан стве
ни Отац хра ма у „Сам со ну и Да
ли ли“, тра гич ни Со фра у „Ве чи
том мла до же њи“, от ме ни Отац у 
„Вас кр се њу“, а на ро чи то као ту
мач глав них уло га у „Ба ху су и 
Ари јад ни“, „Абрак са су“, „Го ле
му“. Сма трао је да је ње го ва нај
бо ља ин тер пре та ци ја Дон Хо зе у 
ба ле ту „Кар мен“, јер је тра гич ну 
и стра сну лич ност Ме ри ме о вог 
ју на ка игром и осе ћа њем „сли као 
као свој соп стве ни пор трет“.

Ла ко је на шао за јед нич ки је
зик са свим ко ре о гра фи ма – Ди
ми три јем Пар ли ћем, Ве ром Ко
стић, Жа нин Ша ра, Ли ди јом 
Пи ли пен ко – до при но се ћи за јед
нич ком успе ху пред ста ва. Играо 

је пр ве уло ге у го то во свим ба
ле ти ма до ма ћих ауто ра, а уло гом 
Мар ка у „Охрид ској ле ген ди“ је 
обе ле жио 20го
ди шњи цу умет
нич ког ра да. Сна
жне кре а ци је ко је 
се пам те дао је у 
„Ка та ри ни Из ма
и ло вој 77“, „Ба
но вић Стра хи
њи“, „Ве чи том 
мла до же њи“, „Је
ли са ве ти“.

Са успе хом је, 
за јед но са Иван
ком Лу ка те ли, 
уче ство вао на 2. 
ме  ђу  на  род  ном 
так ми че њу мла
дих ба лет ских 
умет ни ка у Мо
скви 1973. (ушли 
су у дру ги круг 
так ми че ња), а са 
истом парт нер
ком је био фи на
ли ста Так ми че ња 
ба лет ских па ро
ва у Оса ки, у Ја па ну, 1978. го ди
не. Го сто вао је са бе о град ским 
Ба ле том на свим ме ђу на род ним 
тур не ја ма, али и са мо стал но – у 

Хр ват ском на род ном ка за ли шту у 
Спли ту у „Жар пти ци“ и „Ро меу 
и Ју ли ји“. Уве жба вао је со ли сте 

и ан самбл за не ко ли ко ба лет ских 
пре ми је ра у Бе о гра ду. Ра дио је и 
за те ле ви зи ју. Био је шеф ба лет
ског ан сам бла СНП у Но вом Са

ду а у два на вра та је био и на че лу 
бе о град ског Ба ле та. 

За сво је искре но по све ће ње 
умет нич кој игри, за енер ги ју, зна
ње и вр хун ски пр о фе си о на ли зам, 
на гра ђен је свим при зна њи ма ко
је На род но по зо ри ште у Бе о гра
ду до де љу је сво јим ис так ну тим 
умет ни ци ма, а но си лац је и На
гра де Ба лет ног би је на ла у Љу
бља ни, На гра де за жи вот но де
ло Удру же ња ба лет ских умет ни ка 
Ср би је, као и На ци о нал ног при
зна ња за це ло ку пан до при нос 
кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је. По од
ла ску у пен зи ју 1992. го ди не, био 
је ди рек тор ба лет ског ан сам бла 
По зо ри шта на Те ра зи ја ма, где се 
ба вио и пе да го шким ра дом. Из не
над на смрт, 2009, за у ста ви ла га је 
у нај бо љим рад ним го ди на ма, ка
да је на сто јао и успе вао да ство ри 
но ву пле ја ду искре но пре да них и 
обра зо ва них ге не ра ци ја мла дих 
игра ча.

На пред лог Удру же ња ба лет
ских умет ни ка Ср би је, На род но 
по зо ри ште у Бе о гра ду је уста но
ви ло На гра ду „Ра до мир Ву чић“ 
за нај бо љег мла дог игра ча до 28 
го ди на, чи ји је пр ви ла у ре ат Јо ви
ца Бје го јев (2011). 

(на ста ви ће се)

Ми лан Грол је 14. 
ав гу ста 1899. 
по ста вљен за 
п р о  ф е  с о  р а 
при  прав  ни  ка 

Гим на зи је Кра ља Алек сан дра Пр
вог, без пла те, по при стан ку, да би 
већ 18. но вем бра био по ста вљен 
за при прав ни ка исте гим на зи је, с 
пла том од 960 ди на ра го ди шње, 
ко ја се од 10. ав гу ста 1900. по ве ћа
ва на 1200 ди на ра. 

„На шем, пр вом оде ље њу 
осмог раз ре да, пре да ва ли су до
бри на став ни ци и до бри љу ди: 
Ђу ра Ди мић, Влад. Ма ли на, 
Мих. По по вић, Ми лан Ду кић, 
Га ври ло Јо ва но вић, Или ја Ђу
ка но вић, Ми лан Грол... Раз ред
ни ста ре ши на је Ми лан Грол, 
млад про фе сор он да, бла го на
клон и кул ту ран, ког смо истин
ски во ле ли. Са мо смо осе ћа ли да 
је он у шко ли не ка ко при вре ме но, 
са ам би ци ја ма окре ну тим на дру ге 
стра не“, се ћа се Бран ко Миљ ко вић 
у „Спо ме ни ци о сто го ди шњи ци 
Пр ве бе о град ске гим на зи је“. То ме 
при до да је мо и им пре си је о мла
дом про фе со ру Гро лу Ста ни сла ва 

Ви на ве ра, об ја вље не 1952. у „Ре
пу бли ци“: „Би ло је то пре мно го и 
мно го го ди на у Пр вој бе о град ској 

гим на зи ји. За ’фран цу за’ и раз
ред ног ста ре ши ну до шао нам Ми
лан Грол. Фран цу ски је зик но сио 
је та да обе леж је вр хун ске кул ту ре 
и био праг пре ко ко га се ула зи ло 
у сва кул тур на зна ња. Пр во што је 
учи нио Грол би ло је да је уки нуо 
мр ски и до сад ни ка та лог. Дру го: 
ђа ци ма је го во рио сви ма без раз
ли ке ’ Ви’. И јед но и дру го учи ни
ло је да је фран цу ски по стао оми
ље ни пред мет. Тре ћа ре фор ма, не 
ма ње ва жна: до ма ћу лек ти ру мо
гли сте би ра ти по сво ме уку су. Ђа
ци су се утр ки ва ли да до не су што 
ви ше са мо свој не до ма ће лек тирe... 
Док су на ши ста ри про фе со ри, ко
ји су нас че сто осло вља ва ли са 
’си нов че’, за зи ра ли од Те а тра бо
је ћи се да у Те а тру ипак има не
ки про тив школ ски ђа во – Грол нас 
је про сто во дио у по зо ри ште, и да
вао нам стал но јев ти не по вла сти
це, та ко да су и нај си ро ма шни
ји бла го де јан ци мо гли да се ле по 
сме сте у пар те ру и гле да ју Шек
спи ра, и Љу бу Ста но је ви ћа као Ко
ри о ла на. Грол је нео бич но ве ро вао 
у кул тур ни ути цај по зо ри шта“, за
кљу чу је Ви на вер.

Уз про фе сор ске ду жно сти, 
Грол је исто вре ме но, 1899–1900. 
био у На род ном по зо ри шту се
кре тар за књи жев не по сло ве од
но сно „по моћ ник дра ма тур га“, 
ка ко он сам де фи ни ше свој та да
шњи ста тус, уз дра ма тур га Дра го
ми ра М. Јан ко ви ћа. По том, кад је 
Дра го мир Јан ко вић по стао управ
ник, по чев од 1900. до 1906, Грол 
је био вр ши лац ду жно сти дра ма
тур га. Пр ви Гро лов дра ма тур шки 
по сао би ла је из ра да „По ме ни ка 
о три де се то го ди шњи ци Кра љев
ског срп ског на род ног по зо ри шта 
1869–1899“, слу жбе но из да ње, 
оби ма од 100 стра ни ца са три при
ло га: 1) Оп шти пре глед ре пер то а
ра (хро но ло шки, и по ли те ра ту ра
ма); 2) Глав ни пре глед пред ста ва и 
до хот ка од 10. но вем бра 1868. до 
1. но вем бра 1899; 3) Хро но ло шки 
пре глед срп ског ре пер то а ра. По
моћ у по пи си ва њу и при ку пља њу 
обим ног до ку мен та ци о ног ма те
ри ја ла, Грол је имао у пе ва чу Ду
ша ну Бо жи ћу, чла ну На род ног по
зо ри шта.

Дру ги за да так мла дог Гро ла 
био је да „Но вој искри“, углед ном 

књи жев ном ча со пи су Ри сте Ода
ви ћа, по во дом обе ле жа ва ња тог 
зна чај ног ју би ле ја обез бе ди по
је ди нач не и груп не фо то гра фи је 
чла но ва По зо ри шта код двор ског 
фо то гра фа Ми ла на Јо ва но ви ћа. 
У пи сму Ри сти Ода ви ћу, Грол 4. 
ок то бра 1899. пи ше: „Ма ла об ја
шње ња уз сли ке, с би о гра фи ја ма 
ста рих, при ми ћу на сво ја пле ћа. 
Ако ствар ис пад не по вољ но, мо
же те је ту ри ти и у чла нак“. Дво
број „Но ве искре“ (бр. 2021, 16. 
ок то бар–1. но вем бар 1899) до но
си на два та блоа 18 фо то са ра ни
јих и са да шњих чла но ва На род
ног по зо ри шта, уз не пот пи са ни 
Гро лов при лог: „Три де се то го ди
шњи ца Срп ског Краљ. На род ног 
по зо ри шта“ ко ји са др жи 18 од
го ва ра ју ћих глу мач ких пор тре та. 
Осим то га, ако ни је био од ве ће 
по мо ћи при из ра ди По зо ри шног 
го ди шња ка за се зо ну 1898/99, он
да је са свим из ве сно да је као „се
кре тар“ био де сна ру ка дра ма тур
гу Дра го ми ру Јан ко ви ћу у пи са њу 
истог по зо ри шног из да ња за се зо
ну 1899/1900. 

(на ста ви ће се)
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СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

уторак 19.30

13

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића

понедељак

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА И 
РАЗВОД

19.30

Бомарше / 
Хорват / 
Моцарт 12

субота 19.00

25

КАРМЕН / 
ПРЕМИЈЕРА II

опера
Жоржа
Бизеа

субота 19.00

10

недеља

11

19.30

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

комедија
Вилијама
Шекспира

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА

недеља 12.00

11

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ЖАНКА 
СТОКИЋ”

опера
В.А.
Моцарта

четвртак 19.30

БАЈАДЕРА
субота

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 05

балет 
Лудвига
Минкуса 01

петак 19.30

02

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

комедија
Јована Стерије
Поповића
  

среда 19.00

07

ПАЈАЦИ

опера
Руђера 
Леонкавала

уторак 19.30

06

БАЈАДЕРА

недеља 19.30

04

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава
Нушића

балет 
Лудвига
Минкуса

субота

03

19.00

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепеа
Вердија

четвртак 19.30

08

АЛЕКСАНДАР

петак 19.30

09

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

драма
Виде
Огњеновић

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића

понедељак 20.00

05

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА 
ПОВОДОМ 100 
ГОДИНА РВАЊА 
У СРБИЈИ

субота

ТРУБАДУР 

19.00

опера
Ђузепеа 
Вердија 17

петак 19.30

16

КОЛО 
ПРИЈАТЕЉСТВА

добротворни 
концерт 
Националног 
ансамбла „Коло”

четвртак 19.30

15

ДАМА С 

балет на музику 
Ђузепеа 
Вердија

недеља

18

19.30

БАХАНТКИЊЕ

трагедија 
Еурипида

уторак 19.30

20

ЖИВОТ ЈЕ САН

драма
Педра 
Калдерона де ла 
Барке

субота 19.00

24

КАРМЕН / 
ПРЕМИЈЕРА I

опера
Жоржа

среда 19.30

21

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

комедија
Јована Стерије
Поповића

понедељак 19.30

19

АЛЕКСАНДАР

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића

петак 19.30

23

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

Горан Марковић, 
по роману Иљфа 
и Петрова

среда

ВЕЛИКА ДРАМА 
/ 10 година од 
премијере

19.30

драма 
Синише 
Ковачевића 2826

понедељак 19.30

26

ЖИВОТ ЈЕ САН

драма 
Педра Калдерона 
де ла Барке

уторак 19.30

27

ДОН КИХОТ

балет
Лудвига 
Минкуса

19.30

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

четвртак

29

ДОН КИХОТ

балет
Лудвига 
Минкуса

субота

31

19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије 
Поповића

недеља

01

19.30

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава
Нушића

понедељак 12.00

02

СЕЋАЊЕ 
НА ЖИВАНА 
САРАМАНДИЋА

понедељак

02

19.00

ДОН КАРЛОС

опера
Ђузепеа 
Вердија

уторак

03

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

балет на музику 
Ђузепеа 
Вердија

среда 20.00

04

ЛЕПО ЈЕ ЗАУВЕК 

у оквиру 
Београдског 
фестивала 
игре

четвртак 19.30

05

ДОН КИХОТ

балет
Лудвига 
Минкуса

петак

30

19.30

ДЕРВИШ И СМРТ

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по 
роману Меше 
Селимовића

уторак 20.30

ЖЕНИДБА
поводом Светског
дана позоришта
комедија
Николаја В.
Гогоља 27

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  08

среда

ЗЛИ ДУСИ

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М. 
Достојевског03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

понедељак 20.30

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

драма
Ерика Е.
Шмита

недеља 20.30

НЕСПОРАЗУМ

драма
Албера
Камија 0402

петак 20.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија 
Оскара
Вајлда 05

понедељак

ПРОМОЦИЈА 

аутора
Бранка
Белића

19.00

09 06

уторак

ПРИЗОРИ 
ЕГЗЕКУЦИЈЕ

драма
Хауарда
Баркера

20.30субота 20.30

МИСИС ТОЛСТОЈ

драма 
Сергеја
Коковкина 03

20.30

07

среда

РИБАРСКЕ 
СВАЂЕ

комедија
Карла
Голдонија

20.30четвртак 20.30

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 01

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 петак 20.30

16

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија  
Оскара
Вајлда 10

четвртак 20.30

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма 
Тенесија
Вилијамса 1509

петак

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

комедија  
Јована Стерије 
Поповића

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија
Оскара
Вајлда

драма 
Тенесија
Вилијамса

20.30четвртак 20.30

ХЕДА ГАБЛЕР

драма
Хенрика
Ибзена 01

субота 20.30

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

драма
Тенесија
Вилијамса 17

недеља 20.30

НЕСПОРАЗУМ

драма
Албера 18

понедељак 20.30

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА
комедија
Ива 
Брешана 19

понедељак 20.30

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА
комедија
Ива 
Брешана 19

среда 20.30

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

драма 
Ерика Е. 
Шмита 21

четвртак 20.30

ХЕДА ГАБЛЕР

драма
Хенрика
Ибзена 22

петак 20.30

КОВАЧИ

комедија
Милоша
Николића 20

петак 20.30

ХЕДА ГАБЛЕР

драма
Хенрика
Ибзена 23

субота 20.30

ЗЛИ ДУСИ

Т. М. Ригонат, по 
роману 
Ф. М. 
Достојевског 24

четвртак 20.30

СУДИЈА

драма
Вилхелма
Моберга 23

понедељак 20.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија  
Оскара
Вајлда

недеља 20.30

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

драма
Роналда
Харвуда 25 26

уторак 20.30

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

драма
Тенесија
Вилијамса 20

        20.30среда 20.30

28

четвртак 20.30

ХАСАНАГИНИЦА

драма
Љубомира 
Симовића 29

уторак 20.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија 
Оскара
Вајлда 28

недеља 20.30

НЕСПОРАЗУМ

драма
Албера
Камија 01

петак 20.30

ХАСАНАГИНИЦА
драма
Љубомира 
Симовића, гостује 
Регионално 
позориште из 
Новог Пазара 30

понедељак 20.30

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

драма 
Ерика Е.
Шмита 02

КОД КУЋЕ / КАБУЛ

драма
Тонија 
Кушнера

субота 20.30

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА
драма 
Лукаса
Берфуса 31


