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Све ча ним про гра мом 
под на зи вом „По
глед у бу дућ ност“, 
у окви ру ко јег су 
до де ље на го ди шња 

при зна ња, На род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду је у че твр так, 22. но
вем бра, про сла ви ло 144. ро ђен
дан. 

Про сла ва је за по че ла крат ким 
исто риј ским уво дом и ин сер ти ма 
из 13 пре ми је ра и две пре ми јер не 
об но ве из ве де не из ме ђу два Да
на по зо ри шта: „Жи вот је сан“, 
„Ми зан троп“, „Хен ри Ше сти“, 
„Зли ду си“, „Не спо ра зум“, „Ва
жно је зва ти се Ер нест“, „Ста кле
на ме на же ри ја“, „Гра ђа нин пле
мић“, „Жен ски ор ке стар“, „Дон 
Па сква ле“, „Дон Кар лос“, „Кар
мен“, „Се стра Ан ђе ли ка“, „На
по ли“ и „Пе тар Пан“. 

Пред ста ве На род ног по зо ри
шта су игра не на до ма ћим и ино
стра ним фе сти ва ли ма и смо тра ма 
као што су Кул тур на олим пи ја да 
у Лон до ну, Глу мач ке све ча но сти 
„Ми ли во је Жи ва но вић“ у По жа
рев цу, По зо ри шни ма ра тон у Сом
бо ру, Бој чин ско кул тур но ле то у 
Сур чи ну, „Твр ђа ва те а тар“ у Сме
де ре ву, Бу два град те а тар, „Ву ков 
са бор“ у Тр ши ћу, „Те а тар у јед ном 
деј ству“ у Мла де нов цу, Би је на
ле цр но гор ског по зо ри шта у Под
го ри ци и Вр шач ка по зо ри шна је
сен. Ни су из о ста ла ни при зна ња 
и на гра де: На род но по зо ри ште је 
осво ји ло На гра ду „Му зи ка кла си
ка“ у ка те го ри ји „Му зич ка ин сти
ту ци ја го ди не“ и Спе ци јал ну злат
ну ме да љу „Јо ван Ђор ђе вић“ ко је 
до де љу је Срп ско на род но по зо
ри ште из Но вог Са да; пред ста ва 

„Хен ри Ше сти“ је осво ји ла На гра
ду за нај бо љу пред ста ву на По зо
ри шном фе сти ва лу „Те а тар у јед
ном деј ству“ у Мла де нов цу, а 
„Не спо ра зум“ је про гла ше н нај бо
љом пред ста вом на Би је на лу цр
но гор ског те а тра у окви ру „Се лек
ци је Плус“. 

И наши уметници из сва три 
ансамбла су освојили бројне 
појединачне награде. Игор Ђор ђе
вић је ла у ре ат На гра де „Пе тар Ба
ни ће вић“ и На гра де жи ри ја и пу
бли ке на Глу мач ким све ча но сти ма 
„Ми ли во је Жи ва но вић“, Хон Ли је 
до био На гра ду „Оскар Да нон“, а 
Сне жа на Са ви чић Се ку лић На гра
ду „Му зи ка кла си ка“ у ка те го ри ји 
„Жен ски из во ђач го ди не“. Љи ља
на Бла го је вић је ла у ре ат На гра
де за жи вот но де ло „Жан ка Сто
кић“, На гра де „Сер геј Бон дар чук“ 

за из у зе тан до при нос свет ској ки
не ма то гра фи ји и На гра де „Злат
на ан те на“ за нај по пу лар ни ју глу
ми цу у се зо ни 2011/12. на дру гом 
Фе сти ва лу до ма ћих игра них се ри
ја ФЕДИС. Јо ви ца Бе го јев и Јо ван 
Ве се ли но вић су до бит ни ци На гра
де Фон да ци је „Ми ло рад Ми шко
вић“, а Ми лош Ма ри јан На гра де 
„Ра до мир Ву чић“ и На гра де „На
та ша Бо шко вић“ за нај бо љу ин тер
пре та ци ју кла сич ног или нео кла
сич ног сти ла у обла сти ба лет ске 
умет но сти. Драмска уметница 
Рад ми ла Жив ко вић, дра ма тург 
Ива на Ди мић, ко сти мо граф Ма
ри на Ву ка со вић Ме де ни ца и пр вак 
ба ле та Кон стан тин Те шеа, до бит
ни ци су На гра де „Злат ни бе о чуг“ 
ко ју до де љу је Кул тур но про свет на 
за јед ни ца Ср би је. 

(наставак на странама 2 и 3) 
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Глу ми ца Вје ра Му јо вић, пр ва ки ња 
опе ре Алек сан дра Ан ге лов и ку сто
ски ња Зо ри ца Јан ко вић, на гра ђе
не су „Злат ном знач ком“ Кул тур но 
про свет не за јед ни це Ср би је. Ана 
Па вло вић је до бит ни ца На гра де 
„Терп си хо ра“ ко ју до де љу је Удру
же ње ба лет ских умет ни ка Ср би је, а 
Те о до ра Спа сић је осво ји ла брон за
ну ме да љу у фи на лу Свет ског так
ми че ња мла дих ба лет ских умет ни
ка од 18 до 28 го ди на у Ис тан бу лу. 
Рад ми ла Жив ко вић је осво ји ла и 
На гра ду за нај
бо љу глу ми цу на 
че твр том Ме ђу
на род ном ам би
јен тал ном по зо ри
шном фе сти ва лу 
„Твр ђа ва те а тар“, 
а на истом Фе
сти ва лу На гра ду 
за нај бо љег глум
ца је осво јио Игор 
Ђор ђе вић. Мар ко 
Ни ко лић је осво
јио На гра ду за жи
вот но де ло „Па
вле Ву и сић“ на 
Филм ским су сре
ти ма у Ни шу, На
та ша Нин ко вић је 
ла у ре ат На гра де за 
нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње на 11. 
по зо ри шним све
ча но сти ма „Жан ки 
у част“, а Пре драг 
Еј дус је до бит ник 
Спе ци јал не на гра
де на 20. фе сти ва лу кла си ке „Вр
шач ка по зо ри шна је сен“.

У то ку про те кле го ди не, 
прославили смо и не ко ли ко ју би ле
ја: Шек спи ро ве „Ве се ле же не винд
зор ске“ су обе ле жи ле 50. из во ђе ње, 
„Ха са на ги ни ца“ Љу бо ми ра Си мо
ви ћа 100, а ко ме ди ја Ми ло ша Ни ко
ли ћа „Ко ва чи“ 150. из во ђе ње, док је 
„Ве ли ка дра ма“ Си ни ше Ко ва че ви
ћа про сла ви ла 10 го ди на од пре ми
је ре. По ред то га, На род но по зо ри
ште је на ста ви ло да не гу је са рад њу 
са до ма ћим и ино стра ним те а три
ма и умет ни ци ма, отво ре на су вра та 

мла дим по зо ришт ни ци ма кроз про
је кат „Мла да бал кан ска дра ма“, а у 
сва три умет нич ка ан сам бла су то
ком це ле се зо не го сто ва ли број ни 
умет ни ци из зе мље и ино стран ства. 

Пре уру че ња го ди шњих на гра
да, у име до са да шњег Управ ног од
бо ра, при сут ни ма се обра тио пред
сед ник Слав ко Ца рић ко ји је оце нио 
да је то те ло у прет ход не че ти ри го
ди не ура ди ло мно го: „Ус пе ли смо 
да кон со ли ду је мо На род но по зо
ри ште, пре све га фи нан сиј ски, и 

ми слим да га оста вља мо у бо љем 
ста њу не го што смо га на шли. На
ред ној упра ви, бу ду ћем управ ни ку, 
бу ду ћем Управ ном од бо ру и свим 
за по сле ни ма, же ли мо мно го успе
ха“, ре као је Ца рић.

Усле дили су го вор в. д. управ ни
ка Де ја на Са ви ћа и до де ла при зна
ња. На гра да за нај бо љу пред ста ву 
је до де ље на „Хен рију Ше стом“ Ви
ли ја ма Шек спи ра, у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа. На гра ду На род ног 
по зо ри шта за нај бо ља ин ди ви ду
ал на пре ми јер на умет нич ка оства
ре ња у окви ру ре пер то а ра На род

ног по зо ри шта у се зо ни 2011/12. су 
до би ли Ду шан ка Глид Сто ја но вић 
(за уло ге Вар ва ре Пе тров не у пред
ста ви „Зли ду си“, Ле ди Брек нел у 
пред ста ви „Ва жно је зва ти се Ер
нест“ и Ар си но је у пред ста ви „Ми
зан троп“), Не бој ша Кун да чи на (за 
уло ге Лор да Тал бо та у пред ста ви 
„Хен ри Ше сти“ и Оронта у Мо ли
је ро вом „Ми зан тро пу“), Ива на Ди
мић (за из у зе тан дра ма тур шки рад 
на пред ста ва ма „Хен ри Ше сти“ и 
„Жен ски ор ке стар“), Јан ко Си на ди

но вић (за уло ге у 
опе ра ма „Кар мен“ 
и „Тру ба дур“), те 
Јо ван Ве се ли но
вић и Де јан Ко
ла ров, обо ји ца за 
уло гу Алек сан дра 
Ве ли ког у ба ле
ту „Алек сан дар“. 
На гра да за из у зет
но зна ча јан уку пан 
рад ни до при нос је 
до де ље на Ре кви
зи ти у Тех нич ком 
сек то ру. 

Ве ли ко при
зна ње, ко је се до
де љу је по во дом 
зна чај них ак тив
но сти у жи во ту и 
ра ду На род ног по
зо ри шта, Пла ке
ту, ове го ди не су 
по од лу ци Управ
ног од бо ра до би
ли Пре драг Еј дус 
и Јав но пред у зе

ће „Са ва цен тар“ из Бе о гра да, док 
су по од лу ци управ ни ка, Пе чат ко
ји се до де љу је по во дом по себ ног 
до при но са жи во ту и ра ду На род
ног по зо ри шта, до би ли драм ски пи
сац и ду го го ди шњи ди рек тор Дра
ме Ми о драг Илић, и пр вак ба ле та, 
ду го го ди шњи пе да гог и јед но вре
ме ди рек тор Ба ле та Ду шан Си мић. 
По од лу ци управ ни ка је до де љен и 
Сре бр њак за ду го го ди шњи до при
нос На род ном по зо ри шту: Су за ни 
Шу ва ко вић Са вић за ве ли ки до при
нос уче шћем у ре пер то а ру Опе ре; 
Алек сан дри Ан ге лов, за при пре му 

ПО ХВА ЛЕ

По од лу ци Управ ног од бо ра, Похвале за ре зул та те у 
ра ду од из у зет ног и по себ ног зна ча ја за успе шну 

ак тив ност На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за се зо ну 
2011/12, до би ли су драм ски умет ни ци Ма ри ја Виц ко
вић, Ми лош Ђор ђе вић, Не над Стој ме но вић, На да Шар
гин, Алек сан дар Ђу ри ца, ан самбл пред ста ве „Кир Ја ња“, 
ан самбл пред ста ве „Жен ски ор ке стар“; ба лет ски умет
ни ци Ада Рас пор, Нел ка Ла зо вић, Ми лош Мар јан, Игор 
Па стор, Ми лош Кец ман, ан самбл пред ста ве „Алек сан
дар“; Хор и Ор ке стар Опе ре; шеф слу жбе за из во ђе ње 
пред ста ва Дра ган Ђук нић, мај стор све тла Ми о драг Ми
ли во је вић, мик сер све тла Алек сан дар Вуч ко вић, мик
сер све тла Игор Ву ко је вић, глав ни гар де ро бер Ка та ри на 
Пе тро вић, ре кви зи терору жар пи ро тех ни чар Ми ро слав 
Пе тро вић, де ко ра те ри у Тех нич ком сек то ру, тран спор
те ри у гру пи де ко ра те ра; из вр шни ди рек тор Ја сми на Зо
то вић, по слов ни се кре тар Љу бин ка Ву ло вић, Слу жба за 
прав не и ка дров ске по сло ве, ди стри бу тер по зо ри шног 
ма те ри ја ла Дра ги ца Ла за ре вић, тех нич ки уред ник у Из
да вач кој и ис тра жи вач кодо ку мен та ци о ној де лат но сти 
Јо ван Тар бук, са рад ник за Из да вач ку де лат ност Ма ри ја 
Ми лић, са рад ник за од но се са јав но шћу Оли ве ра Жив
ко вић и Гру па хи ги јен ског одр жа ва ња.

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ 

При зна ње ко је се до де љу је за 20 го ди на ра да у На
род ном по зо ри шту, Златну значку, ове године су 

до би ли: Ми ла Дра ги че вић, Да ли ја Има нић, Ма ја Ва ри
ћак, Мар га ре та Ба та, Игор Ка ра каш, Бо жи дар Ђу ро вић, 
Дар ко То мо вић, Гор да на То мић, Пе тар Тор би ца, Дра
ган Бен чић, Бо рис Мак си мо вић, Ја сми на Зо то вић, Је ли
ца Сте ва но вић, Ма шин ка Пе рић, Ми о са ва Ва сић, Алек
сан дар Шап кин, Го ран Жи во ји но вић, Ни ко ла Ива ниш, 
Бран ко По по вић, Сте ван На у мо вић, Сло бо дан Ска кић, 
Го ран Ђу рић, Рај ко Ар бу ти на, Ра ди сав Мо ми ро вић, Жи
во рад Пе тро вић, Љу би во је Са вић, Во ји слав Спа со је вић, 
Бра ни слав Сто јиљ ко вић, Љи ља на Сто јиљ ко вић, Ср ђан 
Пу ше љић и Ка та ри на Пе тро вић.

НО ВИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ

Тра ди ци о нал но, на Дан по зо ри шта На ци о нал ни те
а тар се По ве љом за ду го го ди шњи рад у Ку ћи опра

шта од ко ле га ко ји су у прет ход ној го ди ни оти шли у 
пен зи ју. Ове го ди не то су Све тла на Бој че вић Ци цо вић, 
Пре драг Еј дус, Не над Је ре мић, Све тла на Мар ко вић, Ча
слав Бо го ин ски, Не да Бо жић Пи вар ски, Да ни ло Ра ле
вић, То ми слав Зо рић, Ми ро Бе лић, Сте ван На у мо вић и 
Ми ро слав Пе тро вић.

Све ча ност по во дом 
Да на по зо ри шта je 
на ста вље на у Му
зе ју На род ног по
зо ри шта отва ра њем 

из ло жбе „Ми ро слав Чан га ло вић 
– пе вач и глу мац“ аутор ке Зо ри це 
Јан ко вић.

У име Ку ће, при сут ни ма се 
обра тио в. д. управ ни ка Де јан 
Са вић, ко ји је ка зао да му је ве
о ма дра го што се баш овом из ло
жбом обе ле жа ва дру ги ро ђен дан 

Му зе ја. Го во ре ћи о Чан га ло ви ћу, 
Са вић је истакао да је у исто ри
ји бе о град ске Опе ре Чан га ло вић 
остао упам ћен као умет ник „ка
пи тал ног гла са“. Са вић је до дао 
да ће упра ва По зо ри шта пред ло
жи ти да све ко ре пе ти тор ске со бе 
у Ку ћи, као и ор ке стар ска и хор
ска са ла, до би ју име на по на шим 
опер ским ве ли ка ни ма, за кљу
чив ши да је си гу ран ка ко ће јед
на од њих до би ти име по Ми ро
сла ву Чан га ло ви ћу.

О умет нич ком пу ту и бо га тој 
ка ри је ри опер ског ве ли ка на го во
ри ла је и при ма до на Рад ми ла Ба
ко че вић ко ја је, из ме ђу оста лог, 
ка за ла ка ко је има ла сре ћу да сво
је нај ве ће уло ге оства ри упра во са, 
ка ко су га ко ле ге из ми ло ште зва
ле, Ми ром, на гла сив ши да Чан га
ло вић ни је имао са мо рас ко шан 
глас, не го је био и вр хун ски умет
ник.

Го спо ђа  Мирјана Чан га ло
вић, ко ја је у по ро дич ној збир ци 

У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О ЧАНГАЛОВИЋУ

Уметник капиталног          гласа



ПРОМОЦИЈЕ
12. 12 | 18.00  Весна Крчмар, МЕЛАНИЈА 
БУГАРИНОВИЋ – ПРИМАДОНА ЧАРОБНОГ ГЛАСА, 
издавач Музичка омладина Новог Сада, 2011.

КОНЦЕРТ
16. 12 | 18.00  ИГРА, ауторски пројекат 
Зорице Митев Војновић 

СУСРЕТИ
20. 12 | 18.00  ПРЕДРАГ ЕЈДУС, драмски уметник

ИЗЛОЖБА
22. 12 | 18.00  ДР БРАНИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ (1892–
1951) ПОЗОРИШТЕ КАО ЖИВОТ, аутор др Душица 
Бојић

ЈУБИЛЕЈИ
29. 12 | 18.00 КИР ЈАЊА – 20 ГОДИНА ОД 
ПРЕМИЈЕРЕ, сусрет са уметницима

ОТВОРЕНА ВРАТА
29. 12 | 12.00 
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Обра ћа ју ћи се број ној пу бли ци, в. д. управ ни ка Де јан Са вић је 
ре као да му је ве о ма дра го што му се по но во ука за ла при ли

ка да бу де на „овом ча сном, од го вор ном и озбиљ ном ме сту са ко јег 
се во ди јед на од нај ва жни јих ин сти ту ци ја кул ту ре срп ског на ро да, 
гра ђа на Ср би је и уоп ште на ше кул тур не исто ри је“. Са вић је ми ни
стру кул ту ре и ње го вим са рад ни ци ма за хва лио за по ве ре ње које су 
му указали, као и свом прет ход ни ку Бо жи да ру Ђу ро ви ћу „ко ји се 
тру дио да од го вор но и са ве сно во ди ову ку ћу“ и свим за по сле ни ма. 
Он је ка зао да је ве о ма по но сан због то га што су ак та ко ја су пи са
на у вре ме ка да су, од 2005. до 2007. он и ње гов по моћ ник, опер ски 
пе вач Алек сан дар Ста ма то вић ко ји исту функ ци ју по но во оба вља, 
би ли на ру ко во де ћим ме сти ма у По зо ри шту, и да ље на сна зи. „То је, 
сва ка ко, знак да смо се и у оно до ба, а ве руј те да ће та ко би ти и са
да, крај ње озбиљ но и од го вор но тру ди ли да ову ку ћу во ди мо оним 
прав цем за ко ји сма тра мо да је ис пра ван“, на гла сио је Са вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, На род но по зо ри ште ће у бу ду ћности 
на сто ја ти да еду ка тив ни и про све ти тељ ски еле мент по но во вра
ти у пр ви план. Оце нио је да На род но по зо ри ште у свом са ста ву 
има вр хун ске умет ни ке као и из ван ред не струч ња ке у свим дру гим 
сек то ри ма и до дао да са тог аспек та за сво ју ег зи стен ци ју не мо ра 
да се бри не. „На род но по зо ри ште је да нас у при лич но по вла шће
ном по ло жа ју у на шем дру штву. Али, при ви ле ги је не иду без од го
вор но сти. Све до ци смо ма те ри јал них те шко ћа у град ским по зо ри
шти ма, а ми тај про блем не ма мо. Са мим тим и на ша од го вор ност 
за оно што ће мо у на ред ном пе ри о ду по сти ћи је не у по ре ди во ве
ћа. Ми смо ве ли ка и ста ра ку ћа ко ја оства ру је и соп стве не при хо
де. Са овог ме ста, же лео бих да апе лу јем и на Вла ду и на ми ни стра 
да она иде ја, пре ма ко јој ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци има ју оба
ве зу да вра ћа ју сред ства у бу џет, мо жда, бу де пре и спи та на“, до дао 
је и на гла сио да је пред На ци о нал ним те а тром „јед на вр ло ак тив
на и умет нич ки зах тев на го ди на“. Ме ђу пр вим умет нич ким за да
ци ма, он је на вео обе ле жа ва ње 17 ве ко ва Ми лан ског едик та у чи ју 
про сла ву ће На род но по зо ри ште би ти укљу че но са сва три сек то
ра. „Че ка ју нас озбиљ ни по сло ви на зна чај ном умет нич ком по ди за
њу ни воа На род ног по зо ри шта, јер ова Ку ћа мо ра са ма да се ори
јен ти ше пре ма нај бо љи ма и да стре ми ка нај ви шим умет нич ким, 
рад ним и оста лим ци ље ви ма“, ис та као је Са вић.

М. Б.

и ин тер пре та ци ју Кар мен у исто и ме
ној опе ри; Све тла ни Бој че вић Ци цо
вић, за ве ли ки лич ни до при нос ра ду 
Опе ре; при ват ном пред у зет ни ку Ра до
ми ру Ва су за до на ци ју хар фе На род
ном по зо ри шту, со ци јал ној рад ни ци 
Бран ки Го лу бо вић за ве ли ки до при
нос ра ду и функ ци о ни са њу На род ног 
по зо ри шта, те ва ја ру То ме ту Се ра фи
мов ском који нам је поклонио своје 
дело, бисту Мије Алексића.

Као и увек, кру ну све ча но сти је 
пред ста вља ла до де ла На гра де „Ра ша 
Пла о вић“ за нај бо ље глу мач ко оства
ре ње на бе о град ским сце на ма из ме
ђу два Да на по зо ри шта, ко ју је ове го
ди не до био Игор Ђор ђе вић за уло гу 
Ни ко ла ја Все вол до ви ча Ста вро ги на у 
нашој пред ста ви „Зли ду си“ Фјо до ра 
Ми хај ло ви ча До сто јев ског, у дра ма
ти за ци ји и ре жи ји Та ње Ман дић Ри
го нат. Ђор ђе вић је у ли ку Ста вро ги
на „са брао све сво је не ма ло ис ку ство, 
да оства ри ову зна чај ну кре а ци ју“, на
во ди се у обра зло же њу жи ри ја ко је је 
про чи тао пред сед ник, драм ски умет
ник Пре драг Еј дус. „Лик Ста вро ги на 
је дан је од нај не о бич ни јих, нај сло же
ни јих и нај за чуд ни јих ли ко ва мо дер
не – не са мо драм ске ли те ра ту ре. За
го нет ку Ста вро ги на, ње го ву уну тар њу 
тра гич ку ре ал ност и ње го во спо ља
шње ‘ре во лу ци о нар но ор ги ја ње’, ка ко 
ка же Ни ко лај Бер ђа јев, мо гао је да од
го не та са мо глу мац ко ји је у ми сли ма 
већ имао тра гич ко ис ку ство Со фо кло
вог Ца ра Еди па, Хор ва то вог Фи га ра 
или Еври пи до вог Пен те  ја, а у те лу се
ћа ње на цео ре пер то ар ко мич ких уло га 
ко је је го ди на ма гра дио не вер бал ним, 
мо гли би смо ре ћи ба стер ки то нов ским 
сред стви ма – од Гол до ни је вог Иже
та у ‘Ри бар ским сва ђа ма’ до Фри ђе
ша у ‘Ти ши ни тре зних’ Ге зе Ча та или 
Ка њо ша Ма це до но ви ћа у исто и ме ној 
дра ми Ви де Ог ње но вић“, пи ше, из
ме ђу оста лог, у обра зло же њу. При
мив ши На гра ду, Ђор ђе вић је ре као 
да му је ово при зна ње ве ли ка част и 
за хва лио сви ма ко ји су уче ство ва ли 
у ра ђа њу пред ста ве „Зли ду си“, као 
и пу бли ци, а На гра ду је по све тио 
кћер ки Пе три.

Ми ко јан Без бра ди ца

чу ва ла дра го це не оче
ве пред ме те – све до ке 
ње го ве пе вач ке и глу
мач ке ка ри је ре, и која 
је део те збир ке по кло
ни ла нашем Му зе ју, 
отварајући изложбу је 
истакла како је њен отац 
при ват ни и умет нич ки 
жи вот по све тио свом 
во ље ном На род ном по
зо ри шту. „Иако у На
род но по зо ри ште по сле 

пен зи о ни са ња ви ше ни је до ла зио, 
оно је оста ло у ње го вом ср цу до 
кра ја. Ве ли ко за до вољ ство и част 
ми причињава отварање ове из ло
жбе. Мно го за хвал но сти ду гу јем 
див ним љу ди ма из Му зе ја и ру ко
вод ству На род ног по зо ри шта што 
су на пра ви ли ово ма ло под се ћа ње 
на са мо јед ног од ве ли ка на ко ји су 
про шли овом сце ном“, ка за ла је 
Мирјана Чангаловић.

М. Без бра ди ца

У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА О ЧАНГАЛОВИЋУ

Уметник капиталног          гласа

ШКОЛ СКИ ЧАС

Су сре ти умет ни ка На род ног по зо ри шта и уче ни ка бе о
град ских шко ла на и шли су на ве о ма то пао од зив и по

ста ли је дан од оми ље них до га ђа ја у на шем Му зе ју. По чет
ком про шлог ме се ца, са по пу лар ним драм ским умет ни ком, 
но вим чла ном на шег те а тра Ива ном Бо сиљ чи ћем, има ли су 
при ли ке да се бо ље упо зна ју ученици Основ не шко ле „Јо
сиф Пан чић“ и Гим на зи је „Ми лу тин Ми лан ко вић“, са знав
ши, из ме ђу оста лог, да је од у век во лео књи жев ност, на ро
чи то по е зи ју, да је у род ном Ужи цу још у сред њој шко ли 
осно вао бенд „Рок апо те ка“ у ко јем је био пе вач, као и да је 
у то вре ме чу ве ни филм „Бри љан тин“ гле дао чак 38 пу та. 
Све ове ра не љу ба ви је по том об је ди нио у глу ми, ко ју је за
вр шио на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду у кла си Ви
де Ог ње но вић. За хва љу ју ћи Бе о гра ђа ни ма ко ји су, ка ко је 
ре као, „љу ди ко ји те при хва та ју ра ши ре них ру ку и да ју ти 
све од се бе“, већ де сет го ди на осе ћа да и сам при па да овом 
гра ду.                                                                            Р. П. Н.

ПРО МО ЦИ ЈА

Књи га „По зо ри шно де ло Ми
ла на Гро ла“, пред ста вље на 

је у Му зе ју На род ног по зо ри шта 
15. но вем бра. Аутор овог зна чај
ног де ла је по зна ти те а тро лог, 
је дан од нај бо љих по зна ва ла ца 
исто ри је на шег те а тра, Зо ран Т. 
Јо ва но вић, ко ји се већ го ди на ма 
ба ви про у ча ва њем Гро ла и ње
го вог де ла. За то вре ме је при
ре дио три књи ге овог зна чај ног 
књи жев ни ка, по ли ти ча ра, по зо

ри шног ре фор ма то ра и ду го го ди шњег управ ни ка На род
ног по зо ри шта, ко је је сво је вре ме но об ја ви ла на ша Из да
вач ка де лат ност – „Из по зо ри шта прет ку ма нов ске Ср би је“, 
„По зо ри шне кри ти ке и есе ји“ и „Кроз књи ге и до га ђа је“. 
Обим ну би о граф ску сту ди ју о Гро лу у из да њу Ма ти це срп
ске из Но вог Са да, оку пље ни ма у Му зе ју су, по ред ауто ра, 
пред ста ви ли и проф. др Ми ра Ра до је вић, проф. др Дра га на 
Чо лић Би ља нов ски и ди рек тор По зо ри шног му зе ја Вој во
ди не Зо ран Мак си мо вић. Чи та о ци По зо ри шних но ви на већ 
не ко ли ко ме се ци пра те фељ тон „Сло је ви та лич ност Ми ла
на Гро ла“, ко ји је на стао на осно ву де ло ва из ове књи ге.

Ј. С.
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У но ву се зо ну, 
драм ски ан самбл 
На род ног по зо
ри шта је за ко ра
чио оја чан но вим 

чла но ви ма. На и ме, по чет ком ок
то бра, са Те ра зи ја је до шао Иван 
Бо сиљ чић, по сле ње га пот пис на 
вер ност На ци о нал ном те а тру је 
ста ви ла Сло бо да Ми ћа ло вић, а 
по том Бо ја на Бам бић и Не бој ша 
Ду га лић ко ји су ра ни је већ би ли 
у ан га жма ну.

У из ја ви за По зо ри шне но
ви не Бо сиљ чић, но си лац ви ше 
глав них ро ла у По зо ри шту на 
Те ра зи ја ма, ка же да је ве о ма сре
ћан што је до био по зив за ан
га жман у овој, ка ко је ре као, 
слав ној те а тар ској ку ћи. „Све
стан сам да до ла зим ме ђу глу
мач ке бар до ве, ме ђу нај ве ћа 
име на срп ског глу ми шта. Ова 
ку ћа пред ста вља ве о ма би тан 
део срп ске исто ри је, оп ште и 
по зо ри шне. Мно го се ра ду јем 
што сам ов де, јер се у ан сам
блу на ла зи мо жда и нај бо љи 
део мо је глу мач ке ге не ра ци је, 
мо јих ко ле га из кла се про фе
сор ке Ви де Ог ње но вић, као и  
из дру гих па ра лел них кла са“, 
ис ти че Бо сиљ чић ко ји тре
нут но игра у пред ста ви „Ка
њош Ма це до но вић“ на сце ни 
На род ног по зо ри шта. „Да кле, 
знам да до ла зим ме ђу при ја
те ље, али ра ду је ме и што до
ла зим у до бру кон ку рен ци ју. 
Без до бре кон ку рен ци је не ма 
ни на прет ка, а то ме се ов де на
дам“, до да је овај глу мац ко ји 
је ши ру по пу лар ност сте као и 
уло га ма у не ко ли ко ве о ма гле
да них те ле ви зиј ских се ри ја.

И Сло бо да Ми ћа ло вић, не
ка да шња чла ни ца Ју го сло вен
ског драм ског по зо ри шта, ка
же да јој ве о ма при ја што је 
по ста ла члан На ци о нал ног 
те а тра и на гла ша ва да јој то 
пред ста вља ве ли ку част и за
до вољ ство. „Ве ру јем да ће
мо ле по са ра ђи ва ти и на ста ви
ти пу тем ко ји су већ го ди на ма 
ства ра ли на ши нај ве ћи глум
ци. Же лим да за хва лим они ма 
ко ји су ве ро ва ли да је ме ни ме
сто баш у овом по зо ри шту и ан
сам блу. За до вољ ство је ве ли ко, а 
од го вор ност још ве ћа. До бро до
шли у На род но по зо ри ште“, по
ру чу је Сло бо да ко ја је глу му на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти 
у Бе о гра ду упи са ла 1999. у кла
си проф. Пре дра га Бај че ти ћа, а 
ди пло ми ра ла код проф. Дра га
на Пе тро ви ћа Пе ле та. Она, као 

и Бо сиљ чић, тре нут но игра са
мо у „Ка њо шу Ма це до но ви ћу“ у 
ко јем је пр ви пут на сту пи ла 10. 
апри ла ове го ди не ка да је у уло зи 
Ив ке за ме ни ла Зо ра ну Бе ћић. На 
тај на чин, Ми ћа ло ви ће ва је по
сле де се то го ди шње па у зе по но
во стала на сце ну На род ног по
зо ри шта, где је 2002. дебитова ла 
у пред ста ви „Ко мен ди ја ши“, у 
ре жи ји Пре дра га Бај че ти ћа. 

Но виста ри члан драм ског 
ан сам бла по ста ла је Бо ја на Бам
бић ко ју пу бли ка На ци о нал ног 
те а тра тре нут но мо же ви де ти 
у пред ста ва ма „Го спо ђа ми ни
стар ка“ и „Фи га ро ва же нид ба и 

раз вод“, у уло га ма Со је и Мар
се ли не. „На род но по зо ри ште је 
део мог би ћа, лич ног и про фе
си о нал ног. От кад знам за се
бе, ја сам у На род ном по зо ри
шту, са мо на раз ли чи те на чи не. 
Играм у овом те а тру од сво је ди
плом ске пред ста ве, ‘Ја ча’ Аугу
ста Стринд бер га на Сце ни ‘Пе ти 
спрат’ 2003. го ди не, та ко да ни
ку да ни сам ни од ла зи ла да бих 

мо гла ре ћи ка кав је осе ћај ка да 
се вра ти те. Ра ду јем се бу ду ћем 
ра ду и но вим уло га ма“, ка же Бо
ја на ко ја је, осим у по зо ри шту, 
глу ми ла у ви ше фил мо ва и те ле
ви зиј ских се ри ја.

У ста ро глу мач ко „ја то“, по
сле не ко ли ко го ди на па у зе се 
вра тио и Не бој ша Ду га лић ко
ји се, по ред глу ме и ре жи је, ве
о ма успе шно ба ви и пе да го шким 
ра дом на Ака де ми ји умет но сти. 
„Ра ду јем се по врат ку на ме сто 
свог про фе си о нал ног глу мач ког 
по чет ка. Ре пер то ар ску тра ди ци
ју На ци о нал ног те а тра до жи вља
вам као при род ни ам би јент свог 

глу мач ког пу та, та ко да и свој по
вра так узи мам као при ро дан. На
дам се да ће тај по вра так би ти на 
обо стра ну ра дост до се за ња не
ких но вих до ме та“, ка же Ду га лић 
ко ји је ди пло ми рао 1994. го ди не 
на Фа кул те ту драм ских умет но
сти у Бе о гра ду у кла си про фе со
ра Вла ди ми ра Јев то ви ћа.

Ми ко јан Без бра ди ца

Конкуренција 
значи напредак

НОВИ-СТАРИ ЧЛАНОВИ ДРАМСКОГ АНСАМБЛА

Но ви вршилац дуж
ности ди рек тора 
Опе ре На род ног 
по зо ри шта, опер
ски ре ди тељ Де

јан Ми ла ди но вић, сво ју успе шну 
ка ри је ру оства рио је на на шој и 
свет ској опер ској сце ни. Он је „де
те умет но сти“, ка ко Ита ли ја ни на
зи ва ју ства ра о це по те кле из по ро
ди це умет ни ка. Био је умет нич ки 
ди рек тор Опе ре Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду, Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
Опе ре и те а тра „Ма дле ни а нум“, 
опер ског по зо ри шта Универзит
етa у Да ла су и Уни вер зи те та Ју
жне Ка ли фор ни је у Лос Ан ђе ле су, 
где је био и про фе сор глу ме и ре
жи је. Пе да го шким ра дом се ба вио 
и на ФМУ у Бе о гра ду и у Опер
ском сту ди ју На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. У ње го вим ре жи ја ма 
ужи ва и аме рич ка пу бли ка (у Њу
јор ку, Атлан ти, Да ла су, Де тро и ту, 
Мил во ки ју, Сан Ди је гу, Њу Ор ле
ан су...), као и ка над ска (у Ви ни
пе гу, Ван ку ве ру), а од не дав но и у 
Ед мон то ну, где је „Аида“ у Ми ла
ди но ви ће вој ре жи ји увек рас про
да та.

С об зи ром да сте би ли ди
рек тор Опе ре На род ног по зо ри
шта од 1997. до 2001. го ди не, али 
и да ка ри је ру ре ди те ља успе
шно гра ди те у ино стран ству, 
ка ко про це њу је те про те кли пе
ри од на на шој и свет ској опер
ској сце ни?

У по ме ну том пе ри о ду ов да
шњи љу би те љи опе ре су до би ли 
мо гућ ност да на телевизији, по
пут Mez zo ка на ла, стек ну де ли
ми чан увид у зби ва ња на ино стра
ним опер ским сце на ма на ко ји ма 
све ви ше ра сте зна чај ре жи је. Ту 
вла да ме ша ви на из у зет них кре а
тив них по ма ка у ета бли ра њу но
во ве ков ног опер ског сцен ског 
је зи ка, али има и са свим бе сми
сле ног и штет ног лар пур лар ти
зма. Из тог ра спо на код нас се не
ка ко че шће пре сли ка ва ју, по не кад 
чак и до слов но, оне ма ње успе
шне вер зи је, ваљ да за то што је и 
за ко пи ра ње сјај них оства ре ња 
по треб на со лид на уме шност. Ми
мо то га, оста ло је тек не ко ли ко ча
сних из у зе та ка.

О на шој опер ској сце ни у про
те клој де це ни ји не бих оп шир ни
је јер, на жа лост, ни сам у 21. век 
ушао са На род ним по зо ри штем, 
иако сам истом увек био до сту пан. 
Тек 2011. го ди не сам по зван да ре
жи рам Пучи ни јев „Плашт“ за наш 
Опер ски сту дио, ре жи ју сам по
кло нио по зо ри шту јер сма трам да 

је бри га о но вом опер ском на ра
шта ју им пе ра тив. Исте го ди не сам 
об но вио сво ју ре жи ју Вер ди је вог 
„Ати ле“, па се та ко, безмало ме та
фо рич но, по ка за ло да сам при па
дао и да ћу при па да ти На род ном 
по зо ри шту, упр кос по ли тич ким 
или кла нов ским ком би на то ри ка
ма или лич ним су рев њи во сти ма 
или ко зна већ че му... што ни сам 
не разу  мем. 

У Аме ри ци сам, ме ђу тим, имао 
ви ше од два де сет ре жи ја са, ка
ко ме ди ји на во де, из у зет ним успе
хом. Са ра ђи вао сам са вр хун ским 
пе ва чи ма и ди ри ген ти ма, ме ђу ко
ји ма бих из дво јио ди ри ген та Џу
ли ју са Ру де ла, осни ва ча Њујоршке 
градске опере и жи ву ле ген ду аме
рич ког опер ског жи во та.

Из ме ђу тих го сто ва ња, по ку
шао сам да из вр сном ан сам блу 
но во сад ске Опе ре до не сем ре пер
то ар ско осве же ње, по том сам пре

Уверен сам да  култура не 
постоји  без континуитета 

ИНТЕРВЈУ   |  ДЕЈАН МИЛАДИНОВИЋ

Моји пријатељи че
сто, мислећи на

могоца,мајку,менеимо
јућерку,кажу:„Твојапо
родицајекрозтригенера
ције уградила у Народно
позориштепрекостого
дина своје уметности“.
У питању је културни
континуитет, а култу
рабезконтинуитетане
постоји.Свестотомесе
коднассададонеклефор
мира,аливеомаполакои
деломнаопако.Такосеве
омачестоможечутииз
раз „традиционалнама
нифестација“ за нешто
што се догађа тек дру
гитрећипут?!Традици
јесекоднародасрећније
историје мере вековима,
а ми немамо стрпљења
низадекаде,негосепро
глашавазатрадиционал
ноионоодјучеипрекју
че.Плашим се датакав
скоројевићки медијски
приступ у кореспонден
цији са менталитетом
свикнутим само на те
жње„одданасзасутра“
икратковидстав„после
мене потоп“, више изо
пачујесвестоконтинуи
тетукултуре,негошто
јеподржава.
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ТРИ ПИТАЊА ЗА ГОРАНУ БАЛАНЧЕВИЋ

Писањем 
против  беса
Завршени су конкурси за

драмски текст у оквиру
пројекта „Млада балканска
драма“,ауорганизацијиНа
родногпозориштауБеогра
ду и Театрамладих „Нико
лајБинев“изСофије.Жири
нашег националног театра
севећиномгласоваопределио
за„Центарзапринудносле
тање“ Горане Баланчевић,
ажириизСофије затекст
ИванаДимитрова„Времен
скаболест“.

На це ре мо ни ји уру че ња На
гра де у Му зе ју На род ног по зо
ри шта ка за ли сте да сте у овој 
дра ми ску пи ли сав бес сво је ге
не ра ци је. Ко су, за пра во, ју на ци 
те при че?

Да ни сам бе сна 
ве ро ват но се не бих 
ни ба ви ла пи са њем. 
Ду го сам по сма тра
ла се бе и сво је ко
ле ге, али и оста ле 
мла де љу де око се
бе, слу ша ла сам и 
гле да ла њи хо ве сва
ко днев не при че и 
ре ши ла да их из не
сем на све тлост да
на. Не ко о то ме мо
ра да про го во ри, а ја 
сам осе ти ла да је то 
мој за да так. Ју на ци 
на ше сва ко дне ви це 
и мо је дра ме су мла
ди, ам би ци о зни љу
ди, ко ји зна ју ко су и 
шта же ле, али им је 
оне мо гу ће но да бу
ду оно што је су. То 
су осо бе на те ра не да се са мо стал
но под врг ну то тал ној де фор ма ци
ји соп стве не лич но сти, да се од
рек ну сно ва и же ља, љу ди од ко јих 
се оче ку је да по ста ну ауто ма ти, 
ко ји ће – на рав но као та кви, де мо
ра ли са ни и све де ни на функ ци ју – 
до при не ти овом дру штву. Цен тар 
за при нуд но сле та ње по сто ји, он је 
сву да око нас, али се о ње му ћу ти.

Са дра мом „Огво жђе на“, 
про шле го ди не сте по бе ди ли на 
кон кур су Удру же ња драм ских 
пи са ца Ср би је и ти ме по ста ли 
пр ва же на и нај мла ђи до бит ник 
На гра де „Бра ни слав Ну шић“. 

Ну ши ће ве дра ме су пр ве ко је 
сам ика да чи та ла у жи во ту. Имам 
дис лек си ју, ја ко ка сно сам на у чи ла 
да пи шем и се ћам се да сам чи та ју
ћи ње го ве ко ме ди је ми сли ла: „Ка
ко је ово ле по на пи са но, ја то ни
ка да не бих мо гла, а во ле ла бих“. 

Иако је мо ја ди плом ска дра ма са 
сон го ви ма, „Огво жђе на“, оце ње
на као то тал ни про ма шај на ФДУ, 
ја сам је ипак по сла ла на Кон курс. 
Ве ро ва ла сам да сам ура ди ла пра
ву ствар и по бе да ме је још ви ше 
убе ди ла у то! Ко мад је увр штен и 
у из бор од 600 дра ма на ста лих у 
це лом све ту а чи ји су ауто ри же не, 
и има ла је јав но чи та ње у Сток
хол му ав гу ста ове го ди не, на кон
фе рен ци ји Wo man Playwrights In
ter na ti o nal. То је мо ја пр ва ве ли ка 
на гра да, ко ју ћу увек пам ти ти. 

Ка кви су вам да љи пла но ви, 
шта би мо гла би ти те ма Ва шег 
но вог ко ма да?

Тре нут но ра дим на но вим дра
ма ма ко је се ба ве про бле ми ма ти
неј џе ра и по ро дич ним на си љем, 
тач ни је по ло жа јем зло ста вље них 

же на ко је су би ле при ну ђе не да по
чи не зло чин ка ко би се за шти ти ле. 
То су бол не те ме и ко ри стим ис ку
ства же на из за тво ра, и јед но став
но мо рам о то ме да пи шем! По
ред дра ме, за вр ши ла сам и сво ју 
пр ву збир ку при ча, спре мам се за 
африч ке сту ди је и ис тра жу јем при
че о жи во ти ма Афри ка на ца ко ји су 
жи ве ли у људ ским зо о ло шким вр
то ви ма. Ра дим на кон цеп ту за бав
ног пер фор ман са ко ји ће се ба ви
ти сва ко днев ним жи во том љу ди 
обо ле лих од ул це ро зног ко ли ти са 
и Кро но ве бо ле сти, и му дро раз ви
јам план ка ко да у по прав ним до
мо ви ма и/или у за тво ру успе шно 
ор га ни зу јем ра ди о ни цу кре а тив
ног пи са ња, јер имам ве ли ку же
љу и сна гу да се ти ме у бу дућ но
сти ба вим.

Ми ко јан Без бра ди ца

шао у „Ма дле ни а нум“, где сам 
про вео три се зо не у истом по ку
ша ју, осна же ном и мо јим две ма 
ре жи ја ма, фу ту ри стич ком вер зи
јом „Хоф ма но вих при ча“ и сај бер 
геј шом као на слов ним ли ком опе
ре „Ма дам Ба тер флај“. 

Из Ва шег угла, ко ли ко је са
вре ме на опер ска пу бли ка у мо
гућ но сти да пре по зна аутен тич
ну мо дер ну ре жи ју и одво ји је 
од „пре ва ре“ да нас све при сут не 
у умет но сти уоп ште?

Не ка да сам се, као млад ре ди
тељ, же сто ко бо рио про тив дог ми 
и ша блон ског ко пи ра ња ко је је ца
ро ва ло на опер ској сце ни у вре ме 
ка да су се опе ром рет ко ба ви ли 
про фе си о нал ни ре ди те љи. Драм
ско по зо ри ште је тих ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка већ уве ли ко ју ри ло нај ра зно
вр сни јим ауто стра да ма, а ја сам се 
као „де те опе ре“ те шко ми рио са 

то ли ким сцен
ским за о ста
ја њем опе ре. 
Као и му зич
ки и драм ски 
обра зо ва н ре
ди тељ, по
стао сам у на
шој опер ској 
сре ди ни, та
да ју го сло
вен ској, аван
гар да – убр зо 
оп ште при хва
ће на и до бро
до шла у опер
ским ку ћа ма 
та да шње Ју
го сла ви је. Мој 
но ви при ступ, 
у то вре ме, је
дан му зи ко лог 
је де фи ни сао 
ова ко: „Ми ла
ди но вић ми
сли му зи ку“. 
За и ста, ни сам 
при бе га вао ла
жној мо дер
ни за ци ји, не
го сам тра гао 
за са вре ме ном 
ло ги ком зби
ва ња ко ја би 
се укло пи ла у 
дра ма тур ги ју 
од ре ђе не опе
ре, не за бо ра
вља ју ћи при
том да му зи ка 
мо ра у пот пу
но сти да бу
де основ за 
м а к  с и  м а л 

ну про во ка ци ју ма ште. С об зи
ром да му зи ка пру жа без број иде
ја и при сту па, се лек ци ја мо ра да 
бу де бри жљи ва, а ода бра ни при
ступ мо ра би ти ко хе рен тан и до
сле дан му зич кој ми сли. За то је 
ор ке стар ска пар ти ту ра за ме не из
вор све га – и ди зај на све тла, де
ко ра и ко сти ма и ми зан сце на и 
ода би ра глу мач ких сред ста ва, да
кле, из вор ком плет не пред ста ве. 
Му зич ки ути сак мо ра би ти по ве
зан са ви зу ел ним ути ском, ко ји је 
аде ква тан и та чан, са мо та ко на
ста је до бра опер ска пред ста ва, а 
он да је спо ред но да ли је мо дер
на или не. Ко тим пу тем не уме да 
иде и ни је спо со бан да кре и ра до
бру пред ста ву, спас тра жи у по
мод ним трен до ви ма ко ји су исти 
ша блон као и не ка да шњи кон зер
ва ти ви зам. Та ко је, на при мер, 
ми ни ма ли зам уна за дио опер ску 
сце ну и свео је на кон церт у ко

сти ми ма. У Аме ри ци, где је пу
бли ка кон зер ва тив ни ја и не во ли 
под ва ле, то на зи ва ју „Euro trash“. 
И што је би зар ни ја пред ста ва то 
пу бли ка ви ше про те сту је, али ре
ди те љи по ста ју слав ни ји. Та кве 
пред ста ве ру ше ква ли тет и од би
ја ју пу бли ку од по зо ри шта. Сре
ћом, са да то већ из ла зи из мо де. 
На рав но, по вра так на ста ро ни је 
ре ше ње, а но ви пу те ви се су ви ше 
спо ро от кри ва ју. Ја и да нас пом
но пра тим шта се де ша ва, на при
мер, на по љу 3D ви део ани ма ци је 
и ко ри стим у сво јим пред ста ва ма 
са вре ме ну тех но ло ги ју. За бу дућ
ност опе ре је ве о ма ва жно и ино
ви ра ње ства ра ла штва ко је је код 
нас ду го би ло у стаг на ци ји. За
то сам по след њих го ди на на пи
сао, са сво јом су пру гом, ли бре та 
за две ко мич не опе ре: „Ман дра го
лу“ Ива на Јев ти ћа и „Ве се ле по
по ве ба нат ске“ Де ја на Де спи ћа 
(по Срем че вом ро ма ну „Поп Ћи
ра и поп Спи ра“) ко ја би тек тре
ба ло да бу де из ве де на. По том сам 
за вр шио и тре ћи ли бре то за опе ру 
о ко јој ће уско ро тек би ти ре чи.

 Из ис ку ства ра да у Аме ри
ци, да ли је мо гу ће не што од њи
хо вих ре ше ња, од умет нич ких 
до ор га ни за ци о них, при ме ни ти 
код нас?

Мо гу ће је, али је пред у слов 
из у зет ни про фе си о на ли зам, по
пут аме рич ког, и то ен ту зи ја стич
ни про фе си о на ли зам. Ме ђу тим, 
на осно ву ис ку ства то ком мог ра
да на две ма пред ста ва ма про шле 
го ди не, за кљу чио сам да се у бе
о град ској Опе ри не ка ко из гу би
ла ра дост ства ра ња. То се ваљ да 
де ша ва ка да се не до ста так умет
нич ког ауто ри те та ба ха то за ме њу
је ауто ри те том ру ко во де ће функ
ци је. Осе тљи во би ће умет ни ка то 
не под но си. За то ми се чи ни да је 
мој основ ни за да так ово га тре
нут ка да вра тим сви ма у Опе ри 
ра дост ства ра ња кроз тим ски рад 
и уз раз мах ма што ви то сти и кре
а тив но сти ко је ина че кра се на ше 
див не умет ни ке. Ту по себ но мла
ди умет ни ци уно се све жи дах и 
за то су увек има ли и има ће сву 
мо ју по др шку. На рав но, ни ста ри
ји, зна чај ни ји чла но ви Опе ре не
ће би ти у за пећ ку, јер под јед на ко 
по шту јем ква ли те тан рад, и ми ну
ли, и те ку ћи, и бу ду ћи. И не сма
трам да мо ја умет нич ка ре пу та ци
ја тре ба да слу жи не ка квој мо јој 
до ми на ци ји и ус по ста вља њу мо
ћи, не го тре ба сви ма да пру жи до
бре са ве те и пра ви под стрек. 

Ва ња Ко са нић

Уверен сам да  култура не 
постоји  без континуитета 
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Повратак античкој трагедији
СОФОКЛОВА „АНТИГОНА“ НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Пр ва премијера „Ан
ти го не“ у пре во ду 
др Да ни ла Тр бо је
ви ћа и ре жи ји Са
ве То до ро ви ћа, би

ла је 8. сеп тем бра 1905. Игра на  је 
уз пре ми је ру Пла у то ве ко ме ди је 

„Хва ли ша“, ко ју је та ко ђе пре вео 
Тр бо је вић и ре жи рао То до ро вић. 
Уло гу Кре он та је ту ма чио Љу ба 
Ста но је вић, Еври ди ка је била По
по ви ће ва, Хе мон До бри ца Ми лу
ти но вић, Ан ти го ну је играла Је ле
на Пет ко ви ћ, Исме ну Бо ји ће ва, а 
Тиресију (како је тада писало, Та
ре зи ју) – Га ври ло вић. Ту ма че ма
њих уло га пред во ди Са ва То до
ро вић као Гласник, а с њим су и 
Ди ми три је вић (Стра жар), Или чић 
(Слу га), те Д. Пе тро вић, Ру цо вић, 
Па вло вић и Бо жо вић као ко ри фе
ји, стар ци те бан ски. 

После премијере „Политика“ 
об ја вљу је при лич но не му шти при
каз под на сло вом „Кла сич но ве че“. 
Чи ни се да је ре цен зент (потписан  
иницијалом У) хтео да из бег не из
но ше ње су да ко ји је очи глед но био 
не по во љан по пред ста ву. Уз обе
ћа ње да ће о све му оп шир но пи са
ти по сле дру ге пред ста ве (што се 
ни је до го ди ло), он за кљу чу је по
хва лом ко ја је упу ће на пу бли ци: 
„На ша се пу бли ка, ко је је би ло до
вољ но, др жа ла слав но. Како ве ли: 
е не ће те ви на ма ви ше пре ба ци ва
ти да не ма мо кла сич ног уку са“. 
Ре при за је играна 10. сеп тем бра уз 
пре ми је ру Мо ли је ро вог „Жор жа 
Дан де на“, а тре ће и по след ње из
во ђе ње ове по став ке је би ло 17. ја
ну а ра 1906. уз Ла би шо ву ко ме ди ју 
„Прах у очи“.   

Сле де ћа пре ми је ра „Ан ти го
не“ па да у до ба управ ни ко ва ња 
Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа Ма су ке, 

4. апри ла 1925, овог пута у пре во
ду Си ме Пан ду ро ви ћа. Пред ста ву 
је, као гост, ре жи рао Алек сан дар 
Ва ре шча гин, сце но граф и ко сти
мо граф је био Вла ди мир За го род
њук, а на пла ка ту сто ји и: „Му зи
ка по ста рим грч ким мо ти ви ма“. У 
на слов ној уло зи је би ла Зла та Мар
ко вац, Да ра Ми ло ше вић је ту ма чи
ла Исме ну, До бри ца Ми лу ти но вић 
је био Кре онт, Ан ка Вр ба нић је ту
ма чи ла Еури ди ку, Во ји слав Јо ва
но вић је био Хе мон, у уло зи Ти ре
си је је био Ми ло рад Га ври ло вић, а 
у ма њим уло га ма су на сту пи ли Јо
ван Ђе до Ан то ни је вић (Стра жар), 
Бо жи дар Ни ко лић (Гла сник), Све
ти слав Ми лу ти но вић (Роб), Ма та 
Ми ло ше вић (Кор), Ма ри ја По по
вић (Све ште ни ца). 

Кри ти ке об ја вље не сле де ћег 
да на у „По ли ти ци“ и „Прав ди“, 

на жа лост, ви ше го во ре о су ко бу, 
нај ве ро ват ни је по ли тич ке при ро
де, из ме ђу ова два гла си ла, као и 
о њи хо вом раз ли чи том по гле ду на 
но ву упра ву По зо ри шта, не го о са
мој пред ста ви. Ми ло је Ми ло је вић 
у „По ли ти ци“ ан ти ци пи ра ову си
ту а ци ју: „Ја већ ви дим по не ке од 
оних ко ји пи шу кри ти ке по днев
ним ли сто ви ма и ко ји ма ће баш 
то пи та ње (хо ра – прим. Ј.С) да
ти згод ну при ли ку да се из ви чу и 
на псу ју. Из гле да да је и то за до
вољ ство сво је вр сте“. Овај кри ти
чар то пло по здра вља по тез вра ћа
ња на ре пер то ар ан тич ке тра ге ди је 
и оце њу је да је пред ста ва „до бро 
игра на“, а глум ци су „ус пе ли да 
ожи ве, да нам учи не бли ским лич
но сти ко је су ту ма чи ли“. Ме ђу
тим, „Прав дин“ ре цен зент Ду шан 
Кру нић  на па да По зо ри ште, упра

ву, ре ди те ља... „Ве ли ку исти ну но
се оне Дан те о ве ре чи, да се са мо 
слич ни дру же, да се слич ни тра
же и на ђу. Та ко је и у на шем по зо
ри шту: управ ник – двој каш на шао 
је ре ди те ља – двој ка ша“. При шив
ши ре ди те љу епи тет шми рант, а 
управ ни ку не зна ли ца, он да ље си
па ка ко се „шар ла тан ским ра дом 
пр во га и ка жњи вим при стан ком 
дру го га“ до шло до „срам не пре ми
је ре“, и на ста вља увре дама: „јад ни 
про вин ци ја лац“ Ва ре шча гин „др
ско спро во ди ре жи ју“, де мон стри
ра ју ћи сво је „шар ла тан ство“. Он 
даље об ја шња ва ка кав је то ре ди
те љев  нео про сти ви грех пре ма ан
тич кој тра ге ди ји: „Хор се ни је ни 
по ја вљи вао, Г. Ва ре шча гин про
сто је стр пао јед ног глум ца у ор
ке стар, ко ји је чи тао текст хо ра!“. 
За Кру ни ћа овај по тез зна чи ли ша
ва ње ан тич ке тра ге ди је „ње не нај
ве ће дра жи и глав не ка рак те ри сти
ке“. Пан ду ро ви ћев пре вод Крунић 
оце њу је као „ко ми чан“, на ро чи то 
у ди ја ло зи ма Ан ти го не и Кре он та, 
јер му се она обра ћа са „ви“.   

Да ли је слич но Кру ни ћу ми
сли ла пу бли ка, или но ва упра
ва (Ма су ка је био на че лу На род
ног по зо ри шта са мо од но вем бра 
1924. до ав гу ста 1925), или је реч 
о не чем тре ћем, тек – Ва ре шча ги
но ва „Ан ти го на“ је од и гра на са мо 
још јед ном до кра ја се зо не и ви ше 
се ни је вра ти ла на ре пер то ар.

Је ли ца Сте ва но вић

Два де сет го ди на! Две 
пу не де це ни је! Де
ца ко ја су ро ђе на 
кад и по став ка Сте
ри ји ног „Кир Ја ње“ 

ко ју је за На род но по зо ри ште на
чи нио Егон Са вин, ста са ла су за 
фа кул тет. Име на и гра ни це др жа
ве у ко јој је настала и жи ве ла, про
ме ни ле су се не ко ли ко пу та, као и 
по ли тич ки и еко ном ски ре жи ми, 
па чак и – кли ма. Али све то ни је 
ути ца ло на ову пред ста ву! Глум ци 
је игра ју са не сма ње ном стра шћу 
и истом ра до шћу, пу бли ка је гле
да у истом бро ју и са истом ра до
шћу као на пре ми је ри, 25. де цем
бра 1992. Зу бу вре ме на су одо ле ли 
и де кор Ге ро сла ва За ри ћа, ко сти ми 
Бо ја не Ни ки то вић, му зи ка Ксе ни
је Зе че вић, као и сцен ски го вор ко
ји је са глум ци ма по ста вио Ра до
ван Кне же вић. Као на пре ми је ри, 
чу ве ног твр ди цу бра ву ро зно игра 
Пре драг Еј дус, ње го ву же ну Ју цу 
На да Блам, њи хо вог бу ду ћег зе та, 

но та ро ша Ми ши ћа ту ма чи Ле по
мир Ив ко вић, а оцва лог мла до же
њу Кир Ди му – Ми лен ко Па влов. 
То ком две ду ге де це ни је ова пред
ста ва ни је има ла ни мно го из ме на 
у по де ли: по ред На де Блам Ју цу је 
јед но вре ме игра ла Не ла Ми ха и ло
вић; Кир Ја њи ну кћи Ка ти цу је нај
пре игра ла Та ма ра Вуч ко вић, по том 
Да ни је ла То мо вић Па у но вић и јед
ном Ли ди ја Сте ва но вић, a сада Зла
ти ја Ива но вић и Ми ле на Ђор ђе вић; 
Кир Ди му су игра ли и Бо шко Пу ле
тић, Ра де Ми ља нић и Пе ђа Ми ле
тић, док уло гу слу ге Пе тра, ко ју је 
ис пр ва играо Ми хај ло Вик то ро вић, 
са да ту ма че Бо шко Пу ле тић и Ср
бо љуб Ми лин, а игра ли су је и Бо
рис Ан дру се вић, Бог дан Ми хај ло
вић, Ја нош Тот, и јед ном То мислав 
Три фу но вић.

„Сен за ци ја на Тр гу“, „Кир Ја
ња у не бе ским ви си на ма“ осва ну ли 
су на сло ви у но ви на ма по сле пре
ми је ре, а кри ти ча ри су пи са ли да 
је пред ста ва „не на дан, сен за ци о на

лан до га ђај“, да су се „ви со ка кре
а тив на фре квен ци ја ре ди те ља, глу
ма ца, сце но гра фа, ко сти мо гра фа и 
ком по зи то ра на про сто, ле по том и 
из ра жај но шћу, ма гич но шћу и ин те
ли ген ци јом, ута па ли у на ша ср ца и 
па мет та ко да ће нам им пре сив ност 
овог де ла оста ти за у век у крип ти 
се ћа ња“. И та ко је, по сле чу ве них 
Пе ре До бри но ви ћа и Чи ча Или је 
Ста но је ви ћа, Пре драг Еј дус 
оства рио кре а ци ју ко
ја ће оста ти у исто
ри ји на шег те а тра 
упи са на злат ним 
сло ви ма, јер је 
„Кир Ја њу уз
ди гао до 
не  слу  ће
них те а
т а р  с к и х 
в и  с и  н а , 
н а д  в и о 
над нај
с у п  т и л 
ни је ду би

не људ ске тра ги ке (…) не ви ђе ном 
пре ци зно шћу, ми ну ци о зно шћу у 
гра ђе њу сва ког де та ља Кир Ја њи
ног ли ка“.  

Усле ди ле су на гра де и при зна
ња: пред ста ва је би ла про гла ше на 
за „нај зна чај ни је оства ре ње у кул

ту ри за 1992“, а 
по из бо ру по

зо  р и  ш н и х 
кри ти ча

ра ТВ Бе о град и свих бе о град ских 
ли сто ва је, уз „Ма ску“ Цр њан ског у 
ре жи ји Ни ки те Ми ли во је ви ћа, би ла 
и нај бо ља пред ста ва у 1993. Ту су и 
три Сте ри ји не на гра де ко је су до
би ли Са вин, Еј дус и За рић, Еј дус је 
до био и На гра ду пу бли ке за нај бо
ље глу мач ко оства ре ње на По зор
ју. На гра де На род ног по зо ри шта су 
до би ли Еј дус и За рић, а На да Блам 
и Бо ја на Ни ки то вић – По хва ле. 

То ком про те клих два де сет го
ди на, на ма тич ној али и на сце на ма 

ши ром Ср би је, као и у ино стран
ству: у Бе чу, у Ак цент те а тру 

1998, у Ба ња Лу ци, Ку ма
но ву и Ско пљу 2002, те у 
Чи ка гу, у North Sho re Art 
Cen ter 2006. (би ло је то 
пр во го сто ва ње На род
ног по зо ри шта у САД), 
„Кир Ја њу“ је, до сада, 
ви де ло ви ше од 72000 
гле да ла ца!

Је ли ца Сте ва но вић

Две деценије на радост свих
ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ КИР ЈАЊЕ

Трећапремијера„Анти
гоне“ у историји На

родногпозориштајезака
зана за 14. децембар 2012.
Представу режира Јагош
Марковић који је и аутор
сценографије, драматург
је Молина Удовички Фо
тез, костимограф Боја
на Никитовић, Владимир
Петричевић је аутор ди
зајна звука, а др Љиљана
Мркић Поповић брине да
преводМилошаЂурићабу
деадекватнопрезентован
са сцене. У насловној уло
зи је Вања Ејдус, Креон
та игра Драган Мићано
вић,ВјераМујовићтумачи
Исмену, Ђурђија Цветић
се појављује у улози Хора,
Михаило Јанкетић је Ти
ресија, Бојан Кривокапић
игра Стражара, Алексан
дар Срећковић Гласника,
АлександраНиколићЕури
дику,аХемона– Момчило
Оташевић.
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ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (11) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

Јавни и политички рад у 
међуратном раздобљу

ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (28) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Весна Лечић: Силфида која плаче
ФЕЉТОН

Де вој чи ца ко ју је 
отац, а не као што 
је уоби ча је но ам
би ци о зна ма ма, од
вео у Ба лет ску шко

лу „Лујо Да ви чо“, Ве сна Ле чић 
(1949) сво је ба лет ско шко ло ва
ње је по че ла и за вр ши ла у кла си 
Сми ље Мо јић. У по чет ку је ви ше 
же ле ла да бу де пи ја нист ки ња, као 
не што ста ри ја оду ше вља ва ла се 
ме ди ци ном, а он да ју је Ди ми три
је Пар лић иза брао да са 17 го ди
на бу де члан бе о град ског Ба ле та. 
И као ту мач ма њих со ли стич ких 
уло га и као но си лац глав них, она 
је у ка ри је ри увек ишла уз ла зном 
ли ни јом – од „Ру ске игре“ из „Ла
бу до вог је зе ра“, Глав не ро би ње у 
„По ло вец ком ло го ру“, пре ко уло ге 
се стре (за јед но са Иван ком Лу ка
те ли) у ба ле ту „Се ба сти јан“ за ко
ју је до би ла На гра ду На род ног по
зо ри шта 1968, до лир ске, уми ља те 
Би ља не у „Охрид ској ле ген ди“.

Из де се ти на ње них со ли стич
ких и глав них уло га те шко је из
дво ји ти нај зна чај ни је. Ве сни су 
од го ва ра ле лир ске кла сич не уло
ге по пут оне у „Сил фид ма“, ко ју 
је игра ла са ис тан ча ним осе ћа њем 

за ба лет ски ро ман ти зам. И увек је 
ис ти ца ла да „Pre lid“ и „VII vals“ у 
овом ба ле ту јед но став но „обо жа
ва“. Леб де ла је као ете рич на ви зи
ја у „Жи зе ли“ ту гу ју ћи за из гу бље
ном љу ба ви, па ни је чу до што је 
Пар лић за њу го во рио да је „Жи зе
ла ко ја пла че“. За Ти та ни ју у „Сну 

лет ње но ћи“ је до би ла још јед ну 
го ди шњу На гра ду сво га по зо ри
шта. Ис ти ца ла је сво ју ин тер пре
та ци ју Зе ле не же не у „Пер Гин ту“, 
а и по ред скром но сти, та ко не сва
ки да шње за јед ну пр ва ки њу, го во
ри ла је да се „баш по но си“ уло гом 
Ип си ти ле у ба ле ту „Cat tu li car mi

na“. Уло га Би ља не 
у по след њој Пар
ли ће вој вер зи ји 
„Охрид ске ле ген
де“ у ана ли ма На
род ног по зо ри шта 
оста је за пам ће на 
по из у зет ној из ра
жај но сти. Ста тус 
пр ва ки ње бе о град
ског Ба ле та до би
ла је тек пет го ди
на пред пен зи ју, 
иако је прет ход но 
од и гра ла ве ли ки 
број глав них уло
га. Сво ју по след њу 
кре а ци ју, Страст у 
ба ле ту „По кај ник“, 
оства ри ла је 1991. 
и, са 42 го ди не, 
оти шла у пен зи ју. 

Но, то је био 
са мо крај ак тив не игре на сце ни, 
усле дио је Ве снин сту ди о зан и 
озби љан ре пе ти тор ски ан га жман. 
Пр ви ова кав њен рад био је у ба
ле ту „Иза до ра“, на по зив ко ле ги
ни це, ко ре о гра фа Је ле не Шан тић. 
Ве сна је би ла њен аси стент и пр
ви пут је у свој ству ре пе ти то ра ра

ди ла са Аш хен Ата љанц и Кон
стан ти ном Ко стју ко вим. Ис ку ство 
је сти ца ла упор но и про ми шље но 
ра де ћи. Са очи глед ним за до вољ
ством, о тој сво јој но вој уло зи го
во ри: „Ни ка да у са ли за ве жбе не 
ви чем, али сам ја ко отво ре на и 
кри тич на, на сми рен на чин. та ко 
да су ме при хва ти ли и на ши пр ва
ци. На при мер, у при пре ма ма да
нас већ култ ног ба ле та ‘Док тор 
Џе кил и ми стер Хајд’ Вла ди ми ра 
Ло гу но ва, ра ди ла сам са три игра
ча са свим раз ли чи тог тем пе ра мен
та и ка рак те ра, што ни је би ло баш 
ла ко. Јер, Ко стју ков се на про ба
ма не за ла же мак си мал но, али као 
ком пју тер пам ти све што му се ка
же, Те шеа се по на ша као мар љив 
уче ник, а Ка сат кин при ма ре пе ти
тор ски рад по зи тив но и на свој на
чин. Ужи ва ла сам у то ме. Чи ни ми 
се да у овом по слу ви ше да јем не
го у игри, пре за до вољ на сам и сто
га же лим да још ду го бу дем пе да
гог.“ 

На ша ме ди ци на ни је до би ла 
до брог ле ка ра, али је ба лет до био 
по жр тво ва ног ре пе ти то ра.

(на ста ви ће се)

То ком це лог ме ђу рат
ног пе ри о да Грол 
оба вља зна чај не 
функ ци је. Од 27. ав
гу ста 1924. Био је др

жав ни под се кре тар у Ми ни стар
ству ино стра них де ла, а Кра ље вим 
ука зом од 8. ок то бра 1924. је по
ста вљен „за из ван ред ног по сла ни
ка и пу но моћ ног ми ни стра пр ве 
гру пе пр ве ка те го ри је у Ца ри гра
ду“, али ту ду жност ни је пре у зео. 
По сле Ви дов дан ског уста ва је иза
бран за чла на Глав ног од бо ра Де
мо крат ске стран ке. Бу ду ћи да је 
био на чел но про ти ван Ви дов дан
ском уста ву и на чи ну на ко ји је из
гла сан, и ову функ ци ју не при хва
та. За вре ме кри зе стран ке, 1924, 
по кре ће по но во лист „Од јек“. На
ред не го ди не се кан ди ду је и би
ва иза бран за на род ног по сла ни ка 
Де мо крат ске стран ке, као и на из
бо ри ма 1927. Ми ни стар је про све
те у ко а ли ци о ној вла ди Ве ље Ву
ки ће ви ћа од 23. фе бру а ра 1928. и 
на том по ло жа ју оста је до 6. ја ну а
ра 1929, од но сно до из би ја ња Кра
ље ве ше сто ја ну ар ске дик та ту ре, 

по сле че га са Да ви до ви ћем оста
је је дан од нај по зна ти јих опо зи ци
о на ра пре ма ре жи ми ма ко ји су се 
сме њи ва ли од 1929. до 27. мар та 
1941. 

По ред то га, нај пре је био члан 
од бо ра Ко лар че ве за ду жби не, да 
би 1. мар та 1929. по стао управ ник 
Ко лар че вог на род ног уни вер зи те
та. Под ње го вим ру ко вод ством се 
од ви ја град ња згра де, ко ја ће по
ста ти је дан од кул тур них сим бо ла 
Бе о гра да до на ших да на. На че лу 
Управ ног од бо ра Ко лар че вог на
род ног уни вер зи те та на ла зио се 
ака де мик Алек сан дар Бе лић, са 
гру пом вр сних ин те лек ту а ла ца, 
про фе со ра бе о град ског уни вер
зи те та, ко ји су, уз Бе ли ћа и Гро
ла, то ком це лог ме ђу рат ног пе ри
о да осми шља ва ли и ор га ни зо ва ли 
на ци о нал но из ван ред но ко ри стан 
про грам „ши ре ња на уч них зна ња и 
на уч них схва та ња по ја ва у све ту“, 
кроз си сте мат ске кур се ве и пре
да ва ња у ци љу обра зо ва ња и вас
пи та ва ња нај ши рих сло је ва ста
нов ни ка свих де ло ва Бе о гра да и 
Зе му на. Рад се од ви јао кроз три на

уч не сек ци је (при род них и ег закт
них; прав них и еко ном ских; исто
риј скофи ло ло шких на у ка). Као 
по зо ри шни струч њак, Грол не за
не ма ру је ни по зо ри шну умет ност 
у про гра ми ма Ко лар че ве за ду
жби не, та ко да се на по ди ју му но
ве згра де из во де и це ле пред ста ве, 
а нај че шће од лом ци из по је ди них 
пред ста ва као илу стра ци је пре
да ва ња о драм ским ауто ри ма, до
ма ћим и стра ним књи жев ни ци ма. 
По во дом све ча ног отва ра ња згра
де Ко лар че вог на род ног уни вер
зи те та, 19. ок то бра 1932, об ја вље
на је пр ва књи га би бли о те ке КНУ 
– „Спо ме ни ца“ о све ча ном отва ра
њу, уз бе се ду др Алек сан дра Бе
ли ћа и „Осно ве про гра ма и ста ту
та КНУ“, с ко мен та ри ма ди рек то ра 
Ми ла на Гро ла. У „Спо ме ни ци“ су 
фо то гра фи је згра де, план згра де и 
по је ди них дво ра на, као и ле па ре
про дук ци ја пор тре та Или је М. Ко
лар ца, рад Уро ша Пре ди ћа. 

Ју ла 1938. стран ка на вла сти 
на ру чу је пам флет про тив Гро ла, 
до бро пла тив ши бив шем глум
цу Алек сиРе ши Ра до ви ћу (1876–

1942) да на пи ше бро шу ру „Шта 
че каш, Кра љев ска Вла до?“ Оп ску
ран пам флет на 15 стра ни ца об ја
вљен је под псе у до ни мом Ср бин 
Ср би но вић, у ко јем се не би ра
ју ре чи да се оцр ни јав ни и по ли
тич ки лик Ми ла на Гро ла, не пре за
ју ћи од ру жних алу зи ја на ње го во 
не срп ско пре зи ме (име се пре и на
чу је у Емил), па све до про гла ше
ња углед ног опо зи ци о ног по ли ти
ча ра – кра дљив цем угља за огрев! 
Ти пи чан при мер чар шиј ског по
ли тич ког беш ча шћа у ме ђу рат ном 
раз до бљу и осве те не у спе лог глум
ца пре ма свом не ка да шњем управ

ни ку ко ји га ни је „пре вео“, од но
сно ко ји га је от пу стио по при ме ни 
По зо ри шног за ко на из 1911. го ди
не (Ми лан Јо ва но вићСто и ми ро
вић, „Днев ник 1936–1941“, Но ви 
Сад, 2000). 

Грол се по вла чи са по ло жа ја 
управ ни ка Ко лар че вог на род ног 
уни вер зи те та 31. ок то бра 1938. и 
пот пу но се про све ћу је про фе си о
нал ном пар тиј ском ра ду у Де мо
крат ској стран ци. По смр ти Љу
бе Да ви до ви ћа, фе бру а ра 1940. 
по ста је пред сед ник Де мо крат ске 
стран ке. 

(на ста ви ће се)
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ВЕ ЛИКА СЦЕНА Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 2 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

субота

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 0504 05

19.00

опера
Франческа 
Чилее 01

АДРИЈАНА 
ЛЕКУВРЕР

субота 19.30

опера
Ђоакина
Росинија 05

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

среда 19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 07

МИЗАНТРОП

петак19.30

драма
Виде
Огњеновић 02

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

недеља 19.30

драма
Вилијама
Шекспира 09

ХЕНРИ ШЕСТИ

недеља19.30

04

КРАЉИЦА 
МАРГО

уторак

балет на музику 
Горана
Бреговића

20.00

у извођењу 
Ансамбла народних 
игара и песама 
Србије „Коло” 10

ГОЛГОТА И 
ВАСКРС СРБИЈЕ

понедељак 19.30

трагедија
Софокла 14

АНТИГОНА / 
ПРЕМИЈЕРА

петак19.30

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 11

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак 20.00

опера
Пјетра
Маскањија 12

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

среда 19.30

опера
Гаетана
Доницетија 15

ДОН ПАСКВАЛЕ

субота 19.30

16

ПОКОЈНИК

недеља

комедија 
Бранислава
Нушића

12.00

балет 
у кореографији 
Бруса Стајвела 16

ПЕТАР ПАН 

недеља

11.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела23

ПЕТАР ПАН

недеља12.00

поводом 75 
година Економског 
факултета 17

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

понедељак 19.30

опера
Гаетана
Доницетија 22

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

субота20.00

аутора Рашка В. 
Јовановића 17

ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ 
„МИЛКА 
СТОЈАНОВИЋ”

понедељак 19.30

18

АЛЕКСАНДАР

уторак

балет у 
кореографији
Роналда 
Савковића

19.30

20

ЖИЗЕЛА

четвртак

балет 
Адолфа 
Адама

19.30

трагедија
Софокла 21

АНТИГОНА 

петак

0126

19.30

драма
Синише
Ковачевића 23

ВЕЛИКА ДРАМА

недеља 20.00

24

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

поводом 100 година 
српског војног 
ваздухопловства

понедељак 19.30

оперета
Јохана
Штрауса 30

СЛЕПИ МИШ

недеља19.30

Б. М. Михиз / Е. 
Савин, по роману 
Меше 
Селимовића 28

ДЕРВИШ И СМРТ

петак 20.00

13

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА 
КОНЦЕРТ

недеља16.00
20.00

25

ШЧЕЛКУНЧИК

уторак

представа 
Балетске школе 
„Лујо Давичо”

19.00

26

КАРМЕН

среда

опера
Жоржа
Бизеа

19.30

балет 
П.И.Чајковског 27

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак 19.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 29

КИР ЈАЊА / 
20 година од 
премијере

субота

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 01

ГРАЂАНИН 
ПЛЕМИЋ

субота 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 03

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак 20.30

драма
Љубомира
Симовића 06

ХАСАНАГИНИЦА

четвртак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 02

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 04

ЗЛИ ДУСИ

уторак 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 05

ЗЛИ ДУСИ

среда 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 07

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 08

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

субота 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 10

ХЕДА ГАБЛЕР

понедељак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 11

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак 20.3020.30

комедија
Жана 
Ануја 12

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 15

ЖЕНИДБА

субота20.30

комедија
Оскара
Вајлда 14

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

петак20.30

драма
Сергеја
Коковкина 13

МИСИС ТОЛСТОЈ

четвртак

20.3020.30

драма
Роналда
Харвуда 17

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

понедељак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 21

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

комедија
Ива
Брешана 22

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

субота20.30

комедија
Жана 
Ануја 20

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

четвртак 20.30

комедија
Милоша
Николића 23

КОВАЧИ

недеља20.30

16

ВЕЧЕ 
БАЛЕТА И МОДЕ

недеља

        20.30 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 25

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак20.30

драма
Лукаса
Берфуса 24

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

понедељак 20.30

28

КОНЦЕРТ 
ХОРА ФЛАУТА 
„БЕОГРАДСКА 
СИРИНГА”

петак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 29

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

субота20.30

комедија
Жана 
Ануја 26

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

четвртак


