
1ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕЈАНУАР 2013

На кон па у зе због 
по жа ра ко ји се 
де сио по чет
ком де цем бра, 
управа На род

ног по зо ри шта очекује да ће, 
уколико се добију потребне 
дозволе од надлежних  служби, 
већ 1. фе бру а ра по но во по ди
ћи за ве су Велике сцене, а у том 
случају 2. фе бру а ра на с оче ку
је об но ва чувене Пу чи ни је ве 
опере „Ма дам Ба тер флај“ у ре
жи ји Де ја на Ми ла ди но ви ћа, под 
ди ри гент ском па ли цом ма е стра 
Де ја на Са ви ћа. У на слов ној уло
зи ће на сту па ти Су за на Шу ва ко
вић Са вић и Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић, Су зу ки ће бити Жељ
ка Здје лар, Ду брав ка Фи ли по
вић и Олга Савовић, Кејт Пин
кер тон су Та тја на Ми тић и Све
тла на Не сто ров, Пин кер то на ће 
ту ма чи ти Јан ко Си на ди но вић и 

Де јан Мак си мо вић, улогу Шар
пле са певају Вла ди мир Ан дрић 
и Ми о драг Д. Јо ва но вић, Го роа 
– Дар ко Ђор ђе вић, Да ни ло Сто
шић и Игор Матвејев, улогу Ја
ма до ри ја – Љу бо драг Бе го вић и 

Вук Зе кић, Уја к Бон за ће 
бити Сте фан Па вло

вић, Ми ха и ло 

Шљи вић и Алек сан дар Ста ма
то вић, а Кра љев ског ко ме са ра 
играју Бра ни слав Ко са нић и Па
вле Жар ков.

Тра ди ци о нал ним об ре дом и 
при је мом за ве ли ки број го сти
ју, чла но ва На ци о нал ног те а тра, 
зва ни ца из јав ног и кул тур ног 
жи во та и при ја те ља Ку ће, На

род но по зо ри ште је 20. ја ну а ра 
про сла ви ло крсну сла ву, све тог 
Јо ва на. Об ред осве ће ња и се че
ња слав ског кола ча оба вили су 
про фе сор Пра во слав ног бо го
слов ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
протојерејставрофор Дра го мир 
Сан до и ста ре ши на бе о град ске 

Са бор не цр кве, 
про то је рејста
вро фор Пе тар 

Лу кић, уз 
с а  с л у  ж е 

ње Хо ра 
Н а  р о д 
ног по
зо ри шта 
к о ј и м 
је  ди
р и  г о в а о 

Ђ о р  ђ е 
Стан ко ви ћ. 

(наставак  на 
стр. 2)
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Нази ва ју ћи Све тог Јо ва
на сил ном и ве ли ком лич
но шћу, про то је рејста
вро фор Драгомир Сан до 
је под се тио да се он на 
по зор ни ци исто ри је и 
чо ве чан ства по ја вио пре 
ско ро 2000 го ди на: „Био 
је, не са мо сил на и ве ли
ка лич ност, не го и пре те
ча на ше га Ису са Хри ста. 
То ли ко је био сил на лич
ност, да су мно ги ње го ви 
са вре ме ни ци ми сли ли да 
је он у ства ри сам спа си
тељ, и ме си ја, и го спод 
Исус Хри стос. Јо ван се бра нио да 
он ни је до сто јан чак ни ре ме на на 
обу ћи да му одре ши. У на шој Цр
кви и пре да њу оста ло је да је Јо ван 
не бе ски чо век, а зе маљ ски ан ђео. 
Кра си ле су га сил на ве ра и сил на 
исти на ко јима је све до чио до сво
је смр ти. Чи ни ми се да је био у 

пра ву је дан од на ших нај ум ни јих 
љу ди по след њег вре ме на, Ди ми
три је Бог да но вић, ко ји је ре као да 
је пра ва умет ност, у ства ри, у слу
жби не у мет но сти. Да кле, умет ност 
је са мо по чет ни ста ди јум, пр ва ста
ни ца. Ме ђу тим, на ша не у мет ност 
во ди да ле ко ви ше и уз ви ше ни је 

ка да, опет по уче њу на ших ота ца, 
твр ди мо да је чо век оно ли ко чо век, 
ко ли ко у се би пре по зна дру го га, а 
још ви ше и над град ња уко ли ко у 
дру гом пре по зна мо се бе. Ви, љу ди 
ове Ку ће, упу ће ни сте да по сма тра
те жи вот и кроз со чи во соп стве ног 
жи во та, али исто та ко и кроз со чи ва 

Тра ди ци о нал ни Но во
го ди шњи га ла кон
церт Опере  На род
ног по зо ри шта, ове 
године је одр жан у 

Ве ли кој дво ра ни Са ва цен тра, 13. 
јануара. Оперска публика 
се овим догађајима радује 
још од децембра 1993, 
када је била премијера 
првог концерта, а чија 
реприза је била у јануару 
1994. Од тада, Но ву го ди
ну по ју ли јан ском ка лен
да ру пу бли ка до че ку је у 
све чар ској ат мос фе ри уз 
нај по пу лар ни је и нај леп
ше ари је и ду е те. Га ла кон
церт је ре жи ра ла Ива на 
Дра гу ти но вић Ма ри чић, 
а солистима, Оркестром 
и Хором Опере су ди ри
говали Де јан Са вић, Ђор
ђе Па вло вић, Зо ри ца Ми
тев Вој но вић, Ана Зо ра на Бра јо
вић и Ђор ђе Стан ко вић. Сце но
гра ф је био Бо рис Мак си мо вић, 
а ви део ди зајн потписује Пе тар 
Ан то но вић. 

Но во го ди шњи кон церт је 
отворио „Срп скору ски мар ш“ 
Пе тра Иљи ча Чај ков ског у из во
ђе њу Ор ке стра, под руководством 
маестра Па вло ви ћа. Усле ди ле су 
ари је из опе ре те „Сле пи миш“ Јо
ха на Штра у са у из во ђе њу Иван
ке Ра ко вић Кр сто но шић и Ива не 
Пе тро вић, и ду ет Гор да не То мић 
и Алек сан дра Дој ко ви ћа. Ари
је из опе ре та „Зе мља сме шка“ 
и „Ђу ди та“ слав ног аустриј ског 
ком по зи то ра ма ђар ског по ре кла 
Фран ца Ле ха ра, пе ва ли су Јан ко 

Си на ди но вић и Са ња Кер кез, а 
На та ша Јо вић Три вић је из ве ла 
по пу лар ну мек сич ку пе сму „Гра
на да“, ко ју је 1932. го ди не ком по
но вао Аугу стин Ла ра, ин спи ри
сан овим шпан ским гра дом. 

Дру гим бло ком Но во го ди
шњег про гра ма ди ри го ва ла је 
Бра јо ви ће ва, а на про гра му су би
ле ари је из дела опер ског мај сто
ра Ђо а ки на Ро си ни ја, „Се виљ
ски бер бе рин“ и „Ита ли јан ка у 
Ал жи ру“, ко је су пе ва ли со ли сти 
Слав ко Се ку лић и Алек сан дра 
Ан ге лов. Дра га на дел Мо на ко је 
из ве ла ари ју „Ебо ли“ из Вер ди је
ве опе ре „Дон Кар лос“, а ари је из 
по пу лар не „Кар мен“ Жор жа Би
зеа су пе ва ли Де јан Мак си мо вић 
(ари ја Дон Хо зеа) и Алек сан дар 
Ста ма то вић (ари ја Еска ми ља). 
Пре па у зе, Хор је, под ди ри гент
ском упра вом Ђор ђа Стан ко ви ћа, 
из вео је део из опе ре „Про да на 
не е ста“ Бед жи ха Сме та не. 

Потом је Ор ке стар, под ди ри
гент ском па ли цом Де ја на Са ви ћа, 
а ви ше од 2000 гле да ла ца ужи ва
ло је у так то ви ма увер ти ре за опе
ру „Тан хој зер“ слав ног не мач ког 
ком по зи то ра Ри хар да Ваг не ра. 

У на став ку про гра ма је на сту
пи ла Је ле на Вла хо вић са ари јом 
Прин чи пе се из опе ре Фран че ска 
Чи лее „Адри ја на Ле ку врер“, па 
Ду шан Пла зи нић са ари јом из 
опе ре „Ан дре Ше ни је“ Ум бер та 
Ђор да на. Умет ни ци из Ита ли је, 
Пје ро Ђу ли а чи и Ђу зе пе Ал то ма
ре, чи је је го сто ва ње ре а ли зо ва но 
у са рад њи са Ита ли јан ским ин
сти ту том за кул ту ру у Бе о гра ду, 
пу бли ци су се пр во пред ста ви ли 
ду е том Ал ва ра и Кар ло са из Вер
ди је ве опе ре „Моћ суд би не“, а 
по том и ари ја ма из „То ске“ и „Ри
го ле та“. Зо ри ца Ми тев Вој но вић 
је дириговала за вр шни цу кон цер
та, у ко јој су на сту пи ли Су за на 
Шу ва ко вић Са вић ко ја је пе ва ла 

Ве че ари ја и ду е та
ОВЕ ГОДИНЕ НО ВО ГО ДИ ШЊИ ОПЕР СКИ ГА ЛА КОН ЦЕРТ – У СА ВА ЦЕН ТРУ

ВЕ ЧЕ БА ЛЕ ТА И МО ДЕ

На Сце ни „Ра ша Пла о вић“, 28. ја ну а ра у 20.30 ће бити 
одр жан про грам „Ве че ба ле та и мо де“, чи ји су ауто

ри ба ле ри на Дри на Пе шић и кре а тор ка Ми ле на Ра до вић. 
Њи хо ви го
сти  ће бити в. 
д. управ ни
ка На род ног 
п о  з о  р и  ш т а 
Де јан Са вић, 
п р  в а  к и  њ а 
Опе ре Су за
на Шу ва ко
вић Са вић, 
глу ми ца Ива 
Штр љић, в. 
д. ди рек то ра 
Ба ле та На

род ног по зо ри шта Кон стан тин Ко стју ков и чла но ви му
зич ке гру пе „Рио“. У окви ру про гра ма одр жа ће се про
мо ци ја књи ге „Играч“ ко ју је об ја ви ла Из двач ка ку ћа Ла
гу на, а би ће пред ста вљен и но ви ча со пис Удру же ња про
фе си о нал них ба лет ских игра ча, ко ре о га ра фа и ба лет ских 
пе да го га Ср би је „Сте парт“ о ко јем ће го во ри ти уред ник, 
ко ре о граф и со ли ста ба ле та мр Алек сан дар Илић. У на
став ку ве че ри, пла ни ра но је из во ђе ње де ло ва Или ће вих 
ба ле та „Ви ва ла ви да!“ и „Ли са бон ска при ча“. Улаз је бес
пла тан.

М. Б.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

С оли сти и Хо р Опе ре На род ног по зо ри шта и ове 
године приређују добротворни кон церт за Асо ци ја

ци ју „Же на плус“, би ће одр жан 29. ја ну а ра на Сце ни „Ра
ша Пла о вић“. У про гра му под на зи вом „Дар бес крај не 
му зи ке“, уче ство ва ће Су за на Шу ва ко вић Са вић, На та ша 
Јо вић Три вић, Со фи ја Пи жу ри ца и Алек сан дар Ста ма то
вић. Ди ри гент је Ђор ђе Стан ко вић, а ре ди тељ Алек сан дар 
Ни ко лић.

Р. П. Н.

ШАНСА МЛАДИМА

Пр ва чи та ћа про ба дра ме „Огво жђе на“, по тек сту Го
ра не Ба лан че вић и у ре жи ји Ђур ђе Те шић, одр жа на 

је 21. ја ну а ра, а пре ми је ра је пла ни ра на за март, на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. У по де ли су Ду шан ка Сто ја но вић Глид 

(Ве се ла Јо ва но вић), Ми лош Ђор ђе вић (Дра ган), Ма ри ја 
Виц ко вић (Са ња), Сло бо да Ми ћа ло вић (Ни на), Ана ста сиа 
Ман дић (Ра ди ца), Зла ти ја Ива но вић (Ми тра), Ма ри а на 
Аран ђе ло вић (Сло бо дан ка), Ол га Ода но вић (Хри сти на), 
Зо ран Ћо сић (Шеф) и Пре драг Еј дус (Шеф над ше фом). 
Не ко ли ко да на ра ни је, 15. ја ну а ра, у Те а тру мла дих „Ни
ко лај Би нев“ из Со фи је, по че ле су про бе још јед ног ко
ма да Го ра не Ба лан че вић „Цен тар за при нуд но сле та ње“, 
ко ји је по бе дио на конкурсу „Мла да бал кан ска дра ма“. 
Пред ста ву, чи ја је пре ми је ра пла ни ра на за 14. март, ре жи
ра јед на од нај бо љих бу гар ских ре ди тељ ки мла ђе ге не ра
ци је Ва си ле на Ра де ва, а у по де ли су Искра До но ва, Еле на 
Бар дар ска, Ли ли ја Ге ле ва, Бој ко Кра ста нов, Алек сан дар 
Ха џи ан ге лов и Ју ли јан Пе тров.

М.Б. 



ОТВОРЕНА ВРАТА
02. 02 | 12.00
СУСРЕТИ
13. 02 | 18.00
ВИШЊА ЂОРЂЕВИЋ, примабалерина
ШКОЛСКИ ЧАС
19. 02 | 12.00
ЈЕЛЕНА ВЛАХОВИЋ, примадона
ПРОМОЦИЈЕ
21. 02 | 18.00 
Гордана Крајачић, МУЗИЧКЕ БЕЛЕШКЕ
Издање аутора
КОНЦЕРТ
25. 02 | 18.00 
ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „SCHMETTERLING”
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ФЕБРУАР 2013. 
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

•ДР БРАНИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ 
(18921951) – ПОЗОРИШТЕ КАО ЖИВОТ

аутор др Душица Бојић

и ис ку ства дру гих љу ди и дру гих 
људ ских суд би на овог вре ме на. Ви 
сте ти ко ји тре ба да нас уз ди же те у 
сва ком по гле ду, и у умет нич ком, и 
у кул тур ном и у ства ра лач ком, али 
исто та ко и да оно што је на гр да 
овог вре ме на из врг не те ру глу и ис
пра ви те ко ли ко је то мо гу ће. Не ка 
вам Го спод и Све ти Јо ван бу ду на 
по мо ћи, по себ но у овом те шком и 
сло же ном вре ме ну, уз на ду да ће 
уско ро, ако Бог да, би ти и бо ље. 
Не ка вам Све ти Јо ван бу де стал на 
узда ни ца и не ка бу де уз вас и ва ше 
до бро пре га ла штво“.

В. д. управ ни ка На род ног по
зо ри шта Де јан Са вић, на по чет ку 
свог крат ког обра ћа ња, под се тио 
је да је 17. ја ну а ра у Ни шу по че
ло обе ле жа ва ње 1.700 го ди на од 
про гла ше ња Ми лан ског едик та. 
„Едикт је пр ви текст о вер ској 
то ле ран ци ји, пр ви текст ко јим се 
хри шћа ни ма до зво ља ва сло бо да 

ве ро и спо ве сти. Ми слим да ни
је ло ше, на да на шњи дан, да се 
се ти мо и то га“, ука зао је Са вић. 
Он се освр нуо и на не дав ни по
жар у На род ном по зо ри шту ко ји 
се, у но ћи из ме ђу 2. и 3. де цем
бра про шле го ди не, до го дио у де
лу Ве ли ке сце не. Том при ли ком, 
он је оце нио да Бог ни је ка знио 

На ци о нал ни те а тар, не го га је са
мо опо ме нуо: „Про тив по жар ни 
си сте ми су ра ди ли бес пре кор но, 
има ли смо од лич но об у че не љу
де на при јав ни ци, у по моћ су нам 
при ско чи ли и љу ди из МУПа 
Ср би је..., а и Бог нам је, хва
ла му, по мо гао“, ре као је Са вић. 
Он је на го ве стио мо гућ ност да би 
Ве ли ка сце на мо гла да поч не с ра
дом већ 1. фе бру а ра, уко ли ко чла
но ви Град ске упра ве за ван ред не 
си ту а ци је, ко ји до ла зе у оби ла зак 
25. ја ну а ра, утвр де да су от кло
ње ни сви не до ста ци због ко јих је 
при вре ме но би ла за тво ре на. Ис
та као је да од тре нут ка из би ја ња 
по жа ра ни ко од за по сле них „ни
је се део скр ште них ру ку. Сва три 
сек то ра су ра ди ла и гостовала у 
свом пу ном сја ју, ра ди ли смо мак
си мал но и оче ку је мо да нам се то, 
на не ки на чин, и вра ти“.

Ми ко јан Без бра ди ца

тра ди ци о нал ну шпан ску пе сму 
„Ел Ви то“, гост Ђузепе Ал то ма
ре који је певао ари ју Маг бе та из 
исто и ме не Вер ди је ве опе ре, као и 
Не над Ја ко вље вић који се пред
ста вио ари јом Бан ка, та ко ђе из 
опере „Маг бе т“. Ари ју Ел ви ре из 
још јед не Вер ди је ве опе ре, „Ер
на ни“, пе ва ла је Ја сми на Трум бе
таш Пе тро вић, а ари ју Ка ни ја из 
Ле он ка ва ло вих „Па ја ца“ из вео је 
гост из Италије, Ђу ли ја чи. Вла
ди мир Ан дрић и Дра го љуб Ба јић 
су от пе ва ли ду ет из опе ре „Дон 
Па сква ле“ Га е та на До ни це ти ја, а 
по том је Хор Опе ре На род ног по
зо ри шта под ди ри гент ском упра
вом Стан ко ви ћа из вео нумеру 
То ре а до ра и Ци ган ки из „Тра ви
ја те“. За крај га ла ве че ри, Ана 
Руп чић и Јан ко Си на ди но вић, на 
оду ше вље ње свих при сут них, от
пе ва ли су чу ве ну „Вин ску пе сму“ 
из исте опе ре. 

Ве о ма до бро осми шљеном ре
ди тељ ском кон цепту доминирао 
је видеорад, који је био по све ћен 
историјату згра де На род ног по
зо ри шта. Све вре ме тра ја ња кон
цер та, пу бли ка је на ви деоби му 
мо гла да пра ти раз не фа зе из град
ње и до град ње Ку ће, захваљујући 
ски цама и гра ви рама из XIX века, 
ручно бо је ним раз глед ни цама и 
ро ман тич ним цр нобе лим фо то
гра фи јама из XX века, до фо то
гра фи ја у бо ји реконструисане 
зграде у којој Позориште и данас 
ради. 

У за вр шни ци овог спек та кла, 
са видеобима нам је слика пре
пу ног гле да ли шта наше Ве ли
ке сце не изазвала но стал ги ју за 
пред ста вама које иш че ку јемо са 
ве ли ким не стр пље њем.

М. Без бра ди ца

Честитајући славу
протојереј-ставро-

фор Драгомир Сандо је
свим запосленима у На-
родномпозориштупоже-
леодаим„светипророк,
последњи пророк, а пре-
течагосподњи,Јован,бу-
десвагданапомоћи“.

Пред ста ва „Кон
стан тин: зна ме ње 
ан ђе ла“, по тек сту 
Де ја на Сто јиљ ко
ви ћа и у ре жи ји 

Ју га Ра ди во је ви ћа, која се спрема 
у ко про дук ци ји На род ног по зо ри
шта из Ни ша и бе о град ског На
ци о нал ног те а тра, пре ми јер но ће 
би ти при ка за на 27. фе бру а ра у 
Ни шу, у окви ру обе ле жа ва ња ју
би ле ја Ми лан ског едик та, док ће  
бе о град ска пре ми је ра би ти 4. мар
та, на ја вље но је на ве о ма по се
ће ној кон фе рен ци ји за но ви на ре, 
одр жа ној 22. ја ну а ра у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду.  

У овој поставци, младог 
рим ског ца ра Кон стан ти на ће 
тумачити Вук Ко стић, а истог 
императора у ста ри јим данима 
игра Ми о драг Кри во ка пић. У 
пред ста ви ће уче ство ва ти 12 глу
ма ца из Ни ша, пет из Бе о гра да и 
по је дан из по зо ри шта у Кра гу јев
цу, Кру шев цу, За је ча ру, Ле сков цу 
и из Срп ске дра ме НП При шти на 
са се ди штем у Ко сов ској Ми тро
ви ци. У ауторској еки пи су дра ма

тур зи Иван Ве ли са вље вић и Спа
со је Ж. Ми ло ва но вић, сце но граф 
Алек сан дар Де нић, ко сти мо граф 
Бо ја на Ни ки то вић, ком по зи тор 
Вла ди мир Пеј ко вић, аутор ви део 
ди зај на је До ри јан Ко лун џи ја, а 
сцен ски по кре т поставља Игор 
Дам ња но вић.

Кон фе рен ци ји су, по ред аутор
ског ти ма, говорили и в. д. управ
ни ка На род ног по зо ри шта Де јан 
Са вић, про грам ски ру ко во ди лац 
про јек та и са вет ник пред сед ни
ка Ре пу бли ке Ср би је Ра до слав 
Па вло вић, глав ни ру ко во ди лац 
про јек та Сла ви ца Три фу но вић и 
управ ник На род ног по зо ри шта у 
Ни шу Иван Ву ко вић. Пи сац ко ма
да Де јан Сто јиљ ко вић, ко га ши ра 
чи та лач ка пу бли ка пам ти по ро
ма ну „Кон стан ти но во рас кр шће“, 
но ви на ре је упо знао са са др жа јем 
ко ма да, апо стро фи ра ју ћи да је же
лео да на пи ше дра му о Кон стан
ти ну и о ње го вом пре о бра жа ју, те 
да се по тру дио да кроз ову при чу 
„на ђе тан ку ли ни ју из ме ђу ми та и 
исто ри је“. 

М. Б.

Константин
ДРАМСКА КОПРОДУКЦИЈА СА НИШЛИЈАМА

ВЕ ЧЕ СА ВИ ШЊОМ ЂОР ЂЕ ВИЋ

Гост ци клу са „Су сре ти“, ко ји ће се 13. фе бру а ра одр жа
ти у Му зе ју На род ног по зо ри шта, би ће при ма ба ле ри

на Ви шња Ђор ђе вић. У Ба ле ту 
На ци о нал ног те а тра игра ла је од 
1956. го ди не, то ком ве о ма бо га те 
ка ри је ре оства ри ла је за па же не 
кре а ци је у пред ста ва ма „Ла бу до
во је зе ро“, „Жи зе ла“, „За ча ра на 
ле по ти ца“, „Шчел кун чик“, „Бах
чи са рај ска фон та на“, „Спи ри ту
елс“, „Блуд ни син“, „Он ди на“, 
„Абрак сас“, „Ана Ка ре њи на“, 
„Охрид ска ле ген да“, „Чо век пред 
огле да лом“, „На пу ште не“, „Ки
не ска при ча“, „Ка та ри на Из ма и
ло ва 77“... По сле ак тив ног ба вље
ња ба ле том, ка ри је ру је на ста ви
ла као педагог. Би ла је ди рек тор 
Ба ле та На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду и Ба ле та Хр ват ског на
род ног ка за ли шта у Спли ту. 

Р. П. Н. 

МУ ЗИЧ КЕ БЕ ЛЕ ШКЕ

У      Му зе ју На род ног по зо ри шта, 21. фе бру а ра у 
18.00, би ће одр жа на про мо ци ја нај но ви је, пет

на е сте књи ге му зи ко ло га и дугогодишњег музичког 
критичара Гор да не Кра ја чић, „Му зич ке бе ле шке“. 
О књи зи ће, по ред ауто ра, го во ри ти ре цен зент, му зи ко лог 
мр Алек сан дра Па ла дин, му зи ко лог Ма ја Чо ло вић Ва сић и 
пи ја ни ста Ми о драг Чо ла ко вић. Гор да на Кра ја чић је, из ме ђу 
оста лог, аутор мо но гра фи ја „Ча роб на фру ла Све то ми ра На
ста си је ви ћа“, „Стан ко вић 18311981“, „Вој на му зи ка и му зи

ча ри до 1941“ 
и „Му зи ка у 
Дру гом свет
ском ра ту“. Би
ла је са рад ник 
на Му зич кој 
ен ци кло пе ди ји 
(1971) и аутор 
из ло жбе „Бе то
вен у Бе о гра
ду“ (БЕ МУС 
’70). 

Д. С.
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Ове го ди не Фил
хар мо ни ја мла
дих „Бо ри слав 
Па шћан“ обе ле
жа ва ва жан ју би

леј – 35 го ди на од осни ва ња и 
кон ти ну и ра ног ра да. Ор ке стар 
но си име свог осни ва ча, ма е стра 
Бо ри сла ва Па шћа на (1924–1981) 
ди ри ген та Опе ре и Ба ле та На род
ног по зо ри шта, ко ји је са ве ли
ким ен ту зи ја змом оку пио мла де 
љу де у же љи да им пре не се сво је 
бо га то зна ње и ис ку ство. Пр ви 
Па шћа но ви аси стен ти су би ли 
Ми лош Ра ич ко вић, Па вле Ме да
ко вић, Вла ди мир Ми лић... То ком 
ових 35 го ди на за ди ри гент ским 
пул том Фил хар мо ни је мла дих су 
ста ја ли Ан тон Ко лар, Оскар Да
нон, Стан ко Јо ва но вић, Не бој ша 
Цви ја но вић... а као је ди ни ино
стра ни гост, ма е стро Вје ће слав 
Ре ђа. Од 2006. шеф ди ри гент ор
ке стра је ма е стро Ђор ђе Па вло
вић. Као го стисо ли сти на сту па ли 
су: Рад ми ла Ба ко че вић, Ја дран ка 
Јо ва но вић, Сре тен Кр стић, Алек
сан дар Сер дар, Сте фан Ми лен ко
вић, Или ја Ма рин ко вић, Стан ко 
Ма дић, Не ма ња Ра ду ло вић... а 
ме ђу мно го број ним стра ним го
сти ма и је дан од во де ћих мла дих 
пи ја ни ста из Мо скве, Алек сан дар 
Син чук. Иза ор ке стра су број на 
го сто ва ња и при зна ња а о ње го
вој бо га тој исто ри ји раз го ва ра мо 
са Да ни цом Том ко вић, умет нич
ким ди рек то ром Фил хар мо ни је 
мла дих „Бо ри слав Па шћан“, ко
ја је уз овај ор ке стар од ње го вог 
осни ва ња и ко ја с по но сом ис ти

че чи ње ни цу да је за 35 го ди на 
кроз ор ке стар сво ја пр ва зна ња 
сте кло пре ко 1600 чла но ва ко ји 
да нас на сту па ју у свим бе о град
ским ор ке стри ма, ши ром бив ше 
Ју го сла ви је, Евро пе, па све до Ју
жне Аме ри ке и Аустра ли је. 

Од на стан ка Фил хар мо ни
је мла дих „Бо ри слав Па шћан“ 
1978. го ди не, би ли сте не по
сред ни са рад ник ма е стра Бо ри
сла ва Па шћа на, осни ва ча, ве
ли ког ди ри ген та, уче ни ка Хан
са Сва ров ског, у чи јој кла си су 
би ли и Зу бин Мех та и Кла у дио 
Аба до. Ка ко је би ло са ра ђи ва ти 
са ма е стром и ка кву је ви зи ју 
он имао што се Фил хар мо ни је 
мла дих ти че?

Ка да је спон та но осно ва
на, ма е стро Па шћан и та да шњи 
чла но ви же ле ли су да ову је дин
стве ну ин сти ту ци ју по кло не Бе о
гра ду и на зва ли су свој тек осно
ва ни ор ке стар „Мла ди фил хар
мо ни ча ри Бе о гра да“. Три го ди не 
по осни ва њу, ка да је ма е стро 
Па шћан из не на да умро, ор ке
стар узи ма ње го во име и по ста је 
Фил хар мо ни ја мла дих „Бо ри слав 
Па шћан“. Ма е стро Па шћан је до
шао у Бе о град по сле за вр ше них 
сту ди ја у Бе чу где је ди пло ми рао 
ди ри гу ју ћи Беч ком фил хар мо ни
јом. Ми слио је да ће му ов де би ти 
сва вра та отво ре на, ме ђу тим ни
је би ло та ко и 1972. je до шао на 
иде ју да на пи ше „Про ле го ме ну 
јед ној те о ри ји ди ри го ва ња“, на 
пред лог Тре ћег про гра ма Ра дио 
Бе о гра да. Три сту ден та Му зич ке 
ака де ми је су по ку ша ла да про на

ђу умет ни ка ко ји је ди пло ми рао 
у Бе чу у кла си про фе со ра Хан са 
Сва ров ског да би од ње га учи ли 
– не са мо ди ри го ва ње. То су би
ли Вла ди мир То шић, Алек сан дар 
Дам ња но вић и Ми о драг Ла за ров. 

Ча со ве ди ри го ва ња је ма е стро 
Па шћан др жао у ди ри гент ској 
со би На род ног по зо ри шта, уз 
кла вир и уз пло че. Јед ног да на су 
сту ден ти пред ло жи ли ма е стру да 
до ве ду сво је ко ле ге са Му зич ке 
ака де ми је ко ји би из во ди ли де ла 
ко ја они ди ри гу ју. Све је по че ло 
од сед мо ро из во ђа ча, а он да су 
му зи ча ри по че ли са ми да до ла зе 
и 17. ја ну а ра 1978, у До му омла
ди не, „Мла ди фил хар мо ни ча ри“ 
су одр жа ли свој пр ви кон церт. 

На про гра му су би ли увер ти ра 
за Мо цар то ву опе ру „Та ко чи не 
све“, Бе то ве но ва увер ти ра „Ег
монт“, Шу бер то ва hmoll сим фо
ни ја и Мо цар тов кон церт за фла
у ту Ddur. Пр ве три го ди не ра да 
Фил хар мо ни је мла дих су ре зул
ти ра ле са пе де сет кон це ра та и 
пет го сто ва ња у ино стран ству, 
два пу та у Фран цу ској, два пу та 
у Бе чу и два пу та у Швај цар ској.

По сле смр ти ма е стра Па
шћа на по ста је те умет нич ки ди
рек тор Фил хар мо ни је мла дих. 
По ред Ва шег из у зет ног ан га
жма на на по сло ви ма умет нич
ког са вет ни ка Опе ре и Ба ле та 
На род ног по зо ри шта, ус пе ли 
сте да свих ових го ди на омо гу
ћи те оп ста нак и кон ти ну и тет 
ра да Фил хар мо ни је мла дих. 
Ко ли ко је то би ло те шко?

По сле Па шћа но вог од ла ска 
мо ра ла сам чла но ви ма ор ке стра 
да обе ћам да ћу им на ћи ди ри
ген та и да ће мо на ста ви ти рад. 
Тре ба ло је на ћи и про стор и но
вац и са ди ри ген том на пра ви ти 
план. У то вре ме сам у Опе ри 
осни ва ла оно што се да нас зо ве 
Мар ке тинг. Но ви ди ри гент Фил
хар мо ни је мла дих је по стао Ан
тон Ко лар, ко ји је та да био ди ри
гент Бе о град ске фил хар мо ни је и 
ко ји је од 1981. до мо мен та ка да 
је оти шао у Не мач ку, оства рио 
сјај ну де се то го ди шњу са рад њу 
са на шим ор ке стром. Он нам је 
и омо гу ћио да рад ко ји смо за
по че ли у На род ном по зо ри шту, 
па у До му омла ди не и Му зич кој 
шко ли „Стан ко вић“, на ста ви мо у 

про сто ри ја ма Бе о град ске фил хар
мо ни је са ко јом смо пот пи са ли 
Уго вор без огра ни че ња. Па шћа
нов прин цип, ко ји сам и ја ка сни
је при хва ти ла, био је да ауди ци је 
за ор ке стар не ма. Члан ор ке стра 
по ста је онај му зи чар ко ји по сле 
нај ма ње три ме се ца по ка же да 
ре дов но до ла зи на про бе, да има 
ис пра ван од нос пре ма му зи ци, 
пре ма ди ри ген ту, пре ма ко ле га
ма и пре ма ме ни, и ис пу ња ва све 
оба ве зе ко је од ње га тра жи ре
дов но шко ло ва ње. Бе о град та ко 
има сим фо ниј ски ор ке стар ко ји 
оку пља уче ни ке свих му зич ких 
шко ла Бе о гра да али и Ср би је, и 
мо гућ ност да по зи тив но ути че на 

Глу мач ка На гра да 
„Пе тар Ба ни ће вић“ 
уру че на је Не на
ду Стој ме но ви ћу 9. 
ја ну а ра на Сце ни 

„Ра ша Пла о вић“, уочи по чет ка 
пред ста ве „Ва жно је зва ти се Ер
нест“.

У име Ку ће, в. д. управ ни ка 
Де јан Са вић је за хва лио пу бли
ци што је би ла стр пљи ва и што је 
из др жа ла „не ко ли ко не де ља без 
на ших пред ста ва“. Он је под се
тио да је упра ва На род ног по зо
ри шта у знак за хвал но сти пре ма 
сво јој вер ној пу бли ци од лу чи ла 
да ула зни це за све пред ста ве на 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“ до 15. 

ја ну а ра бу ду бес плат не и на ја
вио да ће кар те за представе које 
ће се на тој сце ни играти од 16. 
до 31. ја ну а ра, мо ћи да се ку пе 
са 50% попуста. Гле да о ци у пре
пу ној са ли су те Са ви ће ве ре чи 
ис пра ти ли гро мо гла сним апла у
зом.

Го во ре ћи о Пе тру Ба ни ће
ви ћу, Са вић је ис та као да је у 
прет ход ном ман да ту имао ве ли
ку част да бу де управ ник мно гим 
глу мач ким ве ли чинама ме ђу ко
ји ма је био и Пе тар Ба ни ће вић, 
ко ји је иза се бе оста вио ве ли ки 
траг и као умет ник и као пе да
гог.

Са вић је по том про чи тао и 

од лу ку жи ри ја (глу ми ца До бри ла 
Стој нић, дра ма тург Жељ ко Ху бач 
и ди рек тор Дра ме На род ног по
зо ри шта Мо ли на Удо вич ки Фо
тез) ко ји је јед но гла сно одлучио 
о ла у ре а ту на сед ни ци одр жа
ној 30. но вем бра 2012. го ди не: 
„Овог мла дог глум ца На ци о нал
ног те а тра уз из у зе тан умет нич
ки до мет оства рен у по ме ну тим 
уло га ма, кра си и ме ра и укус у 
игри, ви сок про фе си о на ли зам и 
по што ва ње пре ма На род ном по
зо ри шту“. Ина че, Стој ме но ви ћу 
је до де ље но при зна ње за уло ге 
Ша то ва у дра ми „Зли ду си“ и 
Џо на Вор тин га у пред ста ви „Ва
жно је зва ти се Ер нест“.

НЕ НА ДУ СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ УРУ ЧЕ НА ГЛУ МАЧ КА НА ГРА ДА „ПЕ ТАР БА НИ ЋЕ ВИЋ”

Нај мла ђи европ ски омла дин ски ор ке стар
ЈУ БИ ЛЕЈ ФИЛ ХАР МО НИ ЈЕ МЛА ДИХ „БО РИ СЛАВ ПА ШЋАН“

Нашем концерту у
Арени у Делфима

присуствовало је 3500
посетилаца. Филхар-
монијамладихјеизвела
„Аксион Ести“ грчког
композитора Мики-
са Теодоракиса, који је
такође био присутан
уАреникаои грчкипа-
тријарх.Несмемозабо-
равити ни наступе на
БЕМУС-у и БЕЛЕФ-у
као и концерт у ОРФ-у
у Бечу, који је „уживо“
сниманиемитованши-
ромАустрије.

Кру на до са да шње ка ри је ре
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НОВОСТИ ИЗ БАЛЕТА

Крај прет ход не и по
че так 2013. го ди не 
обе ле жи ла су раз
ли чи та де ша ва ња у 
Ба ле ту ко ји је, пре 

све га, до био но вог/ста рог ди рек
то ра, Кон стан ти на Ко стју ко ва. 
Убр зо по ње го вом 
име но ва њу из ве
ден је ба лет ски 
спек такл на сце
ни Са ва цен тра. 
Чу ве на Све тла на 
За ха ро ва са парт
не ром Ру сла ном 
Сквор цо вим, на
сту пи ла је 8. де
цем бра 2012. као 
Жи зе ла у ис ти о
ме ном ба ле ту са 
на шим ан сам блом 
и со ли сти ма, уз 
Ор ке стар На род
ног по зо ри шта 
под ди ре гент ском 
па ли цом Па ве ла 
Кли ни че ва, та ко
ђе го ста. У из во
ђе њу овог би се ра 
кла сич ног ба ле та 
ужи ва ла је пу бли ка ко ја је до по
след њег ме ста ис пу ни ла дво ра ну.

Из у зет но нас је об ра до ва ла 
вест да је мла ди со ли ста Ми лош 
Ма ри јан до бит ник но во у ста но
вље ног признања за ин трер пре
та ци ју у обла сти умет нич ке игре, 
На гра де „На та ша Бо шко вић“, коју 
до де љу је Удру же ње ба лет ских 
умет ни ка Ср би је, а ко је, иначе, 
ове године обе ле жа ва пола века 
по сто ја ња. Ми ло шу Ма ри ја ну се 
на гра да до де љу је за пре ми јер но 
из ве де ну уло гу прин ца Де зи реа 
у пред ста ви „Успа ва на ле по ти
ца“,  у ко ре о гра фији Вла ди ми ра 
Ло гу но ва, уз обра зло же ње да је 
„за до во љио све умет нич ке и тех
нич ке кри те ри ју ме ко је ова уло га 
зах те ва, као и да ње го во ту ма че ње 
Де зи реа оди ше пле ме ни то шћу, 
ле по том по кре та и из у зет ним 
мла де лач ким на дах ну ћем“.

Љу бин ка До бри је вић, при ма
ба ле ри на, ко ре о граф, ба летмај
стор свет ског ре но меа, би ла је го
шћа На род ног по зо ри шта, где је 
ин тен зив но ра ди ла са ба лет ским 
ан сам блом, при пре ма ју ћи игра че 
за зах тев ну пред ста ву „Ба ја де ра“, 
чи је нас из во ђе ње оче ку је по за
вр шет ку ре кон струк ци је Ве ли ке 
сце не. Ина че, ова ве ли ка ба лет
ска умет ни ца, им пре сив не умет
нич ке би о гра фи је, сво ју зна чај ну 
ме ђу на род ну ка ри је ру за по че ла је 
у Па ри зу у The a tre d’Art du Bal let. 
Као ба ле ри на, оства ри ла је ду го
го ди шњу са рад њу са Мо ри сом 
Бе жа ром, а по том је са су пру гом 

Пе тром До бри је ви ћем пре но си ла 
Бе жа ро ве ко ре о гра фи је нај ве ћим 
зве зда ма тог вре ме на. Пе да го
шки и ко ре о граф ски рад на ста
вља у ми лан ској Ска ли, Te a tro 
Co mu na le у Фи рен ци, па ри ској 
Опе ри, у Бу дим пе шти, Њу јор ку, 

Рио де Жа не и ру. Са Пе тром До
бри је ви ћем  је би ла ди рек тор Ба
ле та у Сар бри ке ну у Не мач кој, а 
зна ча јан ан га жман су имали и у 
Швај цар ској, где су во ди ли Пр ву 
ба лет ску ака де ми ју. За јед но су у 
На род ном по зо ри шту по ста ви ли 
ба ле те „Па ки та / Фран че ска да 
Ри ми ни“ 2006.  Ба лет „Дуо“, Љу
бин ка До бри је вић је по ста ви ла 
на на шу сце ну 2010, а по све ти ла 
га је свом су пру гу. Од мах по за
вр шет ку ан га жма на у Бе о гра ду, 
пу ту је у Ки јев, где та ко ђе ради 
на постављању „Ба ја де ре“, у ко
ре о гра фи ји На та ли је Ма ка ро ве, 
пре ма Пе ти па. Пре ми је ра је пред
ви ђе на за 14. фе бру а р 2013, у Ки
јев ској на ци о нал ној опе ри. 

До бри је ви ћка у из ја ви за По зо
ри шне но ви не ка же да је из у зет но 
за до вољ на ра дом са на шим ба лет
ским умет ни ци ма и да је ва жно да 
се ова не пла ни ра на па у за, услед 
по жа ра на Ве ли кој сце ни, ис ко ри
сти на пра ви на чин. „Умет ни ци не 
сме ју би ти оп те ре ће ни ро ко ви ма. 
За кла си чан ре пер то ар, из у зет
но је ва жна пре ци зност и рад на 
усавршавању сва ког ко ра ка. Ва
жно је ра ди ти на умет нич ком из
ра зу, али ни тех нич ки део не сме 
би ти за не ма рен“. Са зна је мо да је 
по сле Ки је ва оче ку је ан га жман у 
рим ској Опе ри, где је стал ни гост 
пе да гог. Ди ве ћи се ње ној фан та
стич ној енер ги ји, оче ку је мо је 
уско ро по но во у Бе о гра ду.

Бран ки ца Кне же вић 

Нај мла ђи европ ски омла дин ски ор ке стар Искорак

Кру на до са да шње ка ри је ре

кул тур ни жи вот земље. Бо рав ком 
у овом ор ке стру мла ди љу ди, ко
ји у то вре ме би ра ју свој жи вот ни 
пут и који ће једног дана постати 
чланови про фе си о нал них ор ке
стара или ће им то бити до дат но 
зна ње уз не ки дру ги по зив, стичу 
драгоцено искуство. 

Фил хар мо ни ја је за по че ла 
свој рад у На род ном по зо ри
шту...

И вра ти ла се у На род но по зо
ри ште. Ка да смо 2002. мо ра ли да 
на пу сти мо про сто ри је Бе о град
ске фил хар мо ни је, не ко вре ме смо 
про ве ли у „Кр сма но ви ћу“ а ка да се 
код њих де сио по жар, оти шла  сам 
2006. године код та да шњег управ

ни ка На род ног по зо ри шта ма е стра 
Де ја на Са ви ћа, и об ја сни ла да ће 
се ор ке стар у овој си ту а ци ји рас па
сти. По звао нас је да од мах до ђе мо 
у На род но по зо ри ште. Био је ве о
ма дир нут ка да је ви део кон тра бас 
на ко јем је он не ка да дав но, као 
пр ви кон тра ба си ста „Фил хар мо
ни је мла дих“, сви рао. Не по сред но 
пред наш до ла зак у На род но по
зо ри ште, ди ри гент Фил хар мо ни је 
мла дих је по стао ма е стро Ђор ђе 
Па вло вић, са да шњи по моћ ник ди
рек то ра Опе ре.

Ка ква је тре нут на си ту а ци ја 
у Фил хар мо ни ји мла дих, ка ко 
она да нас из гле да и ка кви су да
љи пла но ви?

Же лим пре све га да че сти там 
овај ју би леј свим „Па шћа нов ци
ма“, јер ми смо нај ве ћа фа ми ли ја 
на све ту, од 1600 љу ди. Мно ги су 
да нас чла но ви Бе о град ске фил
хар мо ни је, ор ке стра Опе ре и Ба
ле та На род ног по зо ри шта, Сим
фо ниј ског ор ке стра РТС, „Биг 
бен да“, Ор ке стра „Ста ни слав 
Би нич ки“... Њи хо ва де ца или њи
хо ви уче ни ци да нас су чла но ви 
Фил хар мо ни је мла дих. Не ко ли ко 
чла но ва на шег ор ке стра је про
шле и ове го ди не на сту па ло у Бер
лин ском омла дин ском ор ке стру. 
За нас је ве ли ка част да Бер лин
ска омла дин ска фил хар мо ни ја, 
ко ја ина че при ма му зи ча ре од 17 
до 27 го ди на ста ро сти, ан га жу је 
на ше пет на е сто го ди шња ке и то 
ду ва че – фа готисте, хор нисте... 
То зна чи да ми до се же мо ни во ко
ји је вр ло бли зу про фе си о нал ног. 
На ши чла но ви има ју од 12 до 20 
го ди на и ми смо за пра во нај мла ђи 
европ ски омла дин ски ор ке стар. 
Наш нај мла ђи со ли ста је био Или
ја Ма рин ко вић са са мо 7 го ди на, 
ње гов на ступ је у исто вре ме био 
и ор ке стар ски де би ма е стра Бо
ја на Су ђи ћа, а кон церт је одр жан 
у дво ра ни До ма син ди ка та. Пред 
Фил хар мо ни јом мла дих „Бо ри
слав Па шћан“ су но ви за да ци: 
кон церт у На род ном по зо ри шту 
по во дом 35 го ди на од пр вог кон
цер та, за тим кон церт у За ду жби ни 
Или је Ми ло са вље ви ћа Ко лар ца, а 
он да, мо жда, по сле го ди ну да на 
па у зе и Лет ња му зич ка ра ди о ни ца 
на Та ри.

Ва ња Ко са нић

На гра ду – ори ги на ла но 
умет нич ко де ло са ли ком Пе тра 
Ба ни ће ви ћа (умет нич ки рад Ге
ро сла ва За ри ћа), Стој ме но ви ћу 
је уру чи ла Ива Ба ни ће вић, уну
ка ве ли ка на срп ског глу ми шта. 
Стој ме но вић је ка зао да је ово 
„нај све ча ни ји тре ну так“ у ње го
вој умет нич кој ка ри је ри“.

„До био сам на гра ду ко ја но
си име глум ца ко ји је обе ле жио 
чи та ву јед ну епо ху На род ног 
по зо ри шта. Хва ла ди рек ци ји 
Дра ме и свим ко ле га ма ко ји су 
игра ли са мном про шле се зо
не, а по себ но мом ди рект ном 
парт не ру Ми ло шу Ђор ђе ви ћу и 
‘фи зич ком ли цу’ Ја сми ни Уро

ше вић ко ја ме је зва нич но кан
ди до ва ла за На гра ду ‘Пе тар Ба
ни ће вић’. На гра ду по све ћу јем 
сво јој по ро ди ци, мо јој Го ра ни 
и мом Па влу јер су ме учи ни ли 
нај срећ ни јим чо ве ком и омо гу
ћи ли ми да се на пра ви, по све
ћен, на чин ба вим по зо ри штем“, 
ре као је Стој ме но вић ко га је пу
бли ка по здра ви ла ду го трај ним 
апла у зом.

Стој ме но вић је ди пло ми рао 
глу му на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду, у кла си 
проф. Би ља не Ма шић, а у На
род ном по зо ри шту је од 2001. 
Исте го ди не по стао је и пр ви 
ла у ре ат На гра де „Сто јан Де чер

мић“. У ма тич ном те та ру, по
ред по ме ну тих, тре нут но игра 
и у пред ста вама „Ве се ле же не 
винд зор ске“, „Дер виш и смрт”, 
„Код ку ће / Ка бул“, „Игра ју ћи 
жр тву“, „Ба хант ки ње“, „Ха са
на ги ни ца“, „При зо ри ег зе ку ци
је“, „Ста кле на ме на же ри ја“... 

На гра да „Пе тар Ба ни ће вић“ 
до де љу је се мла дом глум цу ста
ро сне до би до 35 го ди на жи во
та, ко ји се умет нич ки ис та као у 
једногодишњем пе ри о ду рада и 
ис ка зао ви сок про фе си о на ли зам 
у по слу и од но су пре ма На род
ном по зо ри шту.

Ми ко јан Без бра ди ца
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ОБНОВА У ОПЕРИ

По ставка ове пу
лар не опе ре Ђа ко
ма Пу чи ни ја коју 
потписује Дејан 
Миладиновић, на 

ре пер то а ру На род ног по зо ри шта 
је ско ро три де це ни је. Пре ми је
ра је би ла 14. де цем бра 1984, ли
бре то ко ји су пре ма исто и ме ној 
дра ми Џо на Лон га и Да ви да Бе
ла скоа на пи са ли Лу и ђи Или ка и 
Ђу зе пе Ђа ко за, пе ван је у пре во
ду Ху сни је Кур то ви ћа и Кон стан
ти на Ви на ве ра, сце но граф је био 
Ми ле та Ле ско вац, ко сти мо граф 
Све тла на Чко ње вић, а ди ри гент 
Ни ко лај Жли чар. Уло гу ЋоЋо 
Сан је ту ма чи ла Рад ми ла Сми ља
нић, уло гу Су зу ки Бре да Ка леф, 
Ф. Б. Пин кер то на гост из За гре ба, 
Кру но слав Ци гој, Кејт Пин кер тон 
је би ла Све тла на Бој че вић, Шар
плес Го ран Гли го рић, Го ро је био 
Јо во Ре љин; Вла ди мир Јо ва но вић 
је ту ма чио уло гу Ја ма до ри ја, Ду
шан Јан ко вић Уја ка Бон зу, а То ма 
Јо ва но вић Кра љев ског ко ме са ра. 
Пред ста ва је при пре ма на у две по
де ле, па су на ре при зи, 19. де цем
бра, на сту пи ли: Ве ра Вит кај Ко
вач, го шћа из Но вог Са да (ЋоЋо 
Сан), Ду брав ка Зу бо вић (Су зу ки), 
Ми ли вој Пе тро вић (Ф. Б. Пин
кер тон), Љу би ца Жив ко вић (Кејт 
Пин кер тон), Ве ли зар Мак си мо вић 
(Ја ма до ри), То ми слав Ре но (Ко ме

сар). Оста так по де ле био је не про
ме њен.

Ре ди тељ ска кон цеп ци ја пред
ста ве је углав ном на и шла на одо
бра ва ње, а код не ких ре цен зе на та 
и на оду ше вље ње. Ре ди тељ ски 
при ступ је мо жда нај бо ље про ту
ма чио је дан од во де ћих му зи ко
ло га и кри ти ча ра оног вре ме на, 

Ду шан Плав ша, ко ји на во ди да 
је Ми ла ди но вић ма ни пу ли шу ћи 
„осве тље њем и кре та њем па ра

ва на оства рио уз бу дљи ву, над ре
а ли стич ку ди мен зи ју пред ста ве 
и по тен ци рао у њој све лир ске и 
драм ске ак цен те“. Сце но граф и 
ко сти мо граф су се „ин вен тив но 
укло пи ли“ у ова кво ви ђе ње Пу чи
ни је ве опе ре“.

Нај ви ше па жње кри ти ка је 
по све ти ла Рад ми ли Сми ља нић за 

ко ју, из ме ђу оста лог, ка
же да је би ла „из вр сна“ и 
да је „нај бо ље од го во ри ла, 
у глу мач ком и пе вач ком 
сми слу“ за дат ку ко ји је ре
ди тељ ста вио пред про та
го ни сте. На пре ми је ри јој 
је, пре ма оце на ма кри ти ке, 
рав но пра ван парт нер био 
гост из За гре ба, „из вр сни 
бел кан ти ста мар кант не 
сцен ске по ја ве“, Крунoслав 
Ци гој. Тре ба сва ка ко по ме
ну ти да је Ду шан Плав ша 
Ми ла ди но ви ће вој „Ма дам 
Ба тер флај“ до де лио епи те т 
„ме тро по ли тен ски ни во“.

За  ви ше од две и по де
це ни је живота, представа 
је од и гра на 88 пу та пред 
ско ро 32000 гле да ла ца, 
на ма тич ној сце ни али и 
на го сто ва њи ма у зе мљи 
и ино стран ству. За ди ри

гент ским пул том су, по ред ма
е стра Жли ча ра, би ли и Ду шан 
Ми ла ди но вић, Кор нел Тра и ле

ску (Бу ку решт), Ми о драг Ја но ски 
(Но ви Сад), Зо ри ца Ми тев Вој но
вић, Ђор ђо Кро ћи (Ита ли ја), Имре 
То плак (Но ви Сад), Бо јан Су ђић, 
Де јан Са вић и Жељ ка Ми ла но
вић. У на слов ној уло зи су на сту
па ле и Рад ми ла Ба ко че вић, Гор
да на Јев то вић (ко ја је овом ро лом 
про сла ви ла два де сет го ди на свог 
умет нич ког ра да, 17. мар та 1990), 
Ви шња Па вло вић Дра ку лић, Вје ра 
Ми кић Ми ра но вић, Ја сми на Трум
бе таш Пе тро вић и Су за на Шу ва ко
вић Са вић, те го шће Ми ре ла То ич, 
Ми ли ца Зе че вић Бу љу ба шић, Ду
ња Си мић, Же њи Жив ко ва (Со фи
ја), Ана Тил (САД), Ни на АбтНе
и ферт (СССР), Ми ка Мо ри (Ита
ли ја), Ми хо ко Ки но ши та (Ја пан). 
У уло зи Пин кер то на бе о град ска 
пу бли ка је ви де ла и Пре дра га Про
ти ћа, Гру ји цу Па у но ви ћа, Дра го
сла ва Или ћа, Јан ка Си на ди но ви ћа, 
Де ја на Мак си мо ви ћа, Алек сан дра 
Дој ко ви ћа, те го сте Се а да Бу љу ба
ши ћа (Са ра је во), Ру ме на Дој ко ва 
(Бу гар ска), Гра јра Ха не да ни ја на, 
Зво ни ми ра Кр не ти ћа, Ни ко лу Ки
та нов ског (Ма ке до ни ја), Ђо ва ни
ја Ба ти сту Пал ми је ри ја (Ита ли ја), 
Слав ка Ни ко ли ћа, Са шу Пе тро ви
ћа и Зо ра на То до ро ви ћа. У уло зи 
Су зу ки су на сту па ле и Ол га Са во
вић, Ило на Кан тор и На та ша Јо
вић Три вић, а у уло зи Шар пле са и 
Сло бо дан Стан ко вић, Зо ран Алек

сан дрић, Жељ ко Лу чић, Ми о драг 
Д. Јо ва но вић, Вла ди мир Ан дрић, 
Го ран Гли го рић, те го сти Бо рис 
Ме две дов (СССР) и Ва са Стај кић. 
Уло гу Кејт Пин кер тон су, по ред 
по ме ну тих, ту ма чи ле Ол га Са во
вић, Ја сми на Ра да но вић, Љу би ца 
Жив ко вић, Ја дран ка Пе тро вић, Ду
брав ка Ми ха ље вић (Фи ли по вић), 
Дра га на Ра ди во је вић (Ра да ко вић), 
Су за на Шу ва ко вић Са вић, Оли ве
ра Ду кић, Алек сан дра Ста мен ко
вић, Та ња Ан дри јић, а по след њих 
не ко ли ко го ди на Та тја на Ми тић. 
Уло гу Го роа су ту ма чи ли и То ми
слав Ре но, Дра го слав Илић, Зо ран 
Мар ти но вић (као гост), То ма Јо ва
но вић, Игор Ма тве јев, Јан ко Си
на ди но вић, Алек сан дар Дој ко вић 
и Дар ко Ђор ђе вић. Ве ли зар Мак
си мо вић је го ди на ма сам ту ма чио 
уло гу Ја ма до ри ја, а по след њих 
се зо на су се у овој ро ли опро ба ли 
и Пре драг Ми ла но вић, Вла ди мир 
Ан дрић, Драгољуб Бајић и Ми о
драг Ма тић; у уло зи уја ка Бон зе 
су на сту па ли и Не бој ша Ма ри чић, 
Ми о драг Ми ка Јо ва но вић, Јо ван 
Ми лић, Алек сан дар Ста ма то вић 
и Не бој ша Ба бић, а Кра љев ског 
Ко ме са ра су ту ма чи ли и Ду шан 
Јан ко вић, Оли вер Ње го, Ве ли зар 
Мак си мо вић и по след њих го ди на 
Бра ни слав Ко са нић.

Је ли ца Сте ва но вић

Те 2006. го ди не, це ла 
зе мља је обе ле жа ва ла 
два ве ли ка Сте ри ји на 
ју би ле ја – 200 го ди на 
од ро ђе ња и 150 го

ди на од смр ти ве ли ког пи сца. На
род но по зо ри ште је тим по во дом 
на сце ну по ста ви ло „Ла жу и па
ра ла жу“. Ре ди те љу Ју гу Ра ди во
је ви ћу је то био де би у На род ном 
по зо ри шту, као и про та го ни сти, 
Ми ла ну Гу то ви ћу ко ји је ту ма чио 
лик Алек се, то јест Ба ро на Го ли ћа. 
Оста так аутор ског ти ма су чи ни
ли дра ма тур зи Мо ли на Удо вич ки 
и Слав ко Ми ла но вић, лек тор Ра
до ван Кне же вић, сце но граф Де јан 
Пан те лић, ко сти мо граф Ма ри на 
Ву ка со вић Ме де ни ца, ком по зи тор 
Кор не ли је Ко вач и Пјер Рај ко вић 
ко ји је по ста вио сцен ски по крет. 
Ла жи ног (Алек си ног) пра ти о ца, 
па ра ла жу Ми ту је ту ма чио Не бој
ша Ду га лић, а оста ле уло ге Бо рис 
Ком не нић (Мар ко Ву јић), На та ша 
Нин ко вић (ње го ва кћи Је ли ца), 
Ми ха и ло Ла ђе вац и Ми лан То мић 

(Ба тић) и До бри ла Ћир ко вић (Ма
ри ја). Пре ми је ра је би ла 25. мар та 
на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, на ко
јој је 15. ја ну а ра 2013. одр жа на и 
ју би лар на, сто та пред ста ва ове ко
ме ди је.

Кри ти ка кон ста ту је да ре ди
тељ ска кон цеп ци ја у ко ма ду пре
вас ход но на гла ша ва еле мен те 
ко ји спа да ју у „до мен ко ме ди је 
си ту а ци је“, из че га су про и за шли 
ра ди кал но скра ћи ва ње тек ста, 
про ме на по чет ка и кра ја ко ма да, 
као и „сво ђе ње на ра зум ну ме
ру рас пра ве о је зи ку, ко ји је код 
Сте ри је је дан од глав них из во ра 
ко ми ке“, са је ди ним ци љем – „да 
пу бли ку раз га ли и раз ве се ли, у 
че му углав ном и успе ва“. Гу то
вић је, сле де ћи ре ди те ље ву кон
цеп ци ју „у свом пре по зна тљи вом 
cool (ба стер ки то нов ском) ма ни
ру, ко ми чар ски ре ду ко вао лик 
Алек се“, без глу мач ких пре те ри
ва ња, из гра дио јед ног „ис ку сног, 
хлад но крв ног и по ма ло умор ног 
про фе си о нал ца ко ји се мно го не 

узру ја ва кад га ухва те у ла жи“. 
Ком не нић је Је ли чи ног оца Мар ка 
до нео као „вр ло тем пе ра мент ног 
чо ве ка, ко ји се на ро чи то уз бу ђу је 
кад му про ра ди ср би јан ско по ре
кло“, чиме овај лик постаје „ко
ми чар ски пла стич ни ји и из о штре
ни ји“. На та ша Нин ко вић је сво јом 
Је ли цом осво ји ла све сим па ти је 
кри ти ке. На во ди се чак да је овај 
лик јед но од „ус пе ли јих ме ста“ у 
пред ста ви. Не бој ша Ду га лић иако 
„уно си у зби ва ња не што драм
ско, му ку из глад не ле, не стр пљи
ве скит ни це“, успе шно је „те ле
сно ела бо ри рао лик“. У оста лим 
уло га ма, Ми ха и ло Ла ђе вац је био 
„ефек тан у ми ни ја ту ри“, а До бри
ла Ћир ко вић „убе дљи ва у по тра зи 
за Алек сом“.

Кри ти ка, нај зад, за кљу чу
је да је Југ Ра ди во је вић на чи нио 
пред ста ву „чи ја је глав на уло га 
да на род ском ко ми ком, без по
ди ла же ња нај ло ши јем уку су, за
ба ви пу бли ку“. И пред ста ва, ево, 
већ сед му го ди ну успе шно то и 

чи ни. Би ла је ра до ви ђен гост на 
фе сти ва ли ма и смо тра ма у Сме
де ре ву, По жа рев цу, Аран ђе лов цу, 
За је ча ру, Вр шцу и Вра њу. На та ша 
Н и н  к о  в и ћ је за 
сво ју Је ли ц у 
до би ла го
д и  ш њ у 
Н а  г р а  д у 
На род ног 
по зо

ри шта, као и на гра де пу бли ке на 
Ну ши ће вим да ни ма и Глу мач ким 
све ча но сти ма „Ми ли во је Жи ва
но вић“, на ко ји ма је Не бој ша Ду
га лић осво јио На гра ду жи ри ја. 
Пред ста ва је го сто ва ла у земљи 
и у иностранству, а уз ми ни мал не 

из ме не и по де ли (у уло зи Ба ти ћа 
се ме ња ју Ла ђе вац и То мић, а Је
ли цу је за и гра ла и Зла ти ја Ива но
вић), до са да ју је ви де ло ви ше од 
26000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

100. ЛАЖА И ПАРАЛАЖА

Да разгали и развесели публику

„Мадам Батерфлај” у режији Дејана Миладиновића
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Пре вра том, 27. мар
та 1941, Грол ула зи 
у вла ду ге не ра ла 
Ду ша на Си мо ви ћа, 
у ко јој је до био ре

сор со ци јал не по ли ти ке и на род
ног здра вља и у том свој ству од
ла зи у из бе гли штво. У Ју го сло вен
ској вла ди у Лон до ну оста је као 
ми ни стар у Си мо ви ће вој, а по том 
и у вла да ма Сло бо да на Јо ва но ви
ћа и Ми ло ша Три фу но ви ћа, све до 
сеп тем бра 1943. го ди не.

Ми лан Грол све вре ме бо рав ка 
у Ен гле ској во ди днев ник, ко ји ће 
ње гов син др Во ји слав Грол при
ре ди ти за штам пу, а би ће об ја вљен 
1990. у Бе о гра ду (из да вач „Фи лип 
Ви шњић“), са пред го во ром др Во
ји сла ва Ко шту ни це. Гро ло ве днев
нич ке бе ле шке по чи њу 15. ав гу ста 
1941, а за вр ша ва ју се 14. фе бру а ра 
1945. го ди не, од лу ком да се вра ти 
у зе мљу. „Пи сао га је ди сци пли
но ва но, углав ном сва ко днев но, од 
пр вих да на при спе ћа у Лон дон, па 
до пред по вра так у зе мљу. То је 
био за да так ко ји га је че као сва ке 
ве че ри, по сле че сто за мор ног да

на. Бе ле жио је сву де лат ност про
те клог да на, од ју тра до ве че ри, 
по не кад из са та у сат, зби ва ња, су
сре те, раз го во ре, пре пир ке, ве сти, 
раз ми шља ња“, об ја шња ва при ре
ђи вач. 

Схва тив ши да Со вјет ски Са вез 
про те жи ра Ти та и да то по др жа ва
ју Ен гле ска и Аме ри ка, Грол је у 
„Тај мсу“ об ја вио да је са гла сан са 
со ци јал ним и еко ном ским про гра
мом „осло бо ди лач ког по кре та“ и 
да сма тра да је тај по крет нео п хо

дан. Краљ Пе тар га је име но вао за 
чла на На ме сни штва, али је Ти то 
од био да га при хва ти. Ипак, ка да 
је 7. мар та 1945. фор ми ра на вла
да Ти тоШу ба шић, Грол је у њој 
по стао је дан од пот пред сед ни ка. 
Он је при хва тио фе де ра ли стич ко 
др жав но уре ђе ње, али се за ла гао 
за до но ше ње из бор ног за ко на ко ји 
би омо гу ћио да гра ђа ни сло бод но 
из ра зе сво ју во љу. Ка да у то ме ни
је ус пео, под нео је остав ку, због 
опреч них по ли тич ких гле ди шта, 
18. ав гу ста 1945.

По следњи Гролов покушај да 
нешто учини на пољу политике 
било је по кретање опо зи ци о ног 
не дељ ног листа „Де мо кра ти ја“, 
ко ји је из ла зио од 27. сеп тем бра 
1945. го ди не Већ по сле сед мог 
бро ја који је објављен 9. но вем
бра, лист би ва угу шен, у јав но сти 
је про тив Грола по ве де на по ли тич
ка кам па ња, а ње гов лист је јав но 
спа љи ван уз пре те ће па ро ле (ви
де ти: „Де мо кра ти ја“ Ми ла на Гро
ла, пред го вор Де си ми ра То ши ћа, 
из да ње На ша реч, Ха ро, Ве ли ка 
Бри та ни ја, 1990).

Гро ло ва Де мо крат ска стран
ка до но си од лу ку да не иза ђе на 
из бо ре за Уста во твор ну скуп шти
ну. Не ко ли ко пред рат них чла но ва 
Глав ног од бо ра, на че лу са Ми
ло шем Ца ре ви ћем, од лу чу је да 
оста не у На род ном фрон ту. Они 
се огра ђу ју од Гро ла јер им, ка ко 
ка жу, „ка ља стран ку“ – о че му 
об ја вљу ју ре фе рат ко ји је 
Ца ре вић, та да ми ни стар 
пра во су ђа На род не вла де 
Ср би је, одр жао 27. сеп
тем бра 1945. на Зе маљ ској 
кон фе рен ци ји Де мо крат
ске стран ке (о ово ме ви ше 
ви де ти: Ми лош Ца ре вић, 
„Де мо крат ска стран ка и гру па 
Ми ла на Гро ла“, Бе о град, 1945). 
На кон из бо ра за Уста во твор ну 
скуп шти ну но вем бра 1945, Грол 
се по ли тич ки пот пу но па си ви зи
рао и по ву као из јав ног жи во та. 

Ипак, чак три пу та је из во ђен 
на су ђе ња, као све док. По ја вљу
је се, нај пре, као све док на су ђе
њу Дра жи Ми хај ло ви ћу. Ту жи лац 
Ми лош Ми нић по ку ша ва да га 
по ве же са чла но ви ма еми грант ске 

вла де ко ји ма се су ди. По том, на 
мон ти ра ном про це су Ми ло шу 
Три фу но ви ћу, Ми нић та ко ђе по
ку ша ва да уву че Ксе ни ју Ана ста
си је вић и Гро ла у тзв. „за ве ру“ 
и да та ко про ши ри оп ту жни цу. 
Нај зад, на су ђе њу др Дра го љу бу 
Јо ва но ви ћу, во ђи Се љач ке стран
ке, ту жи лац по ку ша ва да по ве же 
по ли тич ко де ло ва ње Јо ва но ви ћа 
и Гро ла. 

(на ста ви ће се)

ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (13) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

У еми гра ци ју и назад

Као потпредседник у
првој влади марша-

ла ЈосипаБрозаТита у
новоформираној Демо-
кратској Федеративној
Југославији, верујући да
ћеуновомрежимуида-
љемоћидасеборизаде-
мократска права и сло-
боде,Грол јеутомдуху
и иступао у Савезној
скупштини.

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРА ДСКОГ БА ЛЕТА (30) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Со ња Ву ки ће вић – че ти ри жи вот на опу са
ФЕЉТОН

Со ња Ву ки ће вић 
(1951), кла сич на 
ба ле ри на, игра чи
ца у ал тер на тив ним 
пле сним про јек

ти ма (сво јим и дру гих ко ре о гра
фа), аутор ка сцен ског по кре та у 
драм ским пред ста ва ма код нас и 
у све ту, кре а тор ка сце но гра фи ја и 
ко сти ма, ва јар ка, редитељка – сје
ди њу је у сво јој ви ше знач ној умет
нич кој лич но сти чу де сном ма што
ви то шћу и енер ги јом чак че ти ри 
жи вот на опу са. 

Ди пло ми ра ла је у Ба лет ској 
шко ли „Лу јо Да ви чо“ у Бе о гра ду у 
кла си Ол ге Ја ко вље вић (Тил ке Је
зер шек) и за по че ла ка ри је ру у На
род ном по зо ри шту где је игра ла и 
кла сич ни и мо дер ни ји ре пер то ар. 
За па же не су ње не уло ге у тра ди
ци о нал ном ре пер то а ру као што су 
„Ла бу до во је зе ро“, „Дон Ки хот“, 
„Жи зе ла“, „Ко пе ли ја“, за тим мо
дер ни је по пут „Ро меа и Ју ли је“, 
„Го ле ма“ и дру гих у ко ре о гра фи ји 
Ди ми три ја Пар ли ћа, као и у јед ној 
од пр вих по став ки Ду ша на Тр ни
ни ћа – Les Pas si o ne. И са Ве ром 
Ко стић је успе шно са ра ђи ва ла у 
„По мра че њи ма“ овен ча ним на
гра да ма, за тим у со ло пред ста ва ма 
„Quo va dis“, „Ма ли сно ви Вол
те ра М“, „По здрав при ја те љу“ (у 

спо мен на Ин ди ру Ган ди). Ко ре
о гра фи, а на ро чи то Ве ра Ко стић, 
уочи ли су њену дра мски уверљиву 
ин тер пре та ци ју у ал тер на тив ним 
играч ким оства ре њи ма, па је по ла
ко пре ста ја ла да се ба ви кла сич ном 
игром и да тра жи но ве пу те ве свог 
умет нич ког раз во ја.

Усва ја ње дру
га чи јег на чи на 
пле сне ин тер
пре та ци је Со ња 
је гра ди ла у са
рад њи са ис так
ну тим ре ди те
љи ма – Да ми ром 
Зла тарФре јом, 
Ха ри сом Па шо
ви ћем, Гор чи ном 
Сто  ј а  н о  в и  ћ е м , 
На дом Ко ко то вић, 
Љу би шом Ри сти
ћем, Браниславом 
Мићуновићем, све 
до Ива не Ву јић 
и Ар па да Ген ца 
у чи јој „Ме де ји“ 
је ус пе ла да сво ју 
ми сао са мо свој но 
из ра зи по кре том.

Био је то по
че так ње ног ко
ре о граф ског ра да. 
У Цен тру за кул

тур ну де кон та ми на ци ју је, то ком 
го ди на, оства ри ла сво ју те тра ло ги
ју: „Маг бет / Оно“, „Про цес“, „Ал
цхај ме ро ва сим фо ни ја“ и „Мрак 
лет ње но ћи“. Раз ми шља ју ћи о су
шти ни сво јих про је ка та, Со ња је 
до шла до за кључ ка да је њен ко ре
о граф ски опус „ме та фи зич ко по зо

ри ште“ и да ни шта не мо же та ко 
упе ча тљи во го во ри ти о јед ном вре
ме ну као – те ло. За њу је го вор те ла 
уни вер зал ни је зик ко му ни ка ци је 
на це лој зе мљи ној ку гли. Нај ви ше 
сло бо де да из ра зи сво ја ко ре о граф
ска ма шта ња има ла је у „Пти ца ма“ 
ко је је ре жи рао Ха рис Па шо вић и 
за ко је су глум ци уве жба ва ли гим
на сти ку, аики до, као и еле мен те 
Но и Ка бу ки те а тра. Ту сво ју за
ми сао, Ву ки ће ви ће ва је спро ве ла 
и у по став ка ма Ву ју ко ве „Са ло ме“ 
(ко ју је ра ди ла кроз аики до), „Про
це са“ (ка ра те), „Мрак лет ње но ћи“ 
(степ)... 

По ред го сто ва ња са бе о град
ским ба лет ским ан сам блом, Со ња 
је на сту па ла на мно гим отво ре ним 
и за тво ре ним по зор ни ца ма у све ту. 
По ред успе ха у играч кој и ко ре о
граф ској ин тер пре та ци ји, има ла 
је за па же не успе хе и у кре и ра њу 
сце но граф ских и ко сти мо граф
ских ре ше ња. По себ но ис ти че да 
се ње не ко стим ске и сце но граф ске 
ски це за Каф кин „Про цес“ да нас 
на ла зе у трај ној по став ци те а тра у 
Бо ло њи.

Стр пљи во и зна лач ки, Ву ки ће
ви ће ва при пре ма сво је глум цеиз
во ђа че. Она их, иако не же ли да се 
ба ви пе да го ги јом, учи мно гим из
во ђач ким тех ни ка ма да би мо гли 

од го во ри ти сложеним за хтеви ма у 
ње ним про јек ти ма. Је дан од све жи
јих при ме ра је и ве шти на у сјај ном 
по зо ри шном оства ре њу „Цир кус
исто ри ја“. Исто ра ди и ка да ства ра 
сцен ски по крет у пред ста ви дру гог 
ре ди те ља, или када са ма ре жи ра 
зах тев не пред ста ве као што је, на 
при мер, не дав на Car mi na bu ra na у 
Срп ском на род ном по зо ри шту у 
Но вом Са ду.

И, нај зад, че твр ти опус Со ње 
Ву ки ће вић, под јед на ко за ни мљив 
као и прет ход ни – ва јар ство ко
је је, ка ко ка же, чи ни ве о ма срећ
ном. Има ла је те мат ску из ло жбу у 
Ате љеу 212 под на сло вом „Крик“, 
а јед ну и у Би теф те а тру. Објек ти 
ње них скулп ту ра су људ ске гла ве 
са из ра зом ре зиг на ци је, ко је ва ја у 
гли ни из раз ли чи тих де ло ва све та.

Со ња Ву ки ће вић је пр ви ла у
ре ат до ма ће На гра де за аутор ски 
ко ре о граф ски из раз „Ди ми три је 
Пар лић“, као и На гра де за жи вот но 
де ло (обе до де љу је Удру же ње ба
лет ских умет ни ка Ср би је). Го сту
ју ћи на ско ро свим ме ри ди ја ни ма 
зе мљи не ку гле, Со ња је и дра го це
ни ам ба са дор срп ске кул ту ре у све
ту. За све сво је број не умет нич ке 
за слу ге је до би ла и трај но при зна
ње Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

(на ста ви ће се)

ФЕЉТОН

„Мадам Батерфлај” у режији Дејана Миладиновића
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ВЕ ЛИКА СЦЕНА Ф Е Б Р У 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

19.30

комедија
Вилијама
Шекспира 01

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

петак 19.30

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића 05

КО ТО ТАМО ПЕВА

уторак 19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 06

ПОКОЈНИК

среда19.30

драма
Виде
Огњеновић 04

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

понедељак 19.30

балет
Лудвига
Минкуса 07

БАЈАДЕРА

четвртак19.30

03

МИЗАНТРОП

недеља

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 02

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ / 
ОБНОВА

субота 19.30

драма 
Вилијама
Шекспира 08

ХЕНРИ ШЕСТИ

петак

19.30

Б. М. Михиз / Е. 
Савин, по роману 
Меше 
Селимовића 11

ДЕРВИШ И СМРТ

понедељак19.30

балет
Лудвига
Минкуса 10

БАЈАДЕРА

недеља19.00

опера
Ђакома
Пучинија 09

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ 

субота 18.00

12

ГЕНЕРАЛНА 
СКУПШТИНА 
АМЕРИЧКЕ 
ПРИВРЕДНЕ 
КОМОРЕ У 
СРБИЈИ

уторак 12.00

опера
Пјетра
Маскањија 17

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

недеља19.00

13

ОМАЖ ВЕРДИЈУ /
поводом 200 година 
од рођења

среда

концерт у организацији 
Италијанског института
за културу у Београду
и НП 

19.30

балет 
П.И.Чајковског 14

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак 19.30

18

МИЗАНТРОП

понедељак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.30

трагедија
Софокла 19

АНТИГОНА 

уторак

19.30

комедија
Бранислава
Нушића 25

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

понедељак19.30

оперета
Јохана
Штрауса 23

СЛЕПИ МИШ / 
ОБНОВА

субота19.00

опера
Жоржа
Бизеа 20

КАРМЕН

среда 19.30

Горан Марковић, 
по роману Иљфа 
и Петрова 21

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

четвртак 19.30

драма
Синише
Ковачевића 22

ВЕЛИКА ДРАМА

петак 19.30

трагедија
Софокла 24

АНТИГОНА 

недеља 19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 26

АЛЕКСАНДАР

уторак

29

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.30

балет
Лудвига
Минкуса 27

БАЈАДЕРА

среда 12.00

28

ЧАРОЛИЈА УЗ 
ШОПЕНА

четвртак

мјузикл 
за децу

19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 02

ПОКОЈНИК

субота19.30

Бомарше 
/ Хорват 
/ Моцарт 01

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА И 
РАЗВОД

петак 19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 04

КОНСТАНТИН:
ЗНАМЕЊЕ 
АНЂЕЛА / 
ПРЕМИЈЕРА

понедељак

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља20.30

02

КОНЦЕРТ 
ХОРА ФЛАУТА 
SYRINX

субота 20.30

комедија
Жана 
Ануја 05

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

понедељак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 07

ХЕДА ГАБЛЕР

четвртак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 08

ХЕДА ГАБЛЕР

петак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 09

ЖЕНИДБА

субота

20.3020.30

драма 
Љубомира 
Симовића, гостује 
Регионално позориште 
из Новог Пазара 14

ХАСАНАГИНИЦА

четвртак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 19

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 18

ЗЛИ ДУСИ

понедељак

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 13

СЕКСАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 10

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

недеља 20.30

комедија
Милоша
Николића 11

КОВАЧИ

понедељак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 12

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак

20.3020.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 27

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

среда20.30

драма 
Алберта 
Камија 25

НЕСПОРАЗУМ

понедељак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 22

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 23

ЖЕНИДБА

субота 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 24

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 26

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак

20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 28

ЗЛИ ДУСИ

четвртак         20.30 20.30

драма 
Сергеја 
Коковкина 03

МИСИС ТОЛСТОЈ

недеља20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

02

КОНЦЕРТ 
БИЉАНЕ 
ГОРУНОВИЋ

субота

у оквиру фестивала 
„BELGRADE 
CHOPING 
FEST 2013.”

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 04

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак

ПОШТОВАНА ПУБЛИКО,
РЕАЛИЗАЦИЈА РЕПЕРТОАРА ВЕЛИКЕ СЦЕНЕ,

С ОБЗИРОМ НА НЕДАВНИ ПОЖАР,
ЗАВИСИЋЕ ОД ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА.

ХВАЛА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ.

ИНФО БРОЈ

0800127128

ПОЗИВ ЈЕ 

БЕСПЛАТАН


