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У окви ру обе ле жа ва
ња ју би ле ја, 17 ве
ко ва од до но ше ња 
Ми лан ског едик та, 
ве че рас ће у ни

шком На род ном по зо ри шту пре
ми јер но би ти из ве де на дра ма Де
ја на Сто јиљ ко ви ћа „Кон стан тин: 
зна ме ње ан ђе ла“ у ре жи ји Ју га Ра
ди во је ви ћа. Бе о град ска пре ми је ра 
на Ве ли кој сце ни На род ног по зо
ри шта би ће 4. мар та.

У ин тер вјуу за По зо ри шне 
но ви не, 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“, 
об ја снио је да то ње го во де ло ни је 
би лo осно ва за дра му ко ја го во ри о 
жи во ту и де лу Кон стан ти на Ве ли
ког кроз при зму нај бит ни јих тре
ну та ка из ње го вог бо га тог жи во
та. „По тру дио сам се да на пи шем 
пот пу но ори ги на лан текст. Рад ња 
ро ма на ‘Кон стан ти но во рас кр шће’ 

се до га ђа то ком Дру гог свет ског 
ра та, а ње го ву осно ву пред ста вља 
са мо јед на ле ген да о Кон стан ти ну 
ко ју је за пи сао ње гов би о граф“.

На ко ји на чин сте гра ди ли 
Кон стан ти нов лик, да ли сте се 
ви ше осла ња ли на ле ген де о ње
му или на исто риј ске по дат ке?

Ко ри стио сам и јед но и дру го. 
Иако ова пред ста ва тре ба да бу де 
при го дан део ју би ле ја, она не ће 
би ти ни ре ци тал ни час исто ри је. 
За то у са мој при чи има до ста умет
нич ке сло бо де, ра зних ин тер пре та
ци ја, па чак и ма ло нат при род ног, 
ма ло ми сти ци зма. Кон стан тин је 

био ве о ма ком плек сна лич ност, ни 
до да нас мно ги ње го ви по ступ ци 
ни су до кра ја рас ту ма че ни. Ја сам 
про бао да на ђем не ки сред њи пут 
и узмем оно нај за ни мљи ви је из 
исто ри је и оно нај ин три гант ни је 
из хри шћан ских ле ген ди. За то сам 
се од лу чио да има мо два Кон стан
ти на – јед ног мла ђег и јед ног ста
ри јег, јед ног пре пре о бра же ња у 
хри шћан ство, а дру гог по сле. Ова 
ду ал ност ка рак те ра глав ног ли ка 
би ће на сце ни сим бо ли зо ва на кроз 
две бо је, пур пур ну – бо ју цар ског 
до сто јан ства код ста рих Ри мља на, 
и бе лу – бо ју не бе ске чи сто те. То 
је оно сви ма до бро по зна то би ра
ње из ме ђу цар ства зе маљ ског и 
цар ства не бе ског. Сви зна мо ка ко 
је Кон стан тин ода брао, али ма ло 
ко зна ка кав тр но вит пут је мо рао 
да пре ђе до тог из бо ра. О то ме го
во ри на ша при ча.

(Наставак на страни 2)
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„МАДАМ БАТЕРФЛАЈ“ НА РЕКОНСТРУИСАНОЈ СЦЕНИ НИШКОГ ПОЗОРИШТА

НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Њен под на слов гла си „Зна
ме ње ан ђе ла“...

У не ким из во ри ма про на шао 
сам по да так, од но сно ле ген ду да 
су Кон стан тин Ве ли ки и Ди ми
три је Со лун ски слу жи ли у ис тој 
ле ги ји. Ди ми три је је био три бун, 
а Кон стан тин цен ту ри он. У јед ној 
од увод них сце на Ди ми три је ће, 
бе же ћи пред про го ни о ци ма, при
зна ти Кон стан ти ну да је хри шћа
нин и да ће му сви так на ко јем је 
уцр тани знак – два спо је на кру га 
са кри ли ма. То је ста ро за вет ни 
сим бол за пре сто ле, је дан од нај
ви ших ан ђе о ских ре до ва. Мно го 
го ди на ка сни је, Кон стан ти ну ће 
до ћи гла со но ша са свит ком на ко
јем је исти та кав знак. То ће би ти 
сво је вр сни „оки дач“ за при чу, а 
шта ће се де си ти на кра ју и шта 
је за пра во свр ха тог ан ђе о ског 
зна ме ња, са зна ће те кад од гле да те 
пред ста ву. 

Исто ри ја бе ле жи да је Кон
стан тин у мла до сти био ве о ма 
бру та лан, мра чан... Да ли сте 
би ли у ис ку ше њу да му, евен ту
ал но, ма ло „опе ре те“ би о гра фи
ју  из тог жи вот ног до ба?

Ни ма ло. На про тив, јер тај 
мрак и та бру тал ност су из у зе тан 
ма те ри јал за сцен ско об ли ко ва ње. 
То се тра жи на по зо ри шним да ска
ма. Осим то га, глав на те ма дра ме 
је пре о бра же ње. Да смо „опра ли“ 
Кон стан ти но ву би о гра фи ју и да 
смо га пред ста ви ли као бо го у год
ног и ми ло сти вог чо ве ка, то би 
би ла ве ли ка гре шка. У са мој ср
жи хри шћан ства је чу до као та кво, 
чу до вас кр се ња, чу до ис це ље ња, 
чу до пре о бра же ња... Без чу да и чу
де сног, на ша ве ра би би ла пра зна. 

Ка кво би то чу до би ло 
да је је дан ве ру јућ и 
благ чо век по стао 
за штит ник хри
шћа на и њи хов 
све тац? Али – 
бру тал ни уби ца, 
ма ни пу ла тор, по
ли ти кант и не ми ло
срд ни вој ник се пре
о бра ћу је у ми ло сти вог 
па тро на, ге ни јал ног ре фор
ма то ра, до бро тво ра, пра вед
ни ка и на кра ју у све ца... 
Е, то је пра во чу до и то 
је та сна жна по ру ка ко
ју ова пред ста ва же
ли да по ша ље. Ако 
је не ко та кав мо гао 
да на ђе спа се ње у 
Хри сто вом на руч ју, 
он да ни је ка сно ни 
за ко га од нас.

Ре пли ка из 
ко ма да „Не бо се 
не осва ја ог њем и ма чем, не бо 
се осва ја вр ли ном“ пред ста вља, 
ујед но, и мо то це лог про јек та. 
Ко ли ко је та по ру ка и да нас, по
сле 1700 го ди на, за и ста ва жна?

Та по ру ка је ве о ма ва жна јер, 
за пи тај мо се у ко јој ме ри ми да
нас жи ви мо у ду ху Ми лан ског 
едик та, то ле ран ци је, тр пе љи во
сти, чо ве ко љу бља? Ко ли ко смо 
за и ста од ма кли, не у исто риј
ском, већ у ху ма ни стич ком сми
слу од вре ме на Га ле ри је вих про
го на, роп ства, бра то у би лач ких 
ра то ва, уми ра ња у аре ни? Да ли 
се ци ви ли за ци ја за и ста про ме ни
ла и ми са њом? Да ли је цр ква 
по став ши сло бод на по ста ла оно 
што је Кон стан тин од ње же лео? 

Да ли хри шћа ни, да нас, као при
пад ни ци нај до ми нант ни је свет
ске ре ли ги је, жи ве у скла ду са 
оним што нас учи Је ван ђе ље? На 
кра ју кра је ва, да ли ми у Ср би ји, 
где је Кон стан тин и ро ђен, да нас 
по шту је мо то ње го во ду хов но на
сле ђе? Ако су тра Хри стос до ђе, 
да ли ће и на ма да ти дру гу шан
су као што је дао ње му? Отуд и 
та по ру ка, као не ка вр ста под у ке, 
да се рај за до би ја је ди но че сти
тим жи во том, а да си ла, но вац и 
моћ не мо гу учи ни ти чо ве ка бе
смрт ним. Чак ни са мо ве ра ни је 
до вољ на, по треб на је мр ви ца вр
ли не.

Ми ко јан Без бра ди ца

Пу чи ни је ва „Ма дам 
Ба тер флај“, у ре жи
ји Де ја на Ми ла ди
но ви ћа и под ди ри
гент ском па ли цом 

ма е стра Де ја на Са ви ћа, у из во ђе
њу со ли ста, Ор ке стра и Хо ра на
ше Опе ре, 4. фе бру а ра је отво ри ла 
ре кон стру и са ну сце ну На род ног 
по зо ри шта у Ни шу. Го сто ва ње је 
усле ди ло све га не ко ли ко не де ља 
по што је у ни шком те а тру, у окви
ру драм ског сек то ра, уста но вље на 
по себ на слу жба за ор га ни зо ва ње и 
из во ђе ње опер ских пред ста ва, ко ја 
ће љу би те љи ма опе ре у овом гра ду 
омо гу ћи ти да јед ном ме сеч но ужи
ва ју у де ли ма нај ве ћих свет ских 
опер ских мај сто ра.

Уочи по чет ка пред ста ве, в. д. 
управ ни ка На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, Де јан Са вић, из ја вио је 
но ви на ри ма да му је дра го што су 
се у Ни шу на по кон ство ри ли нео п
ход ни усло ви за из во ђе ње опер ских 

пред ста ва. „На род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду хо ће да по мог не, јер то 
нам је, на кра ју кра је ва, и у опи су 
по сла. Шта год бу де би ло по треб
но, од ло ги стич ке по др шке, пре ко 
ин стру ме на та, фун ду са, му зич ког 
и нот ног ма те ри ја ла… ту смо да 
по мог не мо“, додао је и на ја вио да 
је већ у ма ју пла ни ра на и пр ва пре
ми је ра ни шких умет ни ка – „Сле пи 
миш“ Јо ха на Штра у са. Са вић је 
најавио и да  ће у мар ту  и априлу 

наша Опер а  
у нишком 
т е а т р у 
и г р а т и  
„Дон Па
сква леа“ и 
„Ри го ле та“, 
а 28. ју на 
ће, у окви
ру јубилеја 
Ми лан ског 
едик та, из
ве сти Вер

ди је вог „Тру ба ду ра“ на Лет њој по
зор ни ци у ни шкој твр ђа ви.

Ина че, за го сто ва ње „Ма дам 
Ба тер флај“ у гра ду на Ни ша ви 
вла да ло је огром но ин те ре со ва ње 
и свих 520 ула зни ца је би ло рас
про да то за све га не ко ли ко са ти, а 
после представе пу бли ка  је сна
жним апла у зом и сто је ћим ова ци ја
ма на гра дила на ше умет ни ке. 

М. Безбрадица

УНишунакартувише

НА ГРА ДА ЗА ХЕН РИ ЈА 

На гра да 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, уру че
на је на шем „Хен ри
ју Ше стом“ у ре жи
ји Ни ки те Ми ли во
је ви ћа, 8. фе бру а ра 
на Ве ли кој сце ни, по 

за вр шет ку пред ста ве. У име ди рек ци је Дра ме, при сут не је 
по здра вио дра ма тург Жељ ко Ху бач, а На гра ду је уру чио ре
ди тељ Ди ми три је Јо ва но вић.                                         М. Б.

АН ТИ ГО НА КОД КУ ЋЕ

Со фо кло ва тра ге ди ја „Ан ти го на“ у ре жи ји Ја го ша Мар
ко ви ћа, има ла је пре ми је ру на ма тич ној сце ни 19. фе

бру а ра. Гле да о ци су ду гим апла у зом по здра ви ли ком пле
тан ан самбл, ко ји је у уло зи пле ме ни те хе ро и не Ан ти го не 

пред во ди ла Ва ња Еј
дус. Мар ко вић овај 
чу ве ни би сер ан тич
ке књи жев но сти по
ста вља у сла ву људ
ског и бо жан ског 
у чо ве ку, а про тив 
фа ши стич ког раз вр
ста ва ња жр та ва по 
ве ри, на ци ји или не
кој дру гој при пад но

сти. Пред ста ва је, због по жа ра ко ји се по чет ком де цем бра 
до го дио на Ве ли кој сце ни На ци о нал ног те а тра, пре ми јер но 
од и гра на 30. де цем бра 2012. у Ју го сло вен ском драм ском 
по зо ри шту.

М. Б.
ПРИ ЗНА ЊЕ ЂУ РО ВИ ЋУ

На пред лог Ње
го ве Све то сти 

Па три јар ха срп ског 
го спо ди на Ири не ја, 
Све ти Ар хи је реј
ски Си нод Срп ске 
Пра во слав не Цр кве 
до де лио је ре ди те
љу На род ног по зо
ри шта, Бо жи да ру 
Ђу ро ви ћу, ви со ко 
од ли ко ва ње Срп ске 
Пра во слав не Цр кве 

 ор ден Све тог де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа „за де лат ну 
љу бав пре ма све тој Мај ци Цр кви, на ро чи то по ка за ну ње
го вим лич ним до при но сом у ор га ни зо ва њу мно го број них 
све ча них ака де ми ја од из у зет ног на ци о нал ног, вер ског и 
исто риј ског зна ча ја“.

Р. П. Н.
МО НО ГРА ФИ ЈА ПРИ МА ДО НЕ

Мо но гра фи ја Мил ке Сто ја но вић, ауто ра Ра шка В. Јо
ва но ви ћа, у из да њу Слу жбе ног гла сни ка и На род

ног по зо ри шта, би ће про мо ви са на 28. фе бру а ра у 20 ча со
ва, на Ве ли кој сце ни. Публици ће се обратити при ма до на 

Стојановић, ма е стро Де јан Са вић 
и аутор, док ће од лом ке из књи
ге чи та ти Би ља на Ђу ро вић и Не
бој ша Кун да чи на. Пу бли ка ће 
има ти при ли ку да чу је и сним ке 
чу ве них ари ја у из во ђе њу Мил
ке Сто ја но вић, чи ја је бли ста ва 
ка ри је ра, кру ни са на на сту пи ма 
на сце ни Ме тро по ли тен опе ре, 
пред ста вље на у мо но гра фи ји на 
је дин ствен на чин, кроз раз го вор 
из ме ђу умет ни це и ауто ра.  

В. К.



По зо ри ште Scha u
spi el ha us из Ди
зел дор фа, јед на 
од нај у глед ни
јих не мач ких и 

европ ских те а тар ских ку ћа, 28. 
мар та ће на Ве ли кој сце ни од и
гра ти Шек спи ро вог „Ха мле та“, 
у ре жи ји на шег до брог по зна
ни ка, Ста фа на Вал де ма ра Хол
ма ко ји о сво јој по став ци ка же: 
„По сто ји је дан чо век. Мо жда је 
принц. По сто ји је дан дру ги чо
век. Мо жда је он мр тви краљ. 
Ту је и ле па да ма. Она је мо
жда кра љи ца. Или је то мо жда 
Имо џен Ког? Мо гу ће је да је ту 
не где и не чи ја де вој ка Офе ли ја. 
Го то во да је си гур но да по сто ји 
не ка дру га по ро ди ца ко ја је по
ве за на са овом ре ци мо кра љев
ском по ро ди цом. Отац те дру ге 
по ро ди це је По ло ни је. Ње гов син 
Ла ерт је нај ве ро ват ни је у Па ри
зу то ком го то во це ле дра ме. И све 

ово ни нај ма ње не ли чи на Дан ску. 
Уз њих, ту су и не ки глум ци. Они 
су Ха мле то ви нај бо љи при ја те љи. 
Јад ни чак Хо ра цио ће при по ве да ти 

ову при чу“. Пред ста ва је пре
ми јер но из ве де на 4. но вем бра 
2011, у вре ме кад је Холм био 
умет нич ки ди рек тор ди зел дор
фског те а тра, са ко јим На род но 
по зо ри ште има пот пи сан и Про
то кол о ду го роч ној са рад њи, чи
ја ре а ли за ци ја за по чи ње овим 
го сто ва њем. За ни мљи во је да 
на слов ну уло гу у овој пред ста
ви ту ма чи Алек сан дар Ра ден ко
вић, је дан од нај по пу лар ни јих 
не мач ких глу ма ца мла ђе ге не
ра ци је, ро ђен 1979. го ди не у 
Но вом Са ду.  По за вр шет ку Фа
кул те та за му зи ку и по зо ри ште 
„Фе ликс Мен дел сон Бар тол
ди“ у Лај пци гу, пр ви ан га жман 
је до био у та мо шњем те а тру, 
усле дио је ан га жман у Не мач
ком по зо ри шту у Хам бур гу, а 

од про шле се зо не је члан ан сам бла 
Ди зел дор фског по зо ри шта.

Ј. Стевановић П
О
Р
ТА
Л
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ИЗЛОЖБЕ

•ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

•ДР БРАНИСЛАВ ВОЈИНОВИЋ 
(18921951) – ПОЗОРИШТЕ КАО ЖИВОТ

аутор др Душица БојићОве го ди
не цео 
с в е т 
о б е  л е 
ж а  в а 

два ве ли ка ју би ле ја, 
200 го ди на од ро ђе ња 
опер ских ком по зи то
ра Ђу зе пеа Вер ди ја 
(1813–1901) и Ри хар да 
Ваг не ра (1813–1883). 
Као увод у Вер ди је ву 
про сла ву, 13. фе бру а
ра је на Ве ли кој сце ни 
одр жан кон церт  под 
на зи вом „Омаж Вер ди
ју“, са умет ни ци ма из 
Ита ли је.

Пред пре пу ним 
гле да ли штем су на сту
пи ли Хор и Ор ке стар 
Опе ре На род ног по зо
ри шта и со ли сти из Ита ли је, со
пран Ма рија Ле ти ција Гро се ли, 
ме цо со пран Ро са на Ри нал ди, те
нор Ле о нар до Гра ме ња и ба ри тон 
Ђу зе пе Ал то ма ре. За ди ри гент
ским пул том је био Еди де На даи, 
ко ји умет нич ку ка ри је ру гра ди на 
сце на ма те а тра Ла Фе ни че у Ве
не ци ји, Др жав не опе ре у Ха но ве
ру, Те а тра „Вер ди“ у Тр сту, Екс
пе ри мен тал ног опер ског те а тра у 
Спо ле ту...  

Кон церт, ко ји је ре жи ра ла 
Ива на Дра гу ти но вић Ма ри чић, 
отво рен је увер ти ром из опе ре 
„На бу ко“, а усле ди ле су нај леп ше 
ари је и нај по зна ти ја хор ска де
ла из Вер ди је вих опе ра: „Оте ло“ 

(ду ет Де зде мо не и Оте ла), „Тру
ба дур“ (ари ја Ацу че не), „Тра ви
ја та“ (ари ја Жор жа Жер мо на), 
„Си ци ли јан ско ве чер ње“ (ари ја 

Еле не), „Си мон Бо ка не гра“ (ари
ја Га бри је леа Адор на) и „Аида“ 
(Со ба Ам не рис), па ари је Ле о
но ре и Ацу че не из „Тру ба ду ра“, 
ари ја Ре на та из „Ба ла под ма ска
ма“, хор Ци ган ки и То ре а до ра из 
„Тра ви ја те“, ари ја Дон Кар ло са и 
ду ет Кар ло са и Ро дри га из опе ре 
„Дон Кар лос“, као и Хор Је вре ја 
из „На бу ка“. У самој за вр шни ци 
кон цер та ита ли јан ски со ли сти су 
на одушевљење публике из ве ли 
фи нал ну сце ну из „Тру ба ду ра“, 
да би по сле ви ше ми нут них ова
ци ја, за јед но са чла но ви ма Хо ра, 
на „бис“ отпевали по пу лар ни Хор 
Је вре ја из „На бу ка“.

Р. П. Н.

ПОЧЕТАК ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА

УметнициизИталије

САРАДЊА СА ТЕАТРОМ ИЗ ДИЗЕЛДОРФА

ХамлетизДизелдорфа

ЈЕЛЕНA ВЛА ХО ВИЋ

У окви ру ци клу са „Школ ски 
час“, 19. фе бру а ра je у Му зе

ју На род ног по зо ри шта го шћа би
ла пр ва ки ња Опе ре На ци о нал ног 
те а тра, ме цо со пран Је ле на Вла
хо вић. У раз го во ру са ку сто сом 
Му зе ја Дра га ном Сте во ви ћем, 
умет ни ца је го во ри ла о свом од
ра ста њу, шко ло ва њу, са рад њи са 
Ђур ђев ком Ча ка ре вић, број ним 
уло га ма... Том при ли ком је за сре
ди ну апри ла на ја вље на и пре ми
јер на об но ва  Вер ди је ве „Аиде“, 
ко јом ће Влаховићева про сла ви ти 
25 го ди на умет нич ког ра да.

М. Б.

ВИ ШЊА ЂОР ЂЕ ВИЋ

У М у  з е  ј у 
Н а  р од  н о г 

по зо ри шта је 
13. фе бру а ра, у 
окви ру ци клу
са „Су сре ти“, 
одр жа но ве че 
са при ма ба ле
ри ном Ви шњом 
Ђор ђе вић. Уочи 
по чет ка раз го
во ра ко ји је са 
при зна том умет
ни цом во ди ла те а тро лог Је ли ца Сте ва но вић, в.д. управ ни ка 
Де јан Са вић је го спо ђи Ђор ђе вић уру чио Сре бр њак На род
ног по зо ри шта и из ра зио за хвал ност пу бли ци што се у та ко 
ве ли ком бро ју оку пи ла по во дом још јед ног из да ња ци клу са 
„ко ји пра ви мо за то што не да мо да се за бо ра ве на ши ве ли
ка ни“. Са вић је, из ме ђу оста лог, под се тио да су Ђорђевићка 
и он у јед ном пе ри о ду исто вре ме но би ли на ру ко во де ћим 
по зи ци ја ма у На ци о нал ном те а тру, ка да су се са ме ста ди
рек то ра Ба ле та и Опе ре на „вр ло при ја тељ ски на чин“ бо ри
ли за по зи ци је ових умет нич ких сек то ра у окви ру По зо ри
шта и до дао: „Ви шња је та да, за и ста, по ка за ла да не са мо 
као играч и пе да гог, не го и као ста ри ји ко ле га и озби љан 
ор га ни за тор и ме на џер, зна да ми сли о ба ле ту, о сво јим ко
ле га ма и о ре пер то а ру“. 

М. Б.

Концертни омаж ве
ликом композитору

су организовали Ита
лијански институт за
културууБеоградуиНа
родно позориште, под
покровитељствомАмба
садеИталије уБеограду
и уз допринос „Business
ConucilaItalo–Serbo“

ИЗЛОЖБЕ
15. 03| 18.00 ЛЕПОТА ИГРЕ – НАТАША 
БОШКОВИЋ; СМИЉАНА МАНДУКИЋ, изложба 
и промоција новоустановљених награда у оквиру 
прославе 50 година УБУСа; аутори изложбе мр 
Ксенија Шукуљевић Марковић, Драгана Мартиновић, 
Вера Обрадовић
01. 04| 18.00  ЉИЉАНА ДРАГОВИЋ – ПОЛА 
ВЕКА У ТЕАТРУ, аутор Мирјана Одавић; изложба 
остварена у сарадњи са Музејем позоришне 
уметности Србије

ПРОМОЦИЈЕ

22. 03| 18.00  Милан Ђоковић, БРАНИСЛАВ НУШИЋ,  
у издању Фондације „Милан Ђоковић“ и КИЗ Алтера 

СУСРЕТИ
26. 03| 18.00  ОЛГА МИЛОШЕВИЋ, примадона 
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Дми триј Кља вин је 
сво је ба лет ско обра
зо ва ње сте као у Др
жав ној ба лет ској 
шко ли у Ки је ву. Со

ли ста је На ци о нал не опе ре Укра
ји не од 1983, а од 1989. до 1991. је 
био со ли ста Ба ле та ХНК у За гре
бу. Па ра лел но са играч ком ка ри је
ром, ра ди као пе да гог у ба лет ској 
шко ли и укра јин ској Пле сној ака
де ми ји „Серж Ли фар“. Две го ди не 
је про вео на по зи ци ји умет нич ког 
ди рек то ра Др жав не ба лет ске шко

ле у Ки је ву. Као играч је на сту пао 
на тур не ја ма ши ром све та. За слу
жни је умет ник Укра ји не, а на 
раз ли чи тим кон кур си ма је на гра
ђи ван и као ко ре о граф.  По ти че 
из ба лет ске по ро ди це, ње гов отац 
Ро берт Кља вин је 1997. у На род
ном по зо ри шту по ста вио ба лет 
„Бах чи са рај ска фон та на“. Дми
триј Кља вин, на по зив Ди рек ци је 
Ба ле та, го сту је у На род ном по зо
ри шту где то ком фе бру а ра ра ди 
као пе да гог са на шим ба лет ским 
умет ни ци ма. 

Већ из ве сно вре ме бо ра ви те 
у Бе о гра ду. Ре ци те нам ка кви 
су Ва ши ути сци о ра ду у На род
ном по зо ри шту.

Ва ша ба лет ска ком па ни ја је 
ве о ма про фе си о нал на. Ви део сам 
јед ну пот пу но но ву, мла ду ге не
ра ци ју. Пер спек тив ни су и ве о ма 
по све ће ни. При ме тио сам и да 
умет нич ки ди рек тор, го спо дин 
Кон стан тин Ко стју ков, ин си сти
ра на кла сич ном ре пер то а ру. То 
је па ме тан при ступ. На ци о нал ни 
те а тар је огле да ло кул ту ре јед ног 
на ро да. Не го ва ње кла сич ног кул
тур ног на сле ђа је од из у зет ног 
зна ча ја.

По ред ве ли ке од го вор но сти 
ко ју по зи ци ја ба лет ског пе да
го га но си, на че му за сни ва те 
свој пе да го шки при ступ?

По ла зим од се бе, пре све га. 
И ја сам го ди на ма био играч та
ко да ми је пси хо ло ги ја умет ни ка 
до бро по зна та. До ла зим ра ни је 
на ве жбе, по сма трам игра че и по
ку ша вам да на пра вим до бру ат
мос фе ру, без об зи ра на сво је рас
по ло же ње. И пе да гог, али и игра
чи, мо ра ју сво је про бле ме или 
не рас по ло же ње да оста ве ис пред 

ба лет ске са ле. Кон цеп ци ја ве жби 
за ви си од ре пер то а ра или про бе 
ко ја сле ди. На тај на чин при пре
мам игра че за пред сто је ће за дат
ке. Ин си сти рам на ди сци пли ни, 
ко ја је из у зет но ва жна.  На рав но, 
тру дим се да имам и раз у ме ва ња. 
Ру ко во дим се ста ром по сло ви цом 
ко ја у сло бод ној ин тер пре та ци ји 
гла си – и бич и ме де њак.

Које су, по Вама, спе ци фич
но сти ба лет ске умет но сти?

Ком плек сност ба лет ске умет
но сти се огле да у то ме да у се би 

об је ди њу је му зи ку и по крет. Ов
де до из ра жа ја до ла зе пре ди спо
зи ци је игра ча, он мо ра да по се ду
је уро ђе ни ри там, нео п ход но је да 
пер фект но чу је му зи ку ка ко би то 
пре то чио у пла сти ку по кре та. Као 
крај њи ре зул тат овог сло же ног 
про це са до би ја мо – плес, игру. 
На рав но, по сто је об ли ци игре без 
му зи ке, али то је већ дру га те ма.

Ка кав је Ваш од нос пре ма 
са вре ме ном по кре ту?

Ве о ма по зи ти ван. Ни сам кон
зер ва ти ван по том пи та њу. Сва

ка ко, уз кла си чан ре пер то ар као 
осно ву, ва жно је не го ва ти и мо
де ран. Али то зах те ва из у зет не 
про фе си о нал це, пре све га вр хун
ске ко ре о гра фе, а игра чи мо ра ју 
пер фект но да вла да ју кла сич ном 
ба лет ском тех ни ком, јер ће та да 
без про бле ма са вла да ти и са вре
ме ни по крет. Кла си чан ба лет је 
азбу ка, осно ва све га и то не сме
мо да за не ма ри мо.

Опро ба ли сте се и као ко ре
о граф, ре ци те нам не што о том 
ис ку ству.

Да, иза ме не је низ ко ре о
гра фи ја. По себ но су ми дра ге 
оне ко је сам по ста вио на му зи
ку Ма ле ра, Ма снеа, Са ра са теа... 
Сма трам да по сто је две вр сте 
ко ре о гра фа: пр ви тип је као Пе
ти па – са вр ше но по зна је му зи
ку, ли бре то, ме то ди ку кла сич не 
игре, све по ста вља ге о ме триј
ски тач но, ло гич но, и упра во у 
тој јед но став но сти ле жи ге ни
јал ност; дру ги тип је, пре све га, 
ре ди тељ – ба зи ран на основ ној 
иде ји. Лич но, сма трам да при па
дам пр вом ти пу.

Бран ки ца Кне же вић

Ибичимедењак

Но ви в. д. ди рек то
ра Дра ме од 1. фе
бру а ра је Спа со је 
Ж. Ми ло ва но вић, 
ко ји је на ову ду

жност до шао са ме ста дра ма тур га 
Кру ше вач ког по зо ри шта. Ина че, 
Ми ло ва но вић је ди пло ми рао и 
ма ги стри рао на Фа кул те ту драм
ских умет но сти у Бе о гра ду, где 
бра ни док тор ску те зу „Вре ме у 
срп ској дра ми на по чет ку 20. ве
ка, 1900–1914“. Ње го ве дра ме су 
по ста вља не на ре пер то ар Ате љеа 
212, Кру ше вач ког по зо ри шта, 
На род ног по зо ри шта из Ужи ца 
и Драм ског про гра ма Ра дио Бе о
гра да, об ја вљи ва не у „Те а тро ну“ 
и у еди ци ји „Са вре ме на срп ска 
дра ма“. Као дра ма тург је ра дио 
у Кру ше вач ком и Бе о град ском 
драм ском по зо ри шту, а био је и 
аси стентпри прав ник за пред мет 
Исто ри ја дра ме и по зо ри шта на 
Фа кул те ту умет но сти Уни вер зи
те та у При шти ни. Ду го го ди шњи 
је са рад ник Тре ћег про гра ма Ра
дио Бе о гра да, ЛУ ДУСа и ни за 
ча со пи са и не дељ ни ка у зе мљи 
и ино стран ству. Аутор је мо но
гра фи ја о Вла сти ми ру Ђу зи Сто
јиљ ко ви ћу и То ми Три фу но ви ћу,  
те а тро ло шке сту ди је „О драм ском 
ства ра ла штву др Во ји сла ва М. Јо
ва но ви ћа–Ма рам боа“, као и ви ше 
збир ки по е зи је. Уред ник је еди
ци је „Но ви век срп ске дра ме“ из
да вач ке ку ће „Ар те“ из Бе о гра да. 
Члан је пред сед ни штва Удру же ња 
драм ских пи са ца Ср би је и Ме ђу
на род ног удру же ња по зо ри шних 
кри ти ча ра и те а тро ло га. 

До шли сте на че ло Дра ме у 
вре ме озбиљ не кри зе на пла ну 
про дук ци је у срп ским те а три
ма. На ци о нал ни те а тар је јед но 
од рет ких ме ста где се још увек 
мо же ра чу на ти на озбиљ ни ја 
сред ства за ре а ли за ци ју пред
ста ва. То је ве ли ка при ви ле ги
ја, али и ве ли ка од го вор ност. 
Ка ко ће те се но си ти са тим?

На род но по зо ри ште у Бе о гра
ду, као на ци о нал ни те а тар, пред
ста вља мо дел по зо ри шта ко је на 
раз ли чи те на чи не од ра жа ва иде
ју и по тре бу др жа ве да кроз рад 
ових ин сти ту ци ја ре пре зен ту је и 
про мо ви ше иден ти тет, је дин ство 
и по себ ност кул ту ре. Да кле, овај 
Те а тар има на ци о нал ни, исто риј
ски и кул тур ни зна чај и сим бол 
је раз во ја по зо ри шне умет но сти 
у Ср би ји, али и са ме др жа ве Ср
би је. Та ја сна пред о дре ђе ност 
с јед не стра не оба ве зу је, док с 
дру ге олак ша ва од лу ке о во ђе њу 
ре пер то ар ске по ли ти ке. У вре ме 
оп ште кри зе и бес па ри це, ка да су 
бу џе ти град ских по зо ри шта знат
но ума ње ни, опет, од го вор ност је 
удво стру че на. Нај тач ни ји од го вор 

на Ва ше пи та ње би, оту да, био: 
ја сним кон цеп том ре пер то ар ске 
по ли ти ке, ода би ром на сло ва ко ји 
не до ста ју по сто је ћем ре пер то а ру 
На род ног по зо ри шта али и по
зо ри шти ма Ср би је и ре ги о на, те 
ан га жо ва њем оних умет ни ка ко
ји сво јим ква ли те том не по сред но 
мо гу да до при не су де фи ни ци ји да 
је На род но по зо ри ште ме сто су
сре та нај зна чај ни јих ства ра ла ца. 

Шта, по Ва шем ми шље њу, 
тре ба да бу де око сни ца ре пер
то а ра Дра ме На род ног по зо ри
шта?

Ка да го во ри мо о ре пер то ар
ској по ли ти ци, за до во љи ће мо се 
увре же ним ми шље њем: На род но 
по зо ри ште је чу вар и про мо тер 
не са мо нај зна чај ни јих на ци о
нал них већ и свет ских вред но сти, 
за сно ва них пре све га на тек сто
ви ма ко ји су про шли вред но сни 
суд исто ри је. То би био кон цепт 
ко јем не ма шта да се до да. На рав
но, под ра зу ме ва се да сва ко вре ме 
има сво је чи та ње, сво ју фор му из
ра жа ва ња, свој на чин про мо ви са
ња по зи тив них вред но сти и ети
ке ти ра ња не до ста та ка соп стве ног 
дру штва. На сло ви ко ји су ода бра
ни за се зо ну 2013/14. не по сред ни 
су до каз та кве на ме ре. Пре ми је ре 
ко је нас оче ку ју су, ре дом: на Ве
ли кој сце ни „Да ма с ка ме ли ја ма“ 
Алек сан дра Ди ме Сина, а дра ма
ти за ци ја ро ма на Сте ва на Ја ко
вље ви ћа „Срп ска три ло ги ја“ (као 
по че так обе ле жа ва ња ве ли ког ју
би ле ја, 100 го ди на од по чет ка Пр
вог свет ског ра та), Стринд бер гов 
„Пут за Да маск“, Брех то ва „Мај ка 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | СПА СО ЈЕ Ж. МИ ЛО ВА НО ВИЋ,  В.Д. ДИРЕКТОРА ДРАМЕ

Многе идеје пронала
зим у литератури,

али парафразирао бих
Николаја Островског:
„Животјенајдрагоценије
шточовекпоседујеиако
мујевећједномдодељен,
требалобидагапрожи
винежалећизапретход
ним годинама у којима
није остварио зацртане
циљеве...“
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Сусретнајзначајнијихстваралаца
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Хра брост и ње на де ца“; на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“  „На ши си но ви“ 
Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћаМа рам
боа, На ста си је ви ћев ко мад „Код 
ве чи те сла ви не“ и Ну ши ће ва 
„Књи га дру га“. Овом спи ску не
до ста је са вре ме ни до ма ћи текст, 
ко ји ће се игра ти на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ као за вр ше так сво је вр
сне хро но ло ги је исто ри је срп ске 
дра ме, а ко ји ће на кнад но би ти 
ода бран.

На ја ви ли сте ак тив ни ју ме
ђу на род ну са рад њу. У ко јем 
прав цу ће те је раз ви ја ти? 

Јед на од бит ни јих став ки у 
ре пер то ар ској по ли ти ци, без ика

кве сум ње је осна жи ва ње по сто
је ће са рад ње са по зо ри шти ма у 
зе мљи и у ино стран ству, као и 
по кре та ње но вих. Сва ка ко да ве
ли ки успех „Хен ри ја Ше стог“ ту 
на ка ну чи ни ако не лак шом, он
да кре ди бил ни јом. Пр ви ко ра ци 
су већ на пра вље ни. Ус по ста вље
ни су кон так ти и на ја вље на го
сто ва ња на сце на ма Цр не Го ре, 
БЈР Ма ке до ни је, Хр ват ске, Сло
ве ни је, Ру си је и Не мач ке. Та ко
ђе, пре го ва ра се о ко про дук ци
ја ма са Градте а тром Бу два. Ту 
је и про је кат „Мла да бал кан ска 
дра ма“, ко ју ће мо по ку ша ти да 
про ши ри мо на чи тав ре ги он, а 
на сто ја ће мо да пред ста ве На род
ног по зо ри шта до ђу на ре ле вант
не фе сти ва ле. Та ко ђе, пред ста ва 
„Кон стан тин...“, ко про дук ци ја 
на шег и На род ног по зо ри шта из 
Ни ша, као део ве ли ког др жав
ног обе ле жа ва ња 1700 го ди на 
„Ми лан ског едик та“, на осо бен 
на чин ши ри мо гућ ност успе шне 
са рад ње са по зо ри шти ма из ван 
гра ни ца Ср би је. Зна чај „Ми лан
ског едик та“ про из и ла зи не са мо 
из чи ње ни це да је њи ме хри
шћан ство до би ло ле ги ти ми тет 
при зна те ве ре, већ и из чи ње ни це 
да се њи ме про мо ви ше то ле ран
ци ја, од но сно пра во на раз ли чи
тост ве ро и спо ве да ња и су жи вот 
кон фе си ја, на ци ја и на ро да. На
род но по зо ри ште је сва ка ко јед
на од нај по зва ни јих ин сти ту ци ја 
да та кву иде о ло ги ју по ста ви на 
дру штве ни пи је де стал. 

Жељ ко Ху бач 

По сле па у зе од две 
и по го ди не, ка да 
је са успе хом по
ста ви ла Хар ву до ве 
„Др жав не слу жбе

ни ке“, Ђур ђа Те шић по но во ре жи
ра у На род ном по зо ри шту, на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“. Ово га пу та 
је у пи та њу ко мад мла де драм ске 
спи са те љи це Го ра не Ба лан че вић, 
„Огво жђе на“, ко ји је пре две го
ди не овен чан На гра дом Удру же ња 
драм ских пи са ца Ср би је „Бра ни
слав Ну шић“. Пре ми је ра је пла
ни ра на за 16. март, а 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).

Шта вас је при ву кло овој 
при чи, коју можемо дефинисати 
и као дра му са сон го ви ма?

Аутор ка је дра му де фи ни
са ла као мју зикл. На рав но, 
ова од ред ни ца у се би са др
жи иро ни ју. Мју зикл је по
пу ла рни жа нр за ба вљач ког 
по зо ри шта, а на ша „Огво
жђе на“ је дру штве но ан
га жо ван ко мад о по ло жа ју 
же не рад ни це и са мо хра не 
мај ке, у да на шњој Ср би ји. 
Око сни ца дра ме је си ту
а ци ја око про це са при ва
ти за ци је, а у овом слу ча
ју у пи та њу је при ва ти за
ци ја же ле зни це. Иако је 
це ла зе мља рас про да та, 
о овој те ми до са да ни је 
би ло ре чи на на шим по зо ри шним 
сце на ма.

Ми шље ња оних ко ји су про
чи та ли овај ко мад су по де ље на, 
с обзиром на тему. Јед ни твр де 
да ну ди ком пли ко ван и су мо ран 
при каз ствар но сти, а дру ги су 
уве ре ни да је то још јед на тра
ги ко мич на при ча о на шој са да
шњо сти...

На ша ствар ност је си гур но и 
ком пли ко ва на и су мор на. Ти ко ји 
то још увек не схва та ју, ве ро ват но 
су са мо они ко ји та кву си ту а ци
ју ства ра ју. Ко мад има умет нич ку 
ду би ну и ква ли тет јер ни је ко пи ја 
ре ал но сти, што би би ло и ба нал но 
и не та лен то ва но. А Го ра на је мла
да, да ро ви та аутор ка ко ја пи ше о 
ис ку ству сво је мај ке, о свом ис ку
ству жи во та ван Бе о гра да, али и о 
тра гич ном по ло жа ју умет ни ка да
нас. У ко ма ду за ти че мо љу де ко ји 
се гр че ви то, жи ла во и као жи во ти
ње бо ре за ми ни мум људ ског до
сто јан ства и за оства ре ње јед ног 
од основ них људ ских пра ва, пра ва 

на рад. Та ис цр пљу ју ћа и ауто де
струк тив на бор ба за жи вот са јед
ним про па лим, ис тро ше ним и тру
лим си сте мом, об ли ко ва на је кроз 
делање глав не ју на ки ње – Ве се ле. 
Ње на бор ба за оства ре ње пра ва на 
рад, у овом ко ма ду је за пра во бор
ба за сми сао жи во та. 

Ко ли ко су умет ни ци да нас у 
мо гућ но сти да пу тем те а тра по
ста вља ју те шка пи та ња?

Умет ни ци су да нас у то ли ко 
по ни жа ва ју ћем и та ко обес пра
вље ном по ло жа ју да су са ми по 
се би из гле да по ста ли те шко пи
та ње за ово на ше дру штво. Ни сам 
си гур на да у ова ко ан ти ху ма ни
стич ком дру штву као што је на ше 
уоп ште ви ше мо же мо да го во ри мо 
о те а та ру, ка да ви ди мо да у др жав
ном бу џе ту све мање има места за 
кул ту ру, да по зо ри шне згра де по
ста ју ве ли ки те рет са мо због ра чу
на за стру ју, и да је да нас по след ње 
уто чи ште и нај хра бри јег умет ни ка 
не ка бед на пла ти ца јер бар од ла

же тре ну так ка да ће мо сви за јед но 
за вр ши ти на ули ци. Пи та ња ко ја 
би мо гла да се по ста ве са сце не су 
мно го број на, али за то не ма на де 
по што но вих про дук ци ја ско ро и 
да не ма.

Шта сте, ре жи ра ју ћи овај ко
мад, хте ли да по себ но апо стро
фи ра те, ис так не те...

Сна гу ин ди ви ду ал не бор бе, јер 
је она у да на шњем, на све мо гу ће 
на чи не из ви то пе ре ном све ту, чи
ни се, пот пу но уза луд на. Та ко ђе, 
во ле ла бих да ис так нем пи та ње 
пра ва на рад, јер су ми ли о ни љу ди 
оста вље ни без ика кве при ли ке да 
ра де, што је да нас те ма ко ја пре ва
зи ла зи ло кал ни зна чај.

Слав ни Бер толт Брехт је 
био по знат по то ме што је сцен
ску рад њу пре ки дао му зич ким 
па у за ма, од но сно сон го ви ма. 
Шта је то „брех тов ско“ што се 

ма ни фе сту је у овом ко ма ду? 
По јам брех тов ски 

је на кнад но до
жи вео до ста 

про  из  вољ
них ту ма
че ња и од 
на ших и 
од стра них 
ауто ра. Ка да 
је у пи та њу 
стил глу ме, 
уче ста ло је 
с х в а  т а  њ е 
да игра ти 
брех тов ски 
ко мад зна
чи игра ти 
га хлад но 
и дис тан
ци ра но, без 
е м о  ц и  ј а . 

Ме ђу тим, сам Брехт је пред крај 
жи во та по ја снио да је та кво ту
ма че ње по гре шно. Он је уз по моћ 
ефек та за чуд но сти же лео да ли ши 
глум ца не по треб не сен ти мен тал
но сти и да га до ве де у си ту а ци ју 
да не раз ми шља ка ко би сам по
сту пио у тој си ту а ци ји, већ ка ко би 
тај лик по сту пио и шта би ми слио 
у од ре ђе ној си ту а ци ји. То је за пра
во са вре ме на, мо дер на глу ма. Ми
шље ња сам да је це ло са вре ме но 
по зо ри ште, ка кво по зна је мо, про
ис те кло из Брех то ве фи ло зо фи је. 
У ра до ви ма на ших драм ских ауто
ра нај мла ђе ге не ра ци је вр ло је ви
дљив ње гов ути цај, пре све га у од
но су пре ма дру штве ној ре ал но сти. 
Сон го ви, ко ји су та ко ђе по ста ли 
уоби ча је но дра ма тур шко сред ство 
у са вре ме ном по зо ри шту, у овом 
ко ма ду про из и ла зе из рад ње и не 
пре ки да ју је, али ћу уз по моћ њих 
ства ра ти од ре ђе ну вр сту оне о би
ча ва ња рад ње.

Ми ко јан Без бра ди ца

Борбазасмисаоживота

Сонгови могу сцен
ска збивања да учи

не поетски дубљим и да
откријујошнекенивоеи
нијансеуликовимаирад
њи.Такође,могуиданас
дирнусвојомсировошћу.

Кадгодсезаподенераз
говороукусупублике,

волим да цитирам речи
МиланаПредића, који је
са искуством дугогоди
шњегдраматургаНарод
ногпозоришта,чиними
се, најјасније формули
сао захтеве и укус онда
шњепублике, готовокао
одлику менталитета:
„Наши савремени гледа
оциволедаимсепружи
нештоштоличинасту
дију, мало психологије и
друштвенеслике,алихо
ћеидасесмеју.Требапо
годитисредину:недати
потпуноЛабиша,алине
битикаоАнриБек“.
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Те а тро ло зи ће 2012. го
ди ну пам ти ти по за и
ста не сва ки да шњој 
по ја ви: об ја вље не су 

чак две књи ге о – су фле ру. По зо
ри шни му зеј Вој во ди не је об ја вио 
мо но гра фи ју „Ша пу та ње жи во та“ 
о Ма ри ји Ма ци Кља јић, не ка да
шњој су флер ки Срп ског на род ног 
по зо ри шта, ауто ра Ми ла на Бе ле
ги ша ни на, а На род на би бли о те ка 
Ужи це књи гу Ми ло ра да Искри

на „Ју би леј шап та ча“, 
по све ће ну Ми ла ну 
Мар ко ви ћу Ба ћи, дав
на шњем су фле ру На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. По че ли 
смо да се по пра вља
мо... 

Из ве штач „Но ви
на срб ских“ по во дом 

из во ђе ња Сте ри ји не 
ша љи ве игре у 2 деј

ства „Сим па ти ја и ан
ти па ти ја или „Чуд но ва та 

бо лест у Те а тру на Ђу мру ку 
ма ја 1842, Бе ле жи: „За су фле

ра би мо жда до бро би ло, кад би у 
шко лу по не ки пут оти шао, и та мо 
слу шао ка ко де ца ме ђу со бом шап
ћу и ка ко јед но дру гом при шап ћу ју, 
јер он ви ди се, као да не зна раз ли
ке из ме ђу шап та ња (т.ј. су фли ра
ња) и из ме ђу ви ка ња“. Да кле, све
га не ко ли ко ме се ци по фор ми ра њу 
пр вог про фе си о нал ног по зо ри шта 
у Ср ба, кри ти ка, та ко ђе у по во ји
ма, по ми ње и су фле ре. Очи глед но 
да је, као у оста лом и сви дру ги 
по зо ришт ни ци, и шап тач био не
вешт па га је пу бли ка чу ла. Та да су 

пред ста ве, ко је су да ва не два пу та 
не дељ но, би ле го то во све пре ми је
ре јер је ма ла ва рош ка ква је та да 
био Бе о град рет ко има ла пу бли ке 
за ре при зу и не ко ли ко де це ни ја 
ка сни је, па је ра зу мљи во да је су

флер имао ве ли ку и не за о би ла зну 
уло гу. Али ње гов зна чај је и да нас 
ве ли ки. Сто га пот пи сник ових ре
до ва же ли да за бе ле жи сво ја два 
се ћа ња.

Ма ца – та ко су је зва ли ста ри
ји а ми, та да мла ђи – Тет ка Ма ца. 
И за и ста се пре ма сви ма оп хо ди ла 
та ко, као при сна, бри жна тет ка. 
Већ у не ким озбиљ ни јим сво јим 
го ди на ма, по чет ком 80тих про

шлог ве ка, као чи гра је ле те ла око 
огром не сце не тек отво ре ног но вог 
Срп ског на род ног по зо ри шта ка ко 
би би ла нај бли же глум цу ко га је 
тре ба ло да „др жи“ у не ком ду жем 
мо но ло гу или у кри тич ном тре нут
ку. Мла ди глум ци су се за ми шље
ње и са вет окре та ли ра ди је њој не
го ста ри јим ко ле га ма – Тет ка Ма ца 
је све ви де ла и све зна ла, као пра ви 
ста ри по зо ри шни вук уме ла да дâ 
пра ви са вет, да по хва ли, по др жи, 
али и из гр ди. И да је сви по слу ша
ју... Та ко је Тет ка Ма ца до шла и у 
до ку мен тар ни филм, а сад, ево и у 
књи гу истог ауто ра – Ми ше Бе ле
ги ша ни на.

Уочи но ве 2013. нас је на пу
сти ла и Ма ма На да. Баш та ко, Ма
ма На да ју је зва ло це ло сом бор ско 
по зо ри ште, па и ње ни вр шња ци. 
То, ваљ да, све го во ри. А осим што 
је би ла ма ма сви ма на ма, би ла је и 
истин ска ма ма Алек сан дри Ни ко
лић, глу ми ци На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. Ко ме ви ше? Де си ло 
се јед не зи ме сре ди ном по ме ну
тих '80их да је на ше и ина че ла ко 
збу њи ве пу та ре за и ста из не на ди ла 
ве о ма сна жна и упор на ме ћа ва, па 

је у ро ку од не ко ли ко са ти сав са
о бра ћај стао и мно ги су оста ли за
ро бље ни: не ки у „вла ку у сни је гу“, 
ауто бу си ма, ко ли ма... а Са шка Ни
ко лић – у Но вом Са ду где је има
ла не ко сни ма ње. А уве че тре ба да 
игра „Вол по неа“ на Тр гу Ре пу бли
ке! Па ни ка тра је са ти ма, сви по ку
ша ва ју на сва ки на чин да про на ђу 
не ко пре во зно сред ство ко је би је 
пре ба ци ло у Бе о град, те ле фо ни су 
уси ја ни, Ма ма На да пра ти ха ла
бу ку и – не пре кид но гр ди ћер ку! 
„Ка ко си мо гла, ка кво сни ма ње те 
спо па ло, ка кав Но ви Сад, имаш 
уве че пред ста ву, еееееј!“ И та ко 
све док ни је по ста ло из ве сно да се 
пред ста ва мо ра от ка за ти, по сле че
га је усле ди ла нај ве ћа грд ња. По
зо ришт ник ста рог ко ва, су флер ка, 
су пру га глум ца, бра ни по зо ри ште 
од соп стве не је ди ни це! 

У по зо ри шту има мно го „до
брих ду хо ва“ ко ји су те а тар са чу
ва ли свих ис ку ше ња и ко ји то и 
да нас ра де, а ни су умет ни ци. Се
ти мо их се че шће док су са на ма 
и одај мо им за слу же но по што ва ње 
кад оду.

Јелица Стевановић

ОМАЖ СУФЛЕРУ ИЛИ УМЕСТО IN MEMORIAM-а

IN MEMORIAM

ЧедомирЧедаДрагичевић(1929–2012)

Мамеитеткенашихпозоришта

Са Че дом Дра ги че
ви ћем, со ли стом 
бе о град ског Ба
ле та, де ли ла сам 
школ ске да не у Ба

лет ској шко ли „Лу јо Да ви чо“, где 
је био из у зет но мар љив уче ник 
чу ве не умет ни це Ни не Кир са но
ве. Ту жно је би ло ње го во де тињ
ство за вре ме Дру гог свет ског ра
та, ка да су му уста ше у Бу гој ну 
уби ле оца. Де чак Че да је нај пре 
био пар ти зан ски ку рир, а љу
бав пре ма игри и ре ци то ва њу га 
је од ве ла у По зо ри ште на род ног 
осло бо ђе ња, где су ње го ву да ро
ви тост уочи ли Оскар Да нон, Ми
ра Са њи на и Ани ка Ра до ше вић. 
По сле ра та је упо ре до био уче ник 
и мла ди члан ба лет ског ан сам бла 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
у ко јем је од 1. сеп тем бра 1951, 
са кра ћим пре ки дом (1955) ка
да је био у Ма ке дон ском на род
ном те а тру у Ско пљу, играо све 
до пен зи о ни са ња, 31. мар та 1976. 
го ди не. 

Ис ти цао се ле пом фи гу ром 
и чи стом кла сич ном ба лет ском 
тех ни ком, опле ме ње ном искре
ним глу мач ким из ра зом. На бе о
град ској сце ни је са успе хом во
дио му шки ан самбл и играо со ли
стич ке уло ге од ко јих се по себ но 
ис ти чу Бен во лио у „Ро меу и Ју
ли ји“, „Сим фо ни ја Cdur“, Врач 

у „Пе тру Па ну“ и со ли стич ке де
о ни це у ба ле ти ма „Пе пе љу га“ и 
„Бах чи са рај ска фон та на“ (квар тет 
у „Игри с ма че ви ма“). Био је је дан 
од че ти ри прин ца у ве ли ком кла
сич ном ада ђу са Ауро ром у Пр
вом чи ну „Успа ва не ле по ти це“, у 
ко јем је био парт нер и На та ли ји 
Бе смерт но вој при ли ком ње ног 
го сто ва ња на бе о град ској сце ни. 
У Ско пљу је, по ред оста лих со ли
стич ких ро ла, играо Мир ка, глав
ну уло гу у „Ђа во лу на се лу“ и чу
ве ни ду ет „Пла ва пти ца“ у „Успа
ва ној ле по ти ци“. Та мо је упо знао 
и сво ју су пру гу, при ма ба ле ри ну 
Маг да ле ну Ма цу Ја не ву, ко ја је 
за јед но са њим 1956. пре шла у бе
о град ски Ба лет, као пр ва ки ња.

И по сле пен зи о ни са ња, Че да 
Дра ги че вић је на ста вио да се ба
ви умет нич ком игром. Осно вао је 
и во дио чак де сет ба лет ских шко
ла на Си ци ли ји. За сво ју успе шну 
пе да го шку де лат ност до био је 
углед ну ита ли јан ску на гра ду, Ca
po di e ci. 

Де чак ко ји је рат про вео без 
ро ди те ља, осно вао је сво ју ве ли
ку ба лет ску по ро ди цу. Су пру га 
Ма ца Ја не ва, а за тим ћер ке Ду
шка и Ми ла, сјај не су прве даме 
бе о град ског Ба ле та. Отац две ју 
пр ва ки ња је био њи хов нај ве
ћи обо жа ва лац, али и нај стро жи 
кри ти чар.

По след њих де це ни ја, Че да је 
био ре до ван по се ти лац свих ба
лет ских пред ста ва, па чак и он да 
ка да је, због бо ле сти, са на по ром 
до ла зио у гле да ли ште на Тр гу Ре
пу бли ке. Ге не ра ци је ба лет ских 
умет ни ка ви ше не ма ју свог нај
вер ни јег гле да о ца. Чак и на кра ју 
жи вот ног пу та он је, ско ро у ко
ми, ми слио на умет нич ку игру. 
Ње го ве по след ње ре чи би ле су 
упу ће не мла ђој ћер ки, Ми ли, ко ја 
је у том ча су би ла по ред оца: „Во
ли, Ми ла, и играј ба лет...“

Ве ру јем да су сно ви де ча ка о 
игри што жи вот зна чи, би ли ис
пу ње ни.

 Милица Зајцев 

Колико пажње данас
посвећујемо суфлеру,

томтаковажномчлану
сваког позоришног поду
хвата? Колико често га
сесетимо?Коликочесто
подобрупоменемо?Дали
најчешћекад–оде...?

Овог ме се ца на вр
ша ва се сто го ди на 
од ро ђе ња Оска ра 
Да но на, пр вог ди
рек то ра Опе ре и 

Ба ле та На род ног по зо ри шта по
сле Дру гог свет ског ра та, а ка сни је 
умет нич ког ди рек то ра и стал ног 
го стади ри ген та на ше Ку ће. 

Ма е стро Да нон је ди пло ми
рао ди ри го ва ње и ком по зи ци ју на 
Пра шком др жав ном кон зер ва то ри
ју му и док то ри рао фи ло зо фи ју на 
Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу. 
Био је шеф ди ри гент Љу бљан ске 
фил хар мо ни је и Сим фо ниј ског 
ор ке стра Ра дио За гре ба и про фе
сор Му зич ке ака де ми је у Бе о гра
ду. На сту пао је на сце на ма ши ром 
све та, од Ми лан ске ска ле до Беч ке 
опе ре, и сни мао за нај по зна ти је 
дис ко граф ске ку ће. До ба ру ко во
ђе ња ма е стра Да но на по зна то је у 
исто ри ји На род ног по зо ри шта као 
„злат но до ба бе о град ске Опе ре“. 

О Оска ру Да но ну, Бран ко М. 
Дра гу ти но вић је у сту ди ји „Про ле
го ме на за исто ри ју Опе ре и Ба ле та 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“ 
написао: „За не се њак те а та ра и фа
на тик ра да (...) за ди ри гент ским 
пул том жив, ак ти ван, ди на ми чан, 
тем пе ра мен тан, и екс пре си ван у 
ма ти ци сти хи је му зич кодрам ског 
зби ва ња, кре а тор пред ста ве“. Ве
ли мир Лу кић, не ка да шњи управ

ник По зо ри шта, из ја вио је да је 
Да нон: „...евро пе јац у нај леп шем 
сми слу, свет ски чо век... Део исто
ри је На род ног по зо ри шта, Опе ре, 
кул тур ног жи во та гра да, зе мље, 
ако мо гу да ка жем и ши ре! Леп шег 
веч ног кру га, леп ше пле ме ни те ва
тре од оне ко ју Оскар Да нон но си 
са со бом – не ма“. 

Ма е стро Да нон, ко ји је це лог 
жи во та тра гао за ле пим опер ским 
гла со ви ма, у ин тер вјуу за По зо ри
шне но ви не је 2008. го ди не ре као: 
„твр дим да и да нас по сто је мла ди 
љу ди, спо соб ни љу ди...“. Ње го
ва по др шка на сим бо ли чан на чин 
тра је и да нас, кроз на гра ду ко ја 
но си ње го во име и ко ја се до де љу
је мла дим опер ским умет ни ци ма, 
а чи ји су ла у ре а ти до са да би ли со
пран Сне жа на Са ви чић Се ку лић и 
те нор Хон Ли.

Ва ња Ко са нић

СТО ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА МА Е СТРА ДА НО НА

Европејац
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ФЕЉТОН

Два де сет го ди на ра
да у мно гим про
фе си ја ма пред ста
вља тек по че так 
пу не зре ло сти, 

док је у ба лет ској умет но сти тај 
„стаж“ кул ми на ци ја у про фе си о
нал ном жи во ту ба ле ри на и игра
ча. Тај ју би леј, ко ји је за пу бли ку 
до шао нео сет но, па чак и из не
на ђу ју ће бр зо, обе ле жио је пр ви 
со ли ста Ба ле та На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду, Ран ко То ма но
вић, 9. ма ја 1996. го ди не. 

Ба лет ско обра зо ва ње То ма но
вић (1956) је сте као у сред њој ба
лет ској шко ли „Лу јо Да ви чо“, у 
кла си пе да го га Ду шан ке Ко мен
дић. Та лен то ва ног де ча ка склад
не фи гу ре, од ме ре ног и озбиљ
ног по на ша ња, бр зо су за па зи ли 
Ди ми три је Пар лић и Иван ка Лу
ка те ли и до ве ли га у бе о град ски 
Ба лет. Би ло је то 1974. го ди не. 
Од та да је То ма но вић по чео по
ступ но да осва ја за слу же но ме
сто у ба лет ском ан сам блу На род
ног по зо ри шта. Вр сни ба лет ски 
струч ња ци се ни су пре ва ри ли, 
јер је већ од сво је пр ве ве ће уло
ге, Pas de tro is у „Ла бу до вом је зе
ру“ Чај ков ског, мла ди То ма но вић 

скре нуо на се бе па жњу обе ћа ва
ју ћи да ће се раз ви ти у от ме ног 
игра ча и по у зда ног парт не ра.

Пра те ћи ње го во ста сава ње 
до умет нич ке зре ло сти бе ле жи ла 
сам у сво јим кри ти ка ма оце не о 
не ким ње го вим играч ким на сту
пи ма:

„Сми ре не ли ни је у из во ђе њу 
Па сто ра ле при ка за ли су Љи ља

на Ша ра но вић и Ран ко То ма но
вић“ (пре ми је ра „Шчел кун чи
ка“, 1977). „Ран ко То ма но вић 
је као Бен во лио, иако у гра ни
ца ма чи сто школ ског из во ђе ња 
пле сних ком би на ци ја, по ка зао 
об да ре ност на ко ју тре ба ра чу
на ти“ (пре ми је ра „Ро меа и Ју
ли је“, 1979). „Ран ко То ма но вић 
је сми ре но и од ме ре но успе шно 
од и грао је ди ну му шку уло гу 
у Ба лан ши но вој ко ре о гра фи ји 
‘Кон чер то’ Ј. С. Ба ха“ (пре ми је
ра 1980). „Ка ту ла је играо Ран ко 
То ма но вић оства ру ју ћи до са да 
сво ју нај у спе шни ју уло гу, јер је 
ус пео да ле пе и лир ски на дах ну
те де о ни це опле ме ни мла да лач
ком по лет но шћу и бу де си гу ран 
парт нер Иван ки Лу ка те ли“ (пре
ми је ра „Cat tu li car mi ne“, 1985). 
„Склад но је де ло вао играч ки 
пар Ду шка Дра ги че вић и Ран ко 
То ма но вић у ду е ту лир ског рас
по ло же ња, по ка зав ши стал ни на
пре дак у свом умет нич ком раз
во ју“ (пре ми је ра „Пе тра Па на“, 
1985). „Ран ко То ма но вић је био 
по но сан, али ду бо ко осе ћа јан 
Ђур ђе Цр но је вић...“ (пре ми је ра 
„Је ли са ве те“, 1986). „... уз играч
ки ро ман ти зам Ран ко То ма но вић 

је био пер со ни фи ка ци ја на ив
не љу ба ви“ (пре ми је ра „Сна 
лет ње но ћи“, 1987). „Ран ко 
То ма но вић као Франц дао 
је це ло ви ту играч ку уло гу 
склад них ско ко ва и окре
та, дис крет не пан то ми ме и 
парт нер ске си гур но сти“ (пре
ми је ра „Ко пе ли је“, 1991). 

Иако ни сам за бе ле жи ла оце
не о свим уло га ма ко је је Ран ко 
То ма но вић оства рио у стал ној 
умет нич кој гра да ци ји, игра ју ћи 
на ма тич ној сце ни и на го сто
ва њи ма у зе мљи и у ино стран
ству са бе о град ским Ба ле том, 
као и у број ним те ле ви зиј ским 
еми си ја ма – тре ба ис та ћи да иза 
свих тих на сту па сто ји озби љан, 
сва ко днев ни рад. То ма но ви ће ва 
сми ре ност, от ме ност, парт нер ска 
по у зда ност, за слу жу ју да оста ну 
упам ће не у ана ли ма бе о град ског 
ба лет ског ан сам бла. По себ но 
се то од но си на ин тер пре та ци
ју прин ца Ал бер та у „Жи зе ли“, 
ко јом је, у склад ној са рад њи са 
при ма ба ле ри ном Ми ли цом Би је
лић, успе шно обе ле жио два де се
то го ди шњи цу сво га ра да. 

(наставиће се)

По сле све га, Грол 
жи ви пот пу но по
ву чен из јав ног и 
кул тур ног жи во та, 
го то во у из ну ђе ној 

кућ ној изо ла ци ји. Јед но од ре ђих 
Гро ло вих по ја вљи ва ња у јав но сти 
би ло је при су ство по гре бу ње го ве 
глу мач ке пр ва ки ње Жан ке Сто кић, 
у ле то 1947, о че му ће оста ви ти 
дир љи во све до чан ство. Круг при
ја те ља и не ка да шњих са рад ни ка 
је пот пу но све ден, јер је ку ћа би
ла под стал ном по ли циј ском при

смо тром. По ис ка зу Је ле не 
Грол, ме ђу рет ким го сти ма, 
пам ти јед ну по се ту књи жев

ни це Иси до ре Се ку лић. 
По сле Ре зо лу ци је Ин фор

мби роа 1948, Грол пре ста је да 
бу де ин те ре сан тан ју го сло

вен ској по ли ци ји и че
шће се ви ђа у шет

ња ма гра дом, са 
оба ве зним оби

ла ском Ка ле
мег да на. По
след ње го ди
не про во ди у 
по ро дич ном 
окру же њу, 

за ко је вре ме је ус пео да сре ди 
ру ко пи се сво јих ра ни је пи са них 
за бе ле шки и до вр ши по след њу 
књи гу об ја вље ну за жи во та – „Из 
по зо ри шта пред рат не Ср би је“. 

Ми лан Грол крат ко бо лу је и 
уми ре 3. де цем бра 1952. у Бе о гра
ду. Са хра њен је на Но вом гро бљу, 
у по ро дич ној гроб ни ци Ми те Ра
ки ћа (пар це ла 5, гроб ни ца 58). 
Ба ре љеф на гроб ни ци с Гро ло вим 
ли ком де ло је ва ја ра С. Сто ја но ви
ћа. Би ла је то ве ли ка са хра на, јед на 
од нај ве ћих у по сле рат ном Бе о гра

ду, ко јом је на род одао по след њу 
по част јед ном од сво јих нај ве ћих 
де мо крат ских три бу на што их је 
зе мља Ср би ја има ла. Вид но  је  би
ло по ли циј ско обез бе ђе ње на сва
ком ко ра ку. Са хра на је про те кла 
до сто јан стве но, 
као да се онај 
тзв. пред рат ни, 
гра ђан ски Бе
о град но стал
гич но опра штао 
са де лом сво
је не по врат не 
про шло сти. Ре
жим ски ли сто
ви су, ме ђу тим, 
тек ла пи дар ним 
ве сти ма за бе ле жи ли Гро лов од ла
зак са жи вот не сце не, с из у зет ком 
„Ре пу бли ке“, док увек до бро оба
ве ште на „По ли ти ка“ пра ви лап
сус па свог углед ног пред рат ног 
спољ њег са рад ни ка Гро ла ти ту ли
ше док то ром, очи глед но за ме њу
ју ћи и при пи су ју ћи оцу си но вље
ву ти ту лу.  

Гро лов син Во ји слав је из дво
јио из оче ве све ске, пи са не у мла
дим школ ским да ни ма, ис пу ње не 
пе сма ма Не кра со ва, Љер мон то ва, 

сен тен ца ма Ана то ла Фран са, сле
де ћу ми сао пе сни ка Ал фре да де 
Ви њи ја, ко јом се бе ле жни ца за вр
ша ва: „Un dése spo ir paisiblе, sans 
con vul sion de colère et sans re proc
he au ciel, est la sa ges se même” (Ти

хо оча ја ње, без 
из ли ва гне ва и 
при го во ра не бу, 
му дрост је са ма), 
до да ју ћи јој свој 
ко мен тар: „У 
по след њим ње
го вим го ди на ма, 
то се упра во мо
гло ре ћи за оче во 
рас по ло же ње и 
став“. 

О се би, Грол је у „Лон дон
ском днев ни ку“ за пи сао: „Ја сам 
оно што сам од ро ђе ња, и што ћу 
оста ти до смр ти. Вр ло сам строг у 
са мо кри ти ци и ми слим да сам ре
а лист. Тем пе ра ме нат мој да је са мо 
ак це нат мо јој ми сли, док је она 
плод ду бо ког мог му че ња са со бом 
и са ства ри ма“.

За вр ши мо ово се ћа ње на пре
вас ход но по зо ри шну де лат ност 
изу зет но све стра не и за сво ју 
епо ху ве о ма зна чај не лич но сти 

Ми ла на Гро ла, не ким од ње го вих 
ми сли, у ко ји ма се огле да ју ње гов 
жи вот ни и по ли тич ки став: „Је
дин ство ‘де мо кра ти је’, ‘па три о
ти зма’ и ‘мо ра ла’ оства ри ло је ве
ли ка де ла у исто ри ји на родâ, и у 
на шој соп стве ној. У осно ви све се 
сво ди на ‘мо рал’, из ко га из ви ру 
на че ла сло бо де, рав но прав но сти, 
дру штве не прав де и свих уза јам
но сти и са о се ћа ња на ко ји ма се за
сни ва ју људ ске за јед ни це. Мо рал 
оста је ме ра све му“. (Бо жић, 1940) 
„Ако је по ла зна и за вр шна ми сао 
де мо кра ти је чо век, и сми сао де мо
кра ти је мо ра би ти у чо ве чан ском 
осе ћа њу као из во ру и ме ри лу свим 
иде ја ма“ (27. сеп тем бар 1945). 
И нај зад, па ра фра зи ра ју ћи ре чи 
са мог Гро ла ко је је упу тио свом 
ис пи сни ку пе сни ку Лу ко ви ћу, за
кљу чи мо: „Ако се жи вот не ра чу
на вре ме ном и про сто ром у ко ји ма 
је он та ко ни шта ван, ако је све што 
оста не од чо ве ка она све тла искри
ца ду ха че сти то сти ко јом је за све
тлио јед ном у тој сво јој ме те ор ској 
ми ну ти, он да ни Ми лан Грол не би 
мо гао жа ли ти да је жи вео уза луд – 
ни ма ло“. 

(КРАЈ)

Милица Зајцев је љуби
теље балета обрадо

вала новом књигом, „Игра
којаживотзначи3–Умет
ничке исповести истакну
тих личности београдског
Балета“, уиздањуУдруже
њабалетскихуметникаСр
бије.Књигајепредстављена
25. фебруара у Народном
позоришту, а на промоцији
су, поред ауторке, говори
ле доскорашњи и садашњи
председник УБУСа Соња
Лапатанов и Анђелија То
доровић,уредниккњигеИва
на Миловановић и, у име
играча чије су „уметничке
исповести“ сабране у књи
зи,МилицаБезмаревић.

Слова могу бити спа
љивана,идејеиљуди

прогоњени, али ће жи
воттећисамопозакони
макојепостављаствар
ност...(М.Грол)
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СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

ИНФО БРОЈ

0800127128

ПОЗИВ ЈЕ 

БЕСПЛАТАН

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

драма 
Алберта 
Камија 09

НЕСПОРАЗУМ

субота 20.30

драма
Роналда 
Харвуда 12

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

уторак20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 11

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак20.30

комедија
Оскара
Вајлда 10

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

недеља 20.3020.30

драма 
Горане 
Баланчевић 15

ОГВОЖЂЕНА / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 18

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

понедељак20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 16

ОГВОЖЂЕНА / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 17

ОГВОЖЂЕНА

недеља

20.3020.3020.30

комедија
Жана 
Ануја 22

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак20.30

драма
Хенрика
Ибзена 19

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 21

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

четвртак20.30

драма
Хенрика
Ибзена 20

ХЕДА ГАБЛЕР

среда 20.30

комедија
Ж. Б. П.
Молијера 23

ГРАЂАНИН 
ПЛЕМИЋ

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 24

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 25

ЖЕНИДБА

понедељак 20.30

драма
Љубомира
Симовића 26

ХАСАНАГИНИЦА

уторак

        20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 31

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља20.30

драма
Лукаса
Берфуса 27

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 28

ОГВОЖЂЕНА

четвртак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 29

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

петак 20.30

комедија
Жана 
Ануја 30

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 02

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 03

ОГВОЖЂЕНА

среда

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.30

31

БАХАНТКИЊЕ

недеља

трагедија
Еурипида

19.30

28

ХАМЛЕТ / ГОСТУЈЕ 
SCHAUSPIELHAUSE 
ИЗ ДИЗЕЛДОРФА

четвртак

драма 
Вилијама
Шекспира

20.00

29

ЗАВРШНИ ГАЛА 
КОНЦЕРТ

петак

лауреата 43. 
такмичења 
Музичке 
омладине

19.30

опера
Гаетана
Доницентија 30

ДОН ПАСКВАЛЕ

субота 12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела31

ПЕТАР ПАН

недеља 19.30

комедија
Бранислава
Нушића 01

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

понедељак 19.30

04

МИЗАНТРОП

четвртак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела02

ПЕТАР ПАН

уторак 19.30

балет
П. И. 
Чајковског 05

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

петак

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

07

субота

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 05

19.30

Бомарше / Хорват
/ Моцарт 01

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА И 
РАЗВОД

петак 19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 05

КО ТО ТАМО ПЕВА

уторак19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 02

ПОКОЈНИК 

субота уторак 12.00

05

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„МЕША 
СЕЛИМОВИЋ”

19.30

драма Дејана
Стојиљковића 04

КОНСТАНТИН:
ЗНАМЕЊЕ 
АНЂЕЛА / 
БЕОГРАДСКА 
ПРЕМИЈЕРА

понедељак среда 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 06

четвртак 19.30

07

ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа
Адама

19.30

оперета
Јохана
Штрауса 09

СЛЕПИ МИШ 

субота19.30

трагедија
Софокла 08

АНТИГОНА 

петак

26

19.30

драма
Виде
Огњеновић 24

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

недеља19.30

опера
Ђузепеа 
Вердија 23

ТРУБАДУР

субота 19.30

балет
П. И. 
Чајковског 25

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

понедељаксубота 12.00

23

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ЖАНКА СТОКИЋ”

понедељак 19.30

18

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

комедија
Вилијама 
Шекспира

19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 20

КОНСТАНТИН:
ЗНАМЕЊЕ 
АНЂЕЛА 

среда 19.30

балет
Лудвига
Минкуса 21

БАЈАДЕРА

четвртакуторак 19.30

ГАЛА КОНЦЕРТ 
– 50 ГОДИНА 
УДРУЖЕЊА 
БАЛЕТСКИХ 
УМЕТНИКА 
СРБИЈЕ

19

19.30

Б. М. Михиз / Е. 
Савин, по роману 
Меше 
Селимовића 22

ДЕРВИШ И СМРТ

петак

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 08

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 06

ЗЛИ ДУСИ

среда20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 05

ЖЕНИДБА

уторак20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 04

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак 20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 07

ЗЛИ ДУСИ

четвртак20.00

02

КОНЦЕРТ 
БИЉАНЕ 
ГОРУНОВИЋ

субота

у оквиру 
BELGRADE CHOPIN
FEST 2013

20.30

драма 
Сергеја 
Коковкина 03

МИСИС ТОЛСТОЈ

недеља

19.30

балет
П. И. 
Чајковског 14

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак19.30

опера
Пјетра
Маскањија 13

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

среда19.30

драма 
Вилијама
Шекспира 11

ХЕНРИ ШЕСТИ

понедељак 19.30

балет
Лудвига
Минкуса 12

БАЈАДЕРА

уторак 19.00

опера
Жоржа
Бизеа 16

КАРМЕН

субота19.30

Горан Марковић, 
по роману Иљфа 
и Петрова 15

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

петак 19.30

драма
Синише
Ковачевића 17

ВЕЛИКА ДРАМА

недеља12.00

17

35 ГОДИНА
СА ВАМА

недеља

концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан” 

12.00

10

ПЕТАР ПАН,балет 
Бруса Стајвела 

недеља

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА комедија 
Ј.С. Поповића

19.30

19.30


