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ГЛУ МИ ЦИ ЉИ ЉА НИ СТЈЕ ПА НО ВИЋ УРУ ЧЕ НА НА ГРА ДА „ЖАН КА СТО КИЋ”

Овације за краљицу смеха и глуме

На гра да „Жан ка 
Сто кић“, ко ју 11. 
пут до де љу ју На
род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду, Ве чер ње 

но во сти и Град По жа ре вац, уру че
на је глу ми ци Љи ља ни Стје па
но вић, на све ча но сти ко ја је 
23. мар та одржанa на Ве
ли кој сце ни На ци о нал ног 
те а тра. На гра да се са сто ји 
од Пла ке те, ко ју је до
бит ни ци у име На род
ног по зо ри шта пре дао 
в. д. управ ни ка Де јан 
Са вић, Ста ту е те ко ју јој 
је уру чио гра до на чел
ник По жа рев ца Ми о мир 
Илић и нов ча ног из но са, 
ко ји је пре дао из вр шни ди
рек тор Ком па ни је „Но во сти“ 
Алек сан дар Бац ко вић. По
здра вље на ова ци ја ма мно го

број не пу бли ке, 
Стје па но ви
ће ва је ка за ла 
да за хва љу је 

сви ма ко ји су 
до при не ли да 

ове го ди не та пре сти жна на гра да 
до ђе у ње не ру ке. „Ево ме хо дам 
по рај ском цве ћу и не по сто ји ни
шта ви ше на овом све ту што не 
бих мо гла или што, не дај Бо же 
не ћу, јер у ру ка ма др жим статуету 

Жанке. Да кле, Жан ка, ја 
ти се кла њам. Свој нај
леп ши сан са да са њам“, 
ре кла је. Го во ре ћи о 
про фе си ји ко јом се ба
ви ви ше од че ти ри де
це ни је, при зна та умет
ни ца је ис та кла да глу
ма за њу пред ста вља 
нај леп шу и нај пле ме
ни ти ју умет ност. „То 
је див на про фе си ја 
ко ја под ра зу ме ва 
нај ра ско шни ја осе

ћа ња. Глум ци сво јим ли ко
ви ма удах њу ју жи вот, да ју ду шу 
а, ако су до вољ но му дри, они од 

сво јих ли ко ва мо гу да укра ду по 
не ку до бру осо би ну и да та ко се
бе уса вр ша ва ју и као умет ни ке, и 
као љу де. Јер ни је до вољ но да нас 
се љу ди се ћа ју са мо по ро ла ма ко
је смо од и гра ли у по зо ри шту, на 
фил му или у се ри ја ма, већ је ва
жно да тра је мо у тим се ћа њи ма и 
као до бри љу ди“, ре кла је Стје па
но вићева и ис та кла да она глум це 
по ре ди са све ти о ни ци ма. „Глум ци 
су као оно пул си ра ју ће све тло на 
све ти о ни ку ко је по не кад упо зо
ра ва, а по не кад шти ти и да је на
ду. Нај ве ћа ме ђу на ма – го спо
ђа Жан ка Сто кић је и да ље наш 
све ти о ник. Она и да ље пул си ра у 
ср ци ма свих глу ма ца. Сво јим ча
роб ним та лен том, оста ће иде ал и 
ин спи ра ци ја, си гур на сам, и свим 
бу ду ћим ге не ра ци јама глу ма ца“, 
по ру чи ла је.

(Наставак на страни 2)



Пред ста ва „Огво жђе
на“, по тек сту Го
ра не Ба ланче вић и 
у ре жи ји Ђур ђе Те
шић, пре ми јер но је 

из ве де на 16. мар та на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“. Мно го број на пу бли ка је 
на гра ди ла ду гим апла у зом глу мач
ки ан самбл ко ји је у уло зи Ве се ле 
Јо ва но вић пред во ди ла Ду шан ка 
Сто ја но вић Глид. Оста ле уло ге су 
ту ма чи ли Ми лош Ђор ђе вић, Ма
ри ја Виц ко вић, Сло бо да Ми ћа ло
вић, Ана ста сиа Ман дић, Зла ти ја 
Оцо ко љић Ива но вић, Ма ри а на 
Аран ђе ло вић, Ол га Ода но вић, Зо
ран Ћо сић, Пре драг Еј дус, Алек
сан дра Ни ко лић, Гор ја на Ја њић и 

Ан ђел ка Ри стић. Овај дру штве но
ан га жо ва ни ко мад са еле мен ти ма 
мју зи кла, оста вио је сна жан ути сак 
на пу бли ку јер го во ри о љу ди ма ко
ји се, то ком тран зи ци је, гр че ви то и 
жи ла во 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. Кроз сон го ве, ли
ко ви из ра жа ва ју сво ју му ку, али и 
пр кос. У фо ку су дра ме је суд би на 
рад ни це Ве се ле, сре до веч не же не 
ко ја је за по сле на као се кре та ри ца и 
ко ја гу би јед но рад но ме сто за дру
гим, сва ки пут до би ја ју ћи све ни жу 
по зи ци ју у свом пред у зе ћу. Дра ма 
до ти че и не ке дру ге ак ту ел не те ме, 
као што су по ло жај умет ни ка у на
шој ре ал но сти и при ча о про па лом, 
ис тро ше ном и тру лом си сте му у 
ко јем ше фо ви, као но си о ци тран
зи ци је, има ју ве ли ку моћ и ни ка кву 
од го вор ност.

Го ра на Ба лан че вић при зна је 
да је има ла те шко ћа са овим ко
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ПРЕМИЈЕРA „ОГВОЖЂЕНE“ 

НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Му ка и пр кос из ра же ни        кроз сон го ве

ЗВЕЗДА У ГОСТИМА

Ве ли ки ко ре о граф, зве зда Бољ шој 
те а тра Вла ди мир Ва си љев, би

ће гост На род ног по зо ри шта по во дом 
Свет ског да на игре, 29. апри ла. Та да ће 
би ти из ве де на ње го ва ко ре о граф ска по
став ка ба ле та Лу дви га Мин ку са „Дон 
Ки хот“. Под ди ри гент ском па ли цом 
ма е стра Ве сне Шо уц, у пред ста ви на

сту па ју со ли сти и ан самбл Ба ле та и Ор ке стар Опе ре На
род ног по зо ри шта.

Р. П. Н.

СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ „ЖУ ТИЋ“

Глу мац На
род ног по зо

ри шта у Бе о гра
ду Не над Стој ме
но вић, ово го ди
шњи је до бит ник 
На гра де „Ми лош 
Жу тић“, ко ју 
до де љу је Удру
же ње драм ских 
умет ни ка Ср би

је. Стој ме но вић је на гра ђен за ту ма че ње два ли ка – Ива на 
Па вло ви ча Ша то ва у пред ста ви „Зли ду си“ (Та ња Ман дић 
Ри го нат по ро ма ну Ф. М. До сто јев ског) и Џо на Вор тин га 
у пред ста ви „Ва жно је зва ти се Ер нест“ Оска ра Вајл да, у 
ре жи ји Ни ко ле За ви ши ћа. Обе пред ста ве су на ре пер то а ру 
Сце не „Ра ша Пла о вић“, а за исте уло ге је пре не ко ли ко ме
се ци до био и На гра ду „Пе тар Ба ни ће вић“. Стој ме но вић је 
18. ла у ре ат при зна ња ко је но си име јед ног од бар до ва срп
ског глу ми шта, Ми ло ша Ми ше Жу ти ћа, а да тум уру че ња ће 
би ти од ре ђен на кнад но.

Р. П. Н.

ФЕСТИВАЛСКА ГОСТОВАЊА

Дра ма На род ног по зо ри шта ће 
на ово го ди шњим Да ни ма Ми

ли во ја Жи ва но ви ћа у По жа рев цу 
извести три пред ста ве. У окви ру зва
нич не се лек ци је фе сти ва ла, нај пре 
ће би ти од и гран Шек спи ров „Хен ри 
Ше сти“ у ре жи ји Ни ки те Ми ли во је
ви ћа 4. апри ла, а дан ка сни је пу бли
ка ће мо ћи да ви ди и на шу нај но ви
ју пред ста ву, „Кон стан тин“, ко ја је 
на ста ла у ко про дук ци ји са ни шким 
На род ним по зо ри штем. Пре ми је
ре ове пред ста ве по тек сту Де ја на 
Сто јиљ ко ви ћа и у ре жи ји Ју га Ра ди
во је ви ћа, игра не су 27. фе бру а ра у 
Ни шу и 4. мар та у Бе о гра ду. Нај зад, 
7. апри ла у част на гра ђе них ће би ти 
из ве ден Мо ли је ров „Ми зан троп“, у 
ре жи ји Его на Са ви на.

Р. П. Н.

ОПЕ РА У „ОПЕ РИ ЕВРО ПА“

Опе ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду је по ста ла члан 
пре сти жне асо ци ја ци је „Опе ра Евро па“, асо ци ја ци

је ко ја оку пља зна чај не европ ске опер ске ку ће, ком па ни је 
и фе сти ва ле. Асо ци ја ци ја има 127 чла но ва из 35 зе ма ља 
од Ислан да до Ја па на, а циљ јој је по ма га ње умет нич ког 
раз во ја европ ских опер ских ком па ни ја пу тем уза јам не по
др шке и са рад ње. Из ме ђу оста лог, ова асо ци ја ци ја пру жа 
ве ли ке мо гућ но сти кре а тив нопро дук ци о ног умре жа ва ња 
и ор га ни зу је две те мат ске кон фе рен ци је го ди шње, са ви ше 
од 200 уче сни ка, ко је су до са да одр жа не у Мо скви, Ли о
ну, Вар ша ви, Лон до ну, Мин хе ну, Ро тер да му, Бу дим пе шти, 
Бар се ло ни... Сле де ће кон фе рен ци је су већ за ка за не – за 
април у Бе чу и за ок то бар у Векс фор ду (Ир ска).

М. Б. 

Прет ход но је про шло го ди шња 
ла у ре ат ки ња На гра де „Жан ка Сто
кић“, Љи ља на Бла го је вић, про чи
та ла обра зло же ње жи ри ја ко јим 
је пред се да ва ла Ми ра Сту пи ца, а 
чији су чланови, осим Бла го је ви
ће ве, би ли и Сла вен ко Са ле то вић, 
Ма ној ло Ву ко тић и Де јан Са вић, 
у којем, између осталог, стоји: „За 
че тр де сет го ди на свог не пре кид
ног при су ства ка ко на ма тич ној 
сце ни, та ко и на го то во свим ве ли
ким и ма лим по зо ри шним сце на
ма Ср би је и не гда шњих Ју го сла
ви ја, у свим ма лим и ве ли ким ТВ 
се ри ја ма и дра ма ма, у фил мо ви ма, 
Љи ља на Стје па но вић је свој рас
ко шни и ни кад окр знут глу мач ки 
на бој не се бич но да ри ва ла ко ле га
ма и свим оста лим са рад ни ци ма. 
(...) Иако је на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти ди пло ми ра ла као Ле ди 
Маг бет, у ве ро ват но јед ном од нај
тра гич ни јих Шек спи ро вих ко ма
да, по зо ри шна суд би на јој је до
де ли ла да про ми шља кон гло ме рат 
свих оних дру штве них при ча, ли
ца и на лич ја све га оног што чи ни 
та ко зва ну ово вре ме ну ствар ност 
кроз раз о ран смех нај зна чај ни јих 
свет ских и срп ских ко ме ди о гра фа. 
Би ло као Бер на де та у Ма ни је о вом 
‘Оска ру’, или Фи ла мен та у ‘Уче
ним же на ма’ Мо ли је ра, или као 
Ју ли шка у Ну ши ће вом ‘Пу ту око 
све та’, от ме на го спо ђа или то ро
ку ша, мла да на ив ка или из ан ђа ла 
бе ло свет ска фрај ла, Љи ља на Стје
па но вић је увек усло жња ва ла свој 
лик до нај ви ших сим бо лич ких 
гра ни ца, на из глед јед но став ним 
глу мач ким из ра зом не по сред ног 
пре по зна ва ња.“

О жи вот ном и умет нич ком пу
ту Љи ља не Стје па но вић го во ри ли 
су те а тро лог Дра га на Бо шко вић, 
драм ски умет ник Ра дош Ба јић и 
глу мац По зо ри шта на Те ра зи ја ма 
Дра ган Ву јић ко ји је, из ме ђу оста
лог, ка зи вао и сти хо ве пе сме ко ју 

је до бит ни ци по све тио кри ти чар 
Ми ло сав Бу ца Мир ко вић, док је 
во ди тељ про гра ма Иван Бо сиљ чић 
про чи тао те ле грам ре ди те ља Ја го
ша Мар ко ви ћа. Бо шко ви ће ва је из
ра зи ла же љу да Љи ља на Стје па но
вић, за ко ју је она на пи са ла дра му 
„Кра љи ца Ма ри ја Ка ра ђор ђе вић“, 
оста не за у век упам ће на као „кра
љи ца сме ха, глу ме и на кра ју – мо
ја кра љи ца Ма ри ја Ка ра ђор ђе вић“. 

Пре ма ње ним ре чи ма, умет ни ца се 
од ре кла тра гич них хе ро и на и оста
ла глу ми ца у ко ме ди ји, гра де ћи не
ве ро ва тан ди ја па зон сред ста ва ко
ји ма пред гле да о ци ма от кљу ча ва 
нај те жи жа нр на све ту – ко ме ди ју, 
пе ва ју ћи гла сом Аме ли је Ро дри гез. 
Ба јић се пр во по кло нио „та лен ту, 
ле по ти и до бро ти“ сво је ко ле ги ни
це са кла се, а по том јој је по же лео 
да уско ро за и гра на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта. „Са вр ли на
ма нај бо љег чо ве ка, ста са ла је у 
нај бо љу глу ми цу. Без има ло гор
до сти, са све шћу да је пот пу на и 
не по но вљи ва, она јед но став но и 
са сме ло шћу мај ке и се стре но си 
искре ност и ле по ту сво је лич но сти 
и сво је бра ву ро зне умет но сти“, до
дао је. Драган Ву јић је при ме тио 
да је Стје па но ви ће ва „спор ти ста 
ко ји ни ка да ни је ме њао дрес, увек 
је би ла цен тра фор и увек да ва ла 
го ло ве, али као Рам бо Пет ко вић 
ни кад ни је по зва на у ре пре зен та
ци ју. Она је глу ми ца ко ја мо же да 
игра, а ни је од и гра ла, Ви не туа, 
Сан ча Пан су, Мај ку Хра брост, Си
ни шу Ми хај ло ви ћа...“, ме та фо рич
но се из ра зио Ву јић.

За крај све ча но сти, Љи ља на 
Стје па но вић је из ве ла пе сму „Хо ћу 
да умрем од љу ба ви“ из представе 
„Два ми ри са ру же“. 

Ина че, На гра да „Жан ка Сто
кић“ је уста но вље на 2003. и уру
чу је се сва ке го ди не глу ми ци чи ја 
је „лич ност обе ле жи ла по зо ри шни 
и филм ски жи вот Ср би је сво јом 
ства ра лач ком зре ло шћу и бо гат
ством глу мач ког из ра за“, а до са
да шње до бит ни це су Све тла на 
Бој ко вић, Ми ле на Дра вић, Рад
ми ла Жив ко вић, Ђур ђи ја Цве тић, 
Ру жи ца Со кић, Је ли са ве та Са блић, 
Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, Да ра 
Џо кић, Мир ја на Ка ра но вић и Љи
ља на Бла го је вић.

Ми ко јан Без бра ди ца

Без ма ли ци о зног пот
це њи ва ња ма лих уло

га и пре тен ци о зног ис ти
ца ња ве ли ких, Љиљана 
Стјепановић је ус пе ла 
да раз го нет не умет ност 
по зо ри шта и вра ти је 
ње ном при род ном ста ни
шту – гле да о цу“.

То је дра ма о љу ди
ма ко ји су при ну ђе ни 

како се по на ша ју као жи
во ти ње да би за др жа ли 
по сао, мо ра ју да гра бе и 
гри зу за оно што би тре
ба ло да је основ но пра во. 
(Горана Баланчевић)



ма дом на Фа кул те ту 
драм ских умет

но сти,  где је до би ла 
ло ше оце не али је 
ипак ди пло ми ра
ла,  а по том је по

сла ла текст на 
кон курс и 

осво

ји ла На гра ду „Бра ни слав Ну шић“ 
Удру же ња драм ских пи са ца Ср би
је. 

Мла да аутор ка от кри ва да се 
по чет на иде ја ро ди ла ка да је ње на 
мај ка, ко ја ра ди на же ле зни ци, до
би ла из не над ни пре ме штај.

 Дра ма тург пред ста ве је Слав
ко Ми ла но вић, ко сти мо граф и 

сце но граф је Зо ра на Пе тров, 
му зи ку је ком по но вао Вла ди
мир Пеј ко вић, Да мјан Ке цо
је вић је по ста вио сцен ски по

крет, а Љи ља на Мр кић 
По по вић сцен ски 
го вор.

М. Без бра ди ца П
О

Р
ТА

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

АПРИЛ 2013. 
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

ЛЕПОТА ИГРЕ – НАТАША БОШКОВИЋ И 
СМИЉАНА МАНДУКИЋ

Аутори мр Ксенија Шукуљевић Марковић, Драгана 
Мартиновић, Вера Обрадовић

Му ка и пр кос из ра же ни        кроз сон го ве

ТРИ ПИТАЊА ЗА АЛЕКСАНДРА РАДЕНКОВИЋА

Узглобити време

ПО КЛО НИ БИ СЕР КЕ ЦВЕ ЈИЋ

У на ме ри да обо га ти 
збир ку Му зе ја На род

ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
при ма до на Би сер ка Цве
јић је по кло ни ла не ко ли ко 
пред ме та из сво је при ват не 
ко лек ци је: две кру не, ка пу и 
на ру кви це за руч ни зглоб и 
над лак ти цу ко је је, као Ам
не рис, но си ла у Вер ди је вој 
„Аиди“, ко сти ме Шар ло те 
у Ма сне о вом „Вер те ру“, као и ко сти ме ко је је но си ла као 
Кар мен у исто и ме ној опе ри Жор жа Би зеа. Це ре мо ни ји при
мо пре да је, одр жа ној у по не де љак 11. мар та, при су ство ва ли 
су в. д. управ ни ка На род ног по зо ри шту у Бе о гра ду Де јан 
Са вић, в. д. ди рек то ра Опе ре Де јан Ми ла ди но вић и ку стос 
Му зе ја На род ног по зо ри шта Дра ган Сте во вић.

М. Б

ПОЛА ВЕКА У ТЕАТРУ

Му зеј На род ног по зо ри шта обе ле жа ва ве ли ки ју би леј, 
50 го ди на умет нич ког ра да ко сти мо гра фа на шег те

а тра, из ло жбом „Љи ља на Дра го вић – по ла ве ка у те а тру“. 
Аутор по став ке је му зеј ски са вет ник Мир ја на Ода вић, а 

из ло жба је ре а ли зо ва на у са рад њи са Му зе јем по зо ри шне 
умет но сти Ср би је. Из ло жба ће би ти отво ре на у по не де љак, 
1. апри ла у 18 са ти и тра ја ће до сре ди не ма ја, а по се ти о ци 
ће, по ред ка та ло га, би ти у мо гућ но сти да ку пе и мо но гра фи
ју „Љи ља на Дра го вић – ко сти мо граф у те а тру“, чи ји аутор 
је та ко ђе Ода вић ка, ко ју су пре не ко ли ко го ди на об ја ви ли 
МПУС и На род но по зо ри ште.                                          Ј. С.

ИЗЛОЖБЕ 

01. 04 | 18.00 ЉИЉАНА ДРАГОВИЋ – ПОЛА ВЕКА У 
ТЕАТРУ, аутор Мирјана Одавић; изложба остварена у 
сарадњи са Музејeм позоришне уметности Србије

ПРОМОЦИЈЕ
11. 04 | 18.00 Ивана Игњатов Поповић, ИНТУИТИВНИ 
СВЕТ РАНКА МЛАДЕНОВИЋА, издавач Матица српска, 
Нови Сад  

КОНЦЕРТ
19. 04 | 18.00 ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ – Тања 
Филиповић, вокал; Наталија Мијаиловић, клавир;
Вероника Мона Богић, виолина; Петар Пејчић, виолончело 

ОТВОРЕНА ВРАТА 
20. 04 | 12.00

ДОГАЂАЈ
29. 04 | 14.00  СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДЕ 
„ТЕРПСИХОРА“ – Награду додељује Професионално 
удружење балета Србије 

Јед на од нај у глед ни јих 
не мач ких и европ ских 
те а тар ских ку ћа, Scha u
spi el ha us из Ди зел дор фа, 
го сто ва ла је 28. мар та у 

Бе о гра ду. Го сти из Ди зел дор фа су 
се на Ве ли кој сце ни пред ста ви ли 
Шек спи ро вим „Ха мле том“, у ре
жи ји Ста фа на Вал де ма ра Хол ма 
ко ји је на слов ну уло гу по ве рио 
Алек сан дру Ра ден ко ви ћу. У пи та
њу је 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.

Шек спир и, на ро чи то, ње
гов Ха млет, од у век су, на по се
бан на чин, би ли ин спи ра тив ни 
за ве ћи ну глу ма ца. Због че га је 
сва ком иоле озбиљ ном драм
ском умет ни ку циљ да у би о гра
фи ју убе ле жи лик дан ског кра
ље ви ћа?

Мој нај ва жни ји циљ је увек био 
да до би јем мо гућ ност да ра дим 
са нај бо љим ко ле га ма, а не са мо 
да играм нај ве ће уло ге. Ква ли тет 
ан сам бла, ре ди тељ ски кон цепт и 
мо гућ ност ра да у отво ре ној, про
дук тив ној и мир ној ат мос фе ри, 
бит ни су фун да мен ти „успе шног“ 
кре а тив ног про це са. На жа лост, 
то че сто за бо ра вља мо. На рав но, 
уло га Ха мле та пру жа огром ну 
мо гућ ност за ду бо ко по ни ра ње 
у ду шу јед ног од нај ин те ре сант
ни јих ли ко ва свет ске ли те ра ту ре, 
али тај про цес исто вре ме но гу би 
вред ност и ег зи стен ци јал ност без 
„аде кват ног“ Кла у ди ја, Офе ли је, 
Гер тру де, Хо ра ци ја и свих оста
лих ли ко ва ко ји су од го вор ни за 
Ха мле то ву жи вот ну ди ле му.

Хол мо ва мо дер на по став ка, 
очи то, ве о ма до бро ко ре спон ди
ра са овим вре ме ном ко је је „ис
ко чи ло из згло ба“...

Хол му је по ро дич на дра ма на 
пр ви по глед бит ни ја од спољ но
по ли тич ког аспек та де ла. Пи та ње 
је да ли Ха млет без те по ли тич ке 

про бле ма ти ке гу би ва жну спољ ну 
ре флек сив ну сна гу. Да ли је до ла
зак Фор тин бра са ствар но нео п хо
дан? Или, да ли се у сва кој по ро
дич ној ди ле ми, по го то ву на ова ко 
ви со ком ни воу др жав не од го вор
но сти, скри ва ју сви ти по ли тич ки 
аспек ти одр жа ва ња и уве ћа ња мо
ћи? Зар сва ка „уну тра шња“ по ро

дич на струк ту ра не до
би ја спољ нопо ли тич ки 
зна чај, чим јед на или 
ви ше осо ба те за јед ни
це по се ду ју по ли тич ку 
моћ? При ме ра ко ји су 
да нас та ко „ис ко чи ли 
из згло ба“, за и ста има 
мно го. 

Че сто игра те у 
кла сич ним драм ским 
ко ма ди ма. Мо же ли се, 
на осно ву то га, за кљу
чи ти да је кла си ка не
што што вас нај ви ше 
за ни ма у по зо ри шту?

Глу мац ко ји се на
ла зи у стал ном рад ном 
од но су не ма мо гућ ност 
да би ра уло ге ко је игра 
у на ред ној се зо ни и то 
је сво је вр сни иза зов. 
Иако то, мо жда, ли чи на 
не при хва тљи ву умет

нич ку ре стрик ци ју, за ме не је увек 
пред ста вља ло ве ли ку шан су за ко
ра ча ње у не по зна том ства ра лач ком 
прав цу. У пра ву сте да се у мо јој 
би о гра фи ји на ла зе ви ше кла сич на 
де ла. Из ко јег раз ло га је то та ко, 
не бих знао да од го во рим. Али, 
ве о ма сам за хва лан што сам до
би јао по ве ре ње да у пре див ном и 
по не кад ни ма ло ла ком кла сич ном 
је зи ку тра жим и про на ла зим ак ту
ел ност. Кон флик ти чо ве чан ства се 
не ме ња ју. Нај бо љи при мер за то 
је тра гич на и ту жна смрт Ад ми ре 
Исмић и Бо шка Бр ки ћа у Са ра је
ву де ве де се тих го ди на, то ком ра та. 
То је по тре сан до каз да „Ро мео и 
Ју ли ја“ по сто је и у да на шње вре
ме, да ни су са мо из ми шљо ти на не
ког ен гле ског ге ни јал ног пи сца.

Ми ко јан Без бра ди ца

По зо ри ште не сме да 
по ста не за пад нока

пи та ли стич ка, са мо на 
соп стве ном успе ху ба зи
ра на „јафир ма“.
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По сле па у зе од го
ди ну и по да на, 
при зна ти ба лет ски 
умет ник Кон стан
тин Ко стју ков по

но во је на че лу Балета На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. Ту функ ци
ју оба вљао је од де цем бра 2004. до 
мар та 2011. го ди не.  

Шта је би ло пре суд но да опет 
при хва ти те ме сто ди рек то ра?

Био је пре су дан по зив управ
ни ка Де ја на Са ви ћа. Он ми је по
ну дио да на ста вим та мо где сам 
стао. Од мог од ла ска Ба лет је мно
го стаг ни рао, а и ре пер то ар ски је 
уна за ђен. Док сам био ди рек тор, 
има ли смо број не на сту пе у све
ту где смо пре зен то ва ли на шу 
кул ту ру. Го сто ва ли смо у Ка на ди, 
Ко лум би ји, Грч кој, Ита ли ји, Шпа
ни ји... Са дру ге стра не, има ли смо 
и ква ли те тан ре пер то ар, ко јим је 
пу бли ка би ла ве о ма за до вољ на, а 
че сто су нам го сто ва ла и звуч на 
име на свет ског ба ле та.  

Шта ће вам би ти при о ри тет 
на по чет ку овог но вог ман да та?

Да вра тим кла си ку на наш ре
пер то ар, јер она мо ра да бу де ње
го ва осно ва. Тај ре пер то ар, по 
сво јим про фе си о нал ним мо гућ но
сти ма, мо гу да из во де са мо на ци
о нал на по зо ри шта, ко ји ма при па
да мо и ми. Наш за да так и је сте да 
чу ва мо кла си ку. Зна се где тре ба да 
бу де Мо на Ли за. У том сми слу, на 
на шој сце ни мо ра ју да бу ду де
ла Чај ков ског, Мин ку
са, Ада ма.., а по сле 
то га мо же мо да 
правимо екс пе ри
мен те и да оства
ру је мо не ке но ве 
иде је. На жа лост, 
од кла сич ног ба ле
та тре нут но игра
мо са мо „Ла бу до

Мотиви     пре свега
ИНТЕРВЈУ | КОНСТАНТИН КОСТЈУКОВ

Наш за да так је да чу ва мо кла си ку

Је ле на Вла хо вић, ме цо
со пран, пр ва ки ња на ше 
Опе ре, про сла ви ће 25 го
ди на умет нич ког ра да 
пре ми је ром Вер ди је ве 

„Аиде“, 10. апри ла на Ве ли кој 
сце ни. Мно ге сјај не кри ти ке 
на пи са не су о њој а мо жда је 
нај тач ни ја она да је: „Је ле на 
Вла хо вић пра ви дра гуљ у, 
ина че, бо га тој ри зни ци гла
со ва ове ку ће. Ле по том бо је, 
сво јим при род ним во лу ме ном 
и сна гом мо же се по ре ди ти са 
свет ским ве ли чи на ма овог пе
вач ког фа ха“. У ње ној зна чај ној 
ка ри је ри ни за ле су се уз бу дљи
ве ин тер пре та ци је Ам не рис у 
„Аиди“, Ацу че не у „Тру ба ду ру“, 
Прин це зе де Бу јон у „Адри ја ни 
Ле ку врер“, Ул ри ке у „Ба лу под 
ма ска ма“, Ебо ли у „Дон Кар ло су“, 
Хе ро ди ја де у „Са ло ми“, Сан ту це 
у „Ка ва ле ри ји ру сти ка ни“... Го
сто ва ла је на сце на ма Грч ке, Нор
ве шке, Ру му ни је, Ру си је, Изра е ла, 
Фран цу ске... 

Ваш пр ви со ли стич ки 
на ступ до го дио се упра во 
на опер ској сце ни. То је 
ве о ма нео би чан пут у 
ка ри је ри пе ва ча... 

Би ла је тo 
ауди ци ја ко ју 
сам по ла га ла на 
Ве ли кој сце ни 
На род ног по
зо ри шта. У то 
вре ме ра ди ла 
сам при ват но са 
Ђур ђев ком Ча
ка ре вић, ко ја је 
та да на сту па ла 
у Ита ли ји, и са 
пи ја ни стом и 
ко ре пе ти то ром 
Зден ком Ма ра
со ви ћем. На ве
ли кој ауди ци ји 
на ко јој је о при
је му од лу чи ва ло 
Умет нич ко ве ће 
са ста вље но од 
пе ва ча, ре ди те
ља и ди ри ге на та, 
из ве ла сам ари ју 
из „Сам со на и Да ли ле“ и ари ју 
Ацу че не из „Тру ба ду ра“. То је био 
мој пр ви јав ни час и кон церт, пр
ви јав ни на ступ уоп ште. Ауди ци ја 
се за вр ши ла успе шно, за кљу чи ли 
су да по се ду јем ван се риј ски глас 
ко ји се рет ко ра ђа и да су ве о ма 
за ин те ре со ва ни за ме не, али да ћу 
до би ти још две ауди ци о не пред
ста ве. До би ла сам уло гу Ма да ле
не у Вер ди је вом „Ри го ле ту“, а у 
ме ђу вре ме ну ми се ука за ла при
ли ка да на ре при зи Ме но ти је вог 
„Кон зу ла“ за ме ним Бре ду Ка леф 
ко ја се раз бо ле ла. Пред ста ву је 
ре жи рао и ди ри го вао ма е стро 

Оскар Да нон. Он је пр во мо рао 
да ме чу је и на тој про би је крат ко 
ре као: „Од лич но је све то, иде мо 
са да из по чет ка“. И он да ми је дао 
ши ри тем по, за тим је на гло ме
њао тем па из бр жег у спо ри је па 
ми је об ја снио за што то ра ди – да 
про ве ри ко ли ко сам флек си бил на, 
ко ли ко сам спрем на да ре а гу јем 
на ру ку ма е стра и уоп ште, да се 
при ла го ђа вам – би ло че му. Јер ми 
је смо со ли сти, али опе ра је ко лек
тив ни рад. Би ла је то пр ва лек ци ја 
ко ју сам до би ла од мах на по чет ку 
и ко ју сма трам ве о ма ва жном. Оно 
што је нај ва жни је, Бре да Ка леф 

ме је гле да ла са пу но бла го на кло
но сти. Мно го ми је по мо гла и то 
је био на ста вак мог уса вр ша ва ња, 
ово га пу та на са мој сце ни. 

Увек ис ти че те зна чај ра
да са ко ре пе ти то ром... 

Ми слим да су они 
из у зет но зна чај ни за 

при пре му му зич ко
сцен ског де ла, да 
су јед на ко ва жни 
ко ли ко и ди ри
ген ти, ако не и 
ва жни ји. Под ра

зу ме ва се да ће пе
вач на у чи ти уло гу до 
од ре ђе не ме ре сам и 

та ко при пре мљен до
ћи да ра ди са ко ре пе

ти то ром. Код нас 
је у оно вре ме 
на му зич кој 
п р е  ц и  з н о  с т и 

ра дио Зден ко 
М а  р а  с о 

вић, а 

на му зич кој фра зи, из ра зу и из го
во ру тек ста, Дра ган Ра ди во је вић. 
Он је ин си сти рао да се сва ко сло
во чу је, да онај ко се ди у по след
њем ре ду у пу бли ци раз у ме сва ку 
реч, што је вр ло ва жно јер на ши 
опер ски пе ва чи че сто зна ју да 
под ре де из го вор тек ста по зи ци ји 
то на, па се та ар ти ку ла ци ја гу би. 
До бра ар ти ку ла ци ја тек ста по ста
вља и тон на ме сто. Та ко ђе, ди ри
гент са ко ре пе ти то ром про ђе це ло 
опер ско де ло а за тим га ко ре пе ти
тор са пе ва чи ма при пре ми та ко да 
се осе ти ин ди ви ду ал ност, и ди ри
гент ска и пе вач ка, и ка да ди ри

гент до ђе све је спрем но и мо же 
да се ра ди на фи не са ма. Ми слим 
да је ко ре пе ти тор ду ша пред ста ве 
у са мој при пре ми де ла.

Ко ли ко је ва жна ко му ни ка
ци ја са ко ле га ма на сце ни?

Сви смо вр ло раз ли чи ти и као 
љу ди и као пе ва чи, и дру га чи је ви
ди мо ства ри, али је ве о ма бит но 
да има мо ту вр сту флек си бил но
сти да мо же мо јед ни с дру ги ма да 
ра ди мо и да се ра ду је мо том ра
ду. Бит но је и да по сто ји од ре ђе на 
вр ста ком пе ти ци је, али не она где 
ја хо ћу да бу дем бо ља од не ко га 
већ она ко ја сва ко га од нас мо ти
ви ше да бу де мо бо љи. Та ко се до
би ја ква ли тет на пред ста ва и он да 
се сви ра ду је мо и јед ни дру ге „по
ди же мо“. То се де ша ва ако ра диш 
са љу ба вљу, и он да ћеш во ле ти и 
сво је ко ле ге ко је са истим тим мо
ти вом ра де. 

А ко ја Вам је уло га нај бли
жа или нај дра жа?

По се бан од нос имам пре ма 
Ам не рис, ве о ма је во лим и она 
увек пред ста вља иза зов. Уло га 
ко ја ми за и ста ис пу ња ва ду шу 
емо тив но и сто га зна да бу де вр ло 
опа сна је Сан ту ца, за то што ка да 
је чо век при ми до свог по след њег 
да ма ра, он да она зна да ухва ти 
чо ве ка та ко да му све те емо ци
је и по след њи грам сна ге оду зму. 
Ако се пре ви ше емо ци ја и енер
ги је уне се, за и ста пре ти опа сност 
да „пук не“ тон и да пред ста ва не 
про ђе слав но. Емо ци ју мо ра мо да 
кон тро ли ше мо, да се ма ло дис
тан ци ра мо од ње, али за ме не је 
та му зи ка пре див на... 

Шта у на шим усло ви ма не
до ста је опер ском умет ни ку да 
би се ба вио јед ном од нај те жих 
али и нај леп ших про фе си ја?

Мо ја про фе сор ка је се дам де
се тих го ди на про шлог ве ка вр ло 
че сто го сто ва ла у Ита ли ји и та да 
је ра ђе на сту ди ја о то ме ко ји је по
сао пси хо фи зич ки нај те жи, па су 
на пр вом ме сту би ли ру да ри, за
тим опер ски пе ва чи и хи рур зи. На 
дру го ме сто је ста вљен опер ски 
пе вач под усло вом да се пу ном 
сна гом и ка па ци те том ба ви тим 
по слом. А шта не до ста је опер
ском умет ни ку? Са јед не стра не 
је та ве чи та бољ ка − ма те ри јал на 
стра на као последица уоп ште фи
нан сиј ске си ту а ци је у кул ту ри. Са 
дру ге стра не, ва жна је и ор га ни
за ци ја по сла. Да би се до бро ор
га ни зо вао рад у опе ри, по треб но 
је да се овај по сао ве о ма до бро 
по зна је и да се бес крај но во ли. То 
ва жи и за нас пе ва че, али и за оне 
ко ји ни су му зи ча ри а ве за ни су за 
опер ску ку ћу и мо ра ју од лич но да 
по зна ју про цес ра да у опе ри. 

Ва ња Ко са нић

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | ЈЕЛЕНА ВЛАХОВИЋ

Пред ста ву су поставили гости, маестро Пи тер Ле о нард и ре
дитељ Ог њен Дра га нов, сце но гра фи су Де јан Ми ла ди но вић и 

Ми раш Вук са но вић, ко сти мограф Ми лан ка Бер бе ро вић а кореограф 
Константин Костјуков. На слов ну уло гу спре ма ју Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић, Ана Руп чић Пе тро вић и Са ња Кер кез, у уло зи Кра ља ће на
сту па ти Сте фан Па вло вић и Ми ха и ло Шљи вић, уло гу Ам не рис ту
ма че Је ле на Вла хо вић, На та ша Јо вић Три вић, Дра га на дел Мо на ко 
и Ја дран ка Јо ва но вић, уло гу Ра да ме са Јан ко Си на ди но вић, Хон Ли и 
Ду шан Пла зи нић, уло гу Рам фи са спре ма ју Иван То ма шев, Не над Ја ко
вље вић и Слав ко Се ку лић, Амо на сра ту ма че Ми о драг Д. Јо ва но вић и 
Алек сан дар Ста ма то вић, Гла сни ка ће ту ма чи ти Да ни ло Сто шић и 
Не над Чи ча, а у уло зи Све ште ни це ће би ти Иван ка Ра ко вић Кр сто но
шић, Би ља на Сол до, Та тја на Ми тић и Ма ри ја Ми тић Ва сић. 
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ИНТЕРВЈУ | КОНСТАНТИН КОСТЈУКОВ

Наш за да так је да чу ва мо кла си ку

На ини ци ја ти ву Ме
ђу на род ног по зо
ри шног ин сти ту та 
(ITI), већ ви ше од 
50 го ди на, ши ром 

све та се 27. март сла ви као Свет
ски дан по зо ри шта. На тај дан по
зо ри шта у све ту, на ци о нал ни цен
три Ме ђу на род ног по зо ри шног 
ин сти ту та и чи та ва ме ђу на род на 

по зо ри шна за
јед ни ца ор га
ни зу ју раз не 
по зо ри шне ма
ни фе ста ци је а 
пре пред ста ва 
се чи та По ру ка 
ко ју, на по зив 
ITIја, сва ке го
ди не пи ше не ка 
по зо ри шна лич
ност од свет ског 
угле да.

Аутор ово
го ди шње По ру
ке је Да рио Фо, 
и т а  л и  ј а н  с к и 
дра ма ти чар и 
до бит ник Но
бе ло ве на гра де 
за књи жев ност 
1997. У по ру ци, 
из ме ђу оста лог, 
сто ји: „Јед ном 
дав но, власт је 
сво ју не тр пе
љи вост пре ма 
љу ди ма од те а
тра из ра зи ла та
ко што их је ис
те ра ла из гра да. 
Да нас се глум ци 
и тру пе су сре
ћу с те шко ћа ма 
у про на ла же
њу по зо ри шних сце на и пу бли ке 
због кри зе. Вла сто др шци, да кле, 
ви ше не ма ју про бле ма с над зо
ром над они ма ко ји се из ра жа ва ју 
кроз иро ни ју и сар ка зам, бу ду ћи 

да глум ци не ма ју ни про сто ра, а 
ни гле да ла ца ко ји ма би се обра ћа
ли. На про тив, у вре ме ре не сан се у 
Ита ли ји, они ко ји су би ли на вла
сти мо ра ли су се ите ка ко по тру
ди ти да др же на узди ко ме ди јан
те, ко ји су се обра ћа ли ши ро ком 
кру гу пу бли ке. По зна то је да се 
ве ли ки ег зо дус дру жи на ко ме ди је 
dell’ar te до го дио у ве ку про ти вре

фор ма ци је ко ја је 
на ре ди ла уки да
ње свих по зо ри
шних про сто ра, 
на ро чи то у Ри му, 
где су глумци би
ли оп ту же ни за 
вре ђа ње Све тог 
гра да. Па па Ино
цент XII, под сна
жним при ти ском 
нај ре ак ци о нар ни
јег де ла гра ђан
ства и нај ви ших 
п р е д  с т а в  н и  к а 
све штен ства, на
ре дио је 1697. го
ди не уки да ње Те
а тра Тор ди но на у 
Ри му, на чи јој је 
по зор ни ци, пре
ма мо ра ли сти ма, 
из во ђен нај ве ћи 
број оп сце них 
пред ста ва. (...) 
За то је је ди но ре
ше ње за кри зу 
на да ти се да ће 
се про тив нас и 
про тив мла дих 
ко ји же ле на у чи ти 
по зо ри шно уме ће 
ор га ни зо ва ти ве
ли ка хај ка: но ва 
ди ја спо ра глу ма

ца ко ја ће сва ка ко, из на мет ну тих 
окол но сти, из ву ћи не за ми сли ве 
пред но сти за но во по зо ри ште.“.

Ж. Хубач

СВЕТ СКИ ДА Н ПО ЗО РИ ШТА 2013. 

Велика хајка

На род на по зо ри шта су, сву да у све ту, ме ста у ко ји ма 
ра де нај про фе си о нал ни ји и нај ква ли тет ни ји игра чи 

ко ји по сто је у јед ној зе мљи. Они мо гу да игра ју све, од кла
си ке до са вре ме них ко ре о гра фи ја. Нео п ход но је за јед ну на
ци о нал ну ку ћу, као што смо ми, да за до во љи по тре бе би ло 
ко је вр сте пу бли ке. Јер, На род но по зо ри ште је по зо ри ште 
за на род, а на род има раз ли чи те уку се.  

По ред чи та ња По ру ке, 
На род но по зо ри ште 

је по во дом Свет ског да на 
те а тра ове го ди не упри
ли чи ло Отво ре на вра та 
(оби ла зак Ку ће и упо зна
ва ње за ин те ре со ва них са 
исто ри јом ове ин сти ту
ци је и кре а тив ним про
це сом ра да), Из ло жбу ко
сти ма (аутор по став ке 
Ка та ри на Гр чић), као и 
су срет са Алек сан дром 
Ра ден ко ви ћем (ту ма чем 
на слов не уло ге у пред
ста ви „Ха млет“ Ди зел
дор фског по зо ри шта ко
ја је сле де ће ве че ри, 28. 
мар та, из ве де на на Ве ли
кој сце ни) и са вр ши о цем 
ду жно сти ди рек то ра 
Дра ме, Спа со јем Ж. Ми
ло ва но ви ћем, ко ји је одр
жан у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта. Као по се бан 
по клон пу бли ци, ула зни
це за све пред ста ве са 
април ског ре пер то а ра су 
тог да на про да ва не по 
50% ни жим це на ма.

во је зе ро“, а сви оста ли на сло ви, 
по пут „Ба ја де ре“, „Дон Ки хо та“, 
„Успа ва не ле по ти це“, „Жи зе ле“, 
ко ји пред ста вља ју фун да мент би
ло ко је тру пе, а на ро чи то тру пе 
На род ног по зо ри шта, ни су игра ни 
већ го ди ну да на. Об но ви ћу кон так
те и са љу ди ма из ор га ни за ци о них 
од бо ра не ких свет ских фе сти ва ла 
на ко ји ма смо ра ни је уче ство ва ли. 
Пла ни ра мо и го сто ва ња у зе мљи и 
ре ги о ну. Ме ђу тим, зна те ка ко Ру си 
ка жу: „Ла мат, не стро ит“, што би у 
пре во ду гла си ло: „Ла ко је по ло ми
ти, а те шко је из гра ди ти“. 

У ак ту ел ној се зо ни, Ба лет је 
имао две пре ми је ре. Ка кви су 
пла но ви за на ред ни пе ри од?

Об на вља мо „Је се ње цве
ће“ по ли бре ту и у 
коре огра фи ји Мари Клод 
Пје трага ле. На тај н а 
чин, ту мо дер ну јед н о 
чин ку ће мо по
но во увр сти ти 
на ре пер то ар, 
за јед но са 

једно чин ка ма По ла Лај тфу та и 
Сол Ле он „Step lightly“ и „Шест 
плесова“ Јир жи ја Ки ли ја на. Са 
тим насловима ће мо 13. апри ла 
на сту пи ти на Бе о град ском фе сти
ва лу игре. По том, уче ство ваћемо у 
мул ти ме ди јал ном спек та клу Са ње 
Или ћа „Кон стан ти нус Маг нус“. 
Пре ми је ра ће би ти одр жа на 3. ју на 
на сце ни твр ђа ве у Ни шу. Што се 
ти че но вих пред ста ва, оне ће би ти 
увр ште не на ре пер то ар тек од сле
де ће се зо не. Пр ва од њих ће би ти 
„Шчел кун чик“ по ори ги нал ном 
ли бре ту Ма ри ју са Пе ти паа. То је 
де ло ко је оба ве зно тре ба да бу де 
на ре пер то а ру јед не на ци о нал
не куће з б о г 

в и  ш е раз
лога: у п и  т а 
њ у је јед на 
о д нај по пу

ларни

јих бај ки за де цу, то је јед но од 
нај зре ли јих де ла Чај ков ског, ве о ма 
зах те ван ба лет, али исто вре ме но и 
нај леп ши ко ји по сто ји у кла сич
ном ре пер то а ру, а за ко ји у ан сам
блу има мо до бре из во ђа че. 

Чу ве на Све тла на За ха ро ва 
је го сто ва ла у „Жи зе ли“. Да ли 
ћемо у Бе о гра ду уско ро ви дети 
још не ке вр хун ске свет ске игра
че у нашим пред ста ва ма?

Са Све тла ном, коју по зна јем 
го ди на ма, смо у кон так ту и на сто
ји мо да већ сле де ће се зо не за и гра 
у не кој пред ста ви са на шег ре пер
то а ра, нај ве ро ват ни је у „Ла бу до
вом је зе ру“ или „Дон Ки хоту“, 
ма да бих ја нај ви ше во лео да је 
ви дим у „Ба ја де ри“. У пла ну нам 
је да на пра ви мо Га ла кон церт, а 
об но ви ће мо и кон так те са вр хун
ским игра чи ма из Па ри ске опе ре, 
лон дон ског Кра љев ског ба ле та, 
Бољ шој те а тра... Мо ја иде ја је да 
се по ве же мо и са „Ме тро по ли те
ном“, али ми то не мо же мо да ре
а ли зу је мо из сво јих сред ста ва, па 
нам је због то га нео п ход на по моћ 
Ми ни стар ства. Све стан сам чи ње
ни це да жи ви мо у кри зним вре ме
ни ма, али сма трам да за кул ту ру 
мо ра ју да се из дво је ве ћа сред ства, 
јер су кул ту ра, на у ка и спорт бла
га јед не зе мље. Ра ду јем се што ће  
на Свет ски дан игре наш гост би ти 
Вла ди мир Ва си љев. 

Пла ни ра те ли да до ве де те 
још не ке свет ски при зна те ко ре
о гра фе? 

С об зи ром да од но вих на сло ва 
до кра ја 2013. има мо са мо „Шчел
кун чи ка“, за са да не ма по тре бе 
да по зи ва мо стра ног ко ре о гра фа. 
Мо је је ми шље ње да би њих тре
ба ло да зо ве мо он да ка да се тра жи 
не што по себ но, ори ги нал но. По
ста вља ње но ве пред ста ве зах те ва 
ве ли ку од го вор ност. То тре ба да 
бу де ве о ма до бро про це ње но – од 
зах те ва пу бли ке, па до еду ка ци је 
чла но ва ан сам бла. Има мо, сва ка

ко, у пла ну да до во ди мо ве ли ке 
умет ни ке, али то се не ће де си ти 

пре на ред не се зо не. Ми морамо 
да пра ви мо ве ли ке, ква ли тет не 
пред ста ве, за ком пле тан ан самбл.   

Ми ко јан Без бра ди ца  
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Сто го ди шњи цу ро
ђе ња Бра ни сла ва 
Ну ши ћа је те, 1964, 
сла ви ла це ла он да
шња зе мља. По зо

ри шта су при пре ма ла пре ми је ре 
ње го вих ко ма да, ор га ни зо ва ни су 
на уч ни ску по ви, об ја вљи ва не књи
ге... Ме ђу њи ма је би ла и мо но гра
фи ја „Бра ни слав Ну шић“ Ми ла на 
Ђо ко ви ћа, у из да њу Но ли та. Са да, 
о се дам де сет пе то го ди шњи ци ко
ме ди о гра фо ве смр ти, ово вред но 
из да ње је по но во пред чи та о ци ма, 
за хва љу ју ћи Фон да ци ји „Ми лан 
Ђо ко вић“ ко ју је осно вао син овог 
пи сца, еру ди те и по зо ри шног по
сле ни ка, Душан Ђоковић.

По зо ри ште је сва ка ко јед на од 
та ко зва них „по ро дич них про фе
си ја“, а Ђо ко ви ћи су ме ђу они ма 
ко ји су у мно го ме обе ле жи ли бе о
град ски те а тар ски жи вот два де се
тог ве ка, из раз ли чи тих аспе ка та. 
Пу бли ци ста и књи жев ник Ми лан 
Ђо ко вић је пи сао и  уре ђи вао мно
го пу бли ка ци ја о по зо ри шту, пре
во дио дра ме и за те а тар зна чај на 
те о риј ска де ла, али и пи сао дра ме 
– са мо у На род ном по зо ри шту су 
игра ни ње го ви ко ма ди „До го вор 
ку ћу гра ди“, „Рас кр сни ца“, „По сле 
љу ба ви“ и дра ма ти за ци ја „Зо не 
Зам фи ро ве“, као и три ко ма да ко ја 
је на пи сао за јед но са Ра шом Пла о
ви ћем, пот пи сао је шест са мо стал
них ре жи ја и по јед ну са Бра сла
вом Бо ро за ном и Пла о ви ћем. Био 
је ди рек тор Дра ме На ци о нал ног 
те а тра, а по том је ру ко во дио Ко
лар че вим на род ним уни вер зи те
том и нај зад Ју го сло вен ским драм
ским по зо ри штем. Ње го ва су пру га 
Див на Ђо ко вић је ка ри је ру јед но 
вре ме гра ди ла па ра лел но у Опе

ри и Дра ми На род ног по зо ри шта, 
да би нај зна чај ни ји пе чат оста ви
ла као глу ми ца, ту ма че ћи из у зет но 
ра зно вр стан ре пер то ар, од на ци о
нал ног до Шек спи ра, од са лон ских 
до ко ма да 
са пе ва њем 
(че тврт ве ка 
је би ла не за
ме њи ва Ко
шта на), а не
ма ли траг је 
оста ви ла и 
као пе да гог. 
М и л а н о в а 
братаница, 
Зо ја Бе го ли, 
би ла је со
ли ста Ба ле
та На род ног 
по зо ри шта а 
по пре стан
ку играч ке 
ка ри је ре је 
по ста ла ве
о ма успе
шан ба лет
ски пе да гог. 
Син Ду шан, 
по зо ри шни 
про ду цент, 
већ ско ро 
две де це ни
је успе шно во ди јед ну умет нич ку 
ака де ми ју где ре гру ту је и об у ча ва 
мла де по зо ришт ни ке раз ли чи тих 
стру ка, а од 2004, ето, ру ко во ди и 
Фон да ци јом ко ја но си име ње го
вог оца, а ко ја, осим што по ма же 
обра зо ва ње, про дук ци ју и на у ку о 
те а тру, има и из да вач ку де лат ност 
на ко ју је с пра вом по но сан. Ду ша
но ва кћи и син су кре ну ли оче вим 
сто па ма, обоје су продуценти.

По сле збир ке „Иза бра не дра

ме“ Ми ла на Ђо ко ви ћа, дру гог из
да ња ме мо ар ске гра ђе ко ју је Ђо
ко вић оста вио у ру ко пи су „Онај 
ста ри Бе о град“ (ко ја до брим де
лом све до чи и о по зо ри шном жи

во ту гра да), те „Си
сте ма“ Ста ни слав
ског у Ђо ко ви ће вом 
пре во ду, Фон да ци ја 
је у са рад њи са КИЗ 
Ал те ра об ја ви ла и 
по ме ну ту мо но гра
фи ју „Бра ни слав 
Ну шић“, за ко ју Ми
ло ван Ви те зо вић ка
же да је „по ду хват 
пр ве вр сте ка да је 
реч о Ну ши ће вом 
де лу“ и додаје да је 
у питању „нај бо љи 
пор трет Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, у које м се 
сра змер но огле да ју 
и де ло и жи вот“. 

Пр во по гла вље 
књи ге, „По ен та би
о гра фи је“, до но си 
ис црп ну при чу о 
жи во ту ко ме ди о
гра фа, за сно ва ну 
на по да ци ма али и 
се ћа њи ма ауто ра 
мо но гра фи је на за

јед нич ке тре нут ке. У по гла вљу 
„Пор трет“ Ђо ко вић на ста вља да 
ево ци ра де се так по след њих пи
шче вих го ди на то ком ко јих се из 
су сре та мла дог но ви на ра и ста рог 
пи сца раз ви ло при сно при ја тељ
ство, сли ка ју ћи Ну шу у нај бо
љем им пре си о ни стич ком ма ни ру 
и обо га ћу ју ћи сво је ути ске жи
во пи сним анег до та ма. По гла вље 
„Иде је“ сме шта Ну ши ћа и ње го ва 
драм ска де ла у ши ри исто риј ски 

кон текст, ве што на шав
ши при ме ре ну сре ди ну 
из ме ђу гле ди шта Ну ши
ће вих са вре ме ни ка ко ји 
су му оштро за ме ра ли 
не до ста так дру штве не 
ан га жо ва но сти и ми
шље ња по сле рат не кри
ти ке ко ја је у скла ду са 
вла да ју ћим, прак тич но 
од др жа ве про пи са ним 
соцре а ли змом, Ну ши ћа 
про гла си ла из ра зи тим 
са ти ри ча рем, оштрим 
кри ти ча рем бур жо а ског 
си сте ма: „Ну шић ни
је ни кад по уве ре њи ма 
био со ци ја лист, али је 
по осе ћа њу мо рал ног 
от по ра на не прав де у 
дру штву то био исто 
оно ли ко же сто ко, вр ло 
че сто, као да је не по
мир љив со ци ја лист“. 
Сле де „Мар ги на ли је 
уз ин тим не за пи се о се би, о књи
жев но сти и умет но сти“, у ко ји ма 
Ђо ко вић ана ли зи ра Ну ши ће ве бе
ле шке, тра же ћи пи шче ве ста во
ве о „при род ном“ у умет но сти, о 
од но су пре ма соп стве ним ју на
ци ма, о кри ти ци, ху мо ру, са ти ри, 
суд би ни ху мо ри сте... Ис црп ном 
сту ди јом Ну ши ће вог драм ског 
ства ра ла штва Ђо ко вић се ба ви у 
три цен трал на по гла вља књи ге: 
„Дра ма тур ги ја“, „Ко ме ди о граф“ и 
„Дра ма ти чар“, а при каз Ну ши ће
вог опу са за о кру жу је по гла вљем 
„При по ве дач“. За кљу чак о зна ча ју 
Ну ши ћа у књи жев ној и те а тар ској 
исто ри ји Ђо ко вић да је у по гла вљу 
„По ру ка“, да би ово дра го це но 
све до чан ство о ве ли ком пи сцу, али 
и о вре ме ну у ко јем је жи вео, за вр

шио по гла вљем „Од зи ви са вре ме
ни ка“, по ку шав ши да на ђе све тле 
тач ке у, ка ко зна мо, из у зет но не га
тив ним оце на ма струч не јав но сти 
оног вре ме на.

Ми лан Ђо ко вић је пре без ма ло 
по ла ве ка не ким мла дим љу ди ма 
али и они ма ко ји су се се ћа ли ста
рог бар да, кроз ин тим но се ћа ње, 
али и оком објек тив ног струч ња
ка, от крио са свим но вог Ну ши ћа. 
За хва љу ју ћи Ду ша ну Ђо ко ви ћу, 
не ки но ви мла ди љу ди, али и они 
ко ји пам те сре ди ну про шлог ве ка, 
са да мо гу да упо зна ју тог Ну ши ћа 
али и ње го вог мла дог при ја те ља и 
по то њег след бе ни ка Ми ла на Ђо
ко ви ћа, и не ко вре ме про шло. 

Је ли ца Сте ва но вић

У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ВЕЛИКИМ БАЛЕРИНАМА

Ле по та игре – На та ша Бо шко вић и Сми ља на Ман ду кић

У Му зе ју На род ног 
по зо ри шта је 22. 

мар та про мо ви са на мо
но гра фи ја „Бра ни слав 
Ну шић“. О књи зи су го
во ри ли драм ски пи сац 
и пу бли ци ста Ми о драг 
Илић, те а тро лог Зо ран 
Т. Јо ва но вић и Ду шан 
Ђо ко вић, од лом ке су чи
та ле Го ри ца По по вић и 
Рад ми ла Жив ко вић, а пи
сма кри ти ча ра Ми ло са ва 
Бу це Мир ко ви ћа и в. д. 
ди рек то ра Дра ме Спа со
ја Ж. Ми ло ва но ви ћа, ко ји 
су би ли спре че ни да до ђу 
на про мо ци ју, про чи тао 
је Та на си је Узу но вић. О 
Ми ла ну и Див ни Ђо ко вић 
го во ри ће мо ви ше за не
ко ли ко ме се ци, у ци клу су 
„Се ћа ња“.

Откривање сасвим новог Нушића

По во дом 50 го ди на 
по сто ја ња Удру
же ња ба лет ских 
умет ни ка Ср би је, 
у пе так, 15. мар

та, у Му зе ју На род ног по зо ри шта 
је отво ре на из ло жба под на зи вом 
„Ле по та игре – На та ша Бо шко
вић и Сми ља на Ман ду кић“, ко ја је 
ујед но би ла и про мо ци ја но во у ста
но вље них на гра да ко је но се име на 
ових умет ни ца. 

Срп ска ба ле ри на На та ша Бо
шко вић (1901–1973) је у На род но 
по зо ри ште до шла као ђак Цар ске 
ба лет ске шко ле и то ком две де це
ни је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска 
ра та би ла је не за ме њи ва у ре пер
то а ру Ба ле та, оства ри ла је им по
зан тан опус од 30 глав них уло га 

и зна чај ну ин тер на ци
о нал ну ка ри је ру. Из 
На род ног по зо ри шта 
од ла зи 1944. го ди не да 
се ви ше ни ка да не вра
ти у зе мљу, кра ће вре
ме игра у Бе чу и Мин
хе ну, а по том до смр ти 
ра ди у Њу јор ку, у ба
лет ском сту ди ју слав
ног свет ског игра ча 
Иго ра Ју ске ви ча ко га 
је упра во она сво је вре
ме но „от кри ла“ у Бе
о гра ду. Аутор ка овог 
де ла из ло жбе, Ксе ни ја 
Шу ку ље вић Мар ко
вић, ра до сна што се 
Бо шко вић ка на овај на чин вра ћа у 
На род но по зо ри ште, на гла си ла је 

да је реч о нај ве ћој ба ле ри ни на
шег под не бља, овен ча ној сла вом и 

у све ту, а кри ти чар ка 
умет нич ке игре Ми
ли ца Зај цев је оце ни ла 
да је На та ша Бо шко
вић има ла жи вот ко ји 
је мо гао да се по ре ди 
са ста рим ан тич ким 
тра ге ди ја ма и пред ло
жи ла да се о овој из
у зет ној умет ни ци на
пра ви пред ста ва ко ја 
би се игра ла на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“.

Дру ги део из
ло жбе, ка ко је ка за
ла јед на од аутор ки, 
„кроз ре чи, сли ке и 
се ћа ња“ осве тља ва 

пе да го шко и ства ра лач ко де ло ва ње 
Сми ља не Ман ду кић (1908–1992), 

аван гард не умет ни це, пи о ни ра са
вре ме не умет нич ке игре у Ср би ји 
и осни ва ча шко ле за мо дер ну ба
лет ску игру, ко ја се по сле шко ло
ва ња у Бе чу све сно опре де ли ла да 
умет нич ки рад на ста ви у Бе о гра ду 
ка ко би у за о ста лу бал кан ску сре
ди ну уве ла но ву кул ту ру по кре та 
без ком про ми са. Аутор ке овог де
ла из ло жбе, Дра га на Мар ти но вић 
и Ве ра Об ра до вић, умет ни цу из
у зет не ду хов не сна ге и по зи тив не 
жи вот не енер ги је ко ја је ду бо ко 
ве ро ва ла да је по крет жи вот и да 
чо век ни је стар док је по кре тан, 
до ча ра ле су број ним фо то гра фи ја
ма, исеч ци ма из но ви на и се ћа њи
ма на Ман ду кић ку.

М. Безбрадица 

ПОВОДОМ РЕПРИНТА КЊИГЕ МИЛАНА ЂОКОВИЋА О БРАНИСЛАВУ НУШИЋУ, ПРЕДСТАВЉЕНЕ У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
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ФЕЉ ТОН: ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (1) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

Српски Шаљапин

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (32) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Ми ли ца Би је лић – Жи зе ла у фар мер ка ма
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Жи ван Са ра ман
дић је ро ђен 
у Бе о гра ду, 2. 
апри ла 1939. 
го ди не, као пр

во де те оца Ми о дра га, тр гов ца, и 
мај ке Жив ке, до ма ћи це. До по чет
ка Дру гог свет ског ра та по ро ди ца 
је жи ве ла на Дор ћо лу. За вре ме 
бом бар до ва ња, згра да у ко јој су 
жи ве ли је сру ше на и отац, ко ји је 
два да на про вео под ру ше ви на ма, 
остао је ин ва лид. Иако су му не
мач ке вла сти по ну ди ле ле че ње, он 
је то од био и умро је 1945, до че
кав ши осло бо ђе ње. Жи ван је сла
бо упам тио оца – се ћао се да му 
је по ма гао јер је био не по кре тан, и 
да је отац те шко и ти хо го во рио.

По ро ди ца се за вре ме ра та 
скло ни ла у Аран ђе ло вац код оче
ве род би не. Са ра ман ди ћи су ве ли
ка фа ми ли ја, по зна ти као „Са ра
ман ди ћи са Ки се ле во де“. Жи ве у 
Аран ђе лов цу ви ше од 200 го ди на. 
Жи ва нов чу кун де да Ва си ли је, ко
га су зва ли Са ра ман да – по ба ба
ма Са ри и Ман ди, уче сник Бит ке 
на Ми ша ру, био је по знат по ја ком 
гла су ко јим је пре ко це лог бој ног 
по ља до зи вао вој ску. Жи ва нов 

пра де да је по кло нио кне зу Ми
ло шу до бар део да на шњег пар ка 
у Аран ђе лов цу, где су би ли и из

во ри. При ча ло се да су ба бе про
кли ња ле кне за за то што је „бру
као ку ћу Са ра ман ди ћа пред Бо гом 
и љу ди ма до во де ћи са Јо ва ном, 
Жи ва но вим де дом, мла де де вој

ке“. Жи ва но во де тињ ство је би
ло те шко али срећ но. По ро ди ца 
је пре жи ве ла рат уз ве ли ку по моћ 
фа ми ли је. Нај ве ћи ути цај на ње га 
је има ла мај ка, ко ја је би ла из у зет
но хра бра и по жр тво ва на. Иако је 
оста ла удо ви ца са два де сет пет 
го ди на ни је се по но во уда ла и 
би ла је пот пу но по све ће на 
ње му и се стри. Го во ри
ла је: „Ви ше во лим да 
ра дим џа бе, не го да 
џа бе се дим“. Ма да су 
би ли си ро ти ња, же ле ла је сва ко
ме да по мог не и пру жи ко ли ко 
мо же – би ли су срећ на си ро ти ња. 
Ка да су се стри че ви вра ти ли из 
за ро бље ни штва, нај мла ђи стриц 
Ста ни мир, из за хвал но сти пре ма 
ста ри јем бра ту – Жи ва но вом оцу 
ко ји га је од шко ло вао, од лу чио је 
да по ма же Жи ва но вој мај ци. 

Жи ван је пр ви раз ред упи
сао 1945, са шест го ди на. Био је 
сла ба шно, жго ља во де те. По соп
стве ним ре чи ма, до по лу го ди шта 
је био нај го ри, а од по лу го ди шта 
пр вог раз ре да нај бо љи ђак у оде
ље њу. Пр ви јав ни на ступ, ко ји 
се за вр шио не слав но, имао је на 
све то сав ској при ред би 1946. Тре

ба ло је да сва ко од ода бра них уче
ни ка из го во ри по је дан стих ре во
лу ци о нар не пе сме. Кад је до шао 
ред на Жи ва на он се, од ве ли ког 
стра ха, рас пла као. 

Ка да се офор мио хор, ни су га 
при ми ли, са обра зло же њем да има 
„леп гла сић, чак има и слух, али је 
тај гла сић то ли ко ма ли и ја дан да 
је бо ље да не до ла зи, јер по што је 
ина че слаб, раз бо ле ва ће се стал
но“. Ка сни је је ипак при мљен али 
је на пр вом на сту пу хо ра, опет од 
ве ли ке тре ме, ћу тао. Хор је успе
шно во ди ла на став ни ца му зич ког 
Љу би ца Мла де но вић. Пр ви Жи ва
нов су срет са му зи ком био је пре
ко раз гла са са ко јег је, по ред ре

во лу ци о нар них го во ра и пе са ма, 
пу шта на и кла сич на му зи ка. Са 
де сет го ди на Жи ван је већ знао на
па мет опер ске и опе рет ске ари је, 
као и име на по зна тих пе ва ча. Ни је 
ни слу тио да ће се јед ног да на и 
сам при кљу чи ти тој ве ли кој пле ја
ди. Сви Жи ва но ви стри че ви би ли 
су му зич ки на да ре ни, и ба ви ли се 
музиком ама тер ски. Већ од че тр
на е сте го ди не од њих је на у чио да 
сви ра ги та ру, од ко је се ни је раз
два јао до кра ја. Упи сао је пре сти
жну Гим на зи ју у Аран ђе лов цу и 
са не ко ли ко дру го ва осно вао ор ке
стар ко ји је сви рао на игран ка ма и 
при ред ба ма. По чео је да пе ва та да 
по пу лар не дал ма тин ске пе сме, али 
и ита ли јан ске кан цо не. Ор ке стар, 
са ста вљен од са мо у ких му зи ча ра, 
сви рао је раз ли чит ре пер то ар – од 
џе за до на род не му зи ке. Не зна ју
ћи шта сви ра ју, мај ка Жив ка би га 
по не кад пи та ла: „Шта то зун зу ла
ри те?“ 

За тим се све ви ше окре тао пе
ва њу, па је на 150. го ди шњи ци Пр
вог срп ског устан ка, 1954. го ди не, 
са хо ром пе вао со ло у Мо крањ че
вој 6. ру ко ве ти.

(на ста ви ће се)

Пр ва ки ња бе о град
ског Ба ле та Ми ли
ца Би је лић (1959), 
ми лог ли ка, упо
ран про фе си о на

лац, из у зет но вред на и озбиљ на 
кад ра ди а скло на сва кој ша ли ка да 
је опу ште на, са вре ме на и при вр
же на ма ма јед не Ање ко ја је са да 
ди пло ми ра ни економиста, оста ла 
је и да нас ве дра, вра го ла ста – Жи
зе ла у фар мер ка ма.

Де вој чи цу Ми ли цу је оча ра
ла На та ли ја Бе смерт но ва у „Жи
зе ли“. Већ та да све сна да тре ба 
мно го ра ди ти да би се до шло до 
те сјај не уло ге, Ми ли ца је из бе о
град ске Ба лет ске шко ле оти шла у 
Мо скву где је са вла да ва ла тех ни
ку кла сич ног ба ле та код по зна тих 
пе да го га Н. Н. Ку зми не и Д. К. 
Ку зње цо ве, у Ба лет ској ака де ми ји 
при Бољ шом те а тру. Али но стал
ги ја за род ним гра дом је би ла ве
ли ка и Ми ли ца је до шла на ауди
ци ју, при мље на у Ба лет На род ног 
по зо ри шта и за и гра ла већ кра јем 
ја ну а ра 1978, а ди пло му је до би
ла у на шој Ба лет ској шко ли „Лу јо 
Да ви чо“. Пр ву ве ли ку уло гу јој је 
по ве ри ла Ве ра Ко стић, у сво јој ко
ре о гра фи ји „Вал пур гиј ске но ћи“ у 
опе ри „Фа уст“.

То је био по че так ње не из у

зет но бо га те и успе шне ка ри је ре. 
Оства ри ла је пре ко 30 глав них уло
га у по став ка ма Ди ми три ја Пар
ли ћа („Ла бу до во је зе ро“, „Ро мео 
и Ју ли ја“, „Жар пти ца“, „Ко пе ли
ја“...), Ве ре Ко стић („Пе тар Пан“), 
Вла ди ми ра Ло гу но ва („Фор ма ви
ва“, „Дон Ки хот“), Ли ди је Пи ли
пен ко („Је ли са ве та“, „Вас кр се ње“, 
„Да ма с ка ме ли ја ма“, „Љу бав ча
роб ни ца“), као и го сту ју ћих ко ре
о гра фа Пи је и Пи на Мла ка ра, Л. 
Ла вров ског, М. Шпа рем бле ка, Д. 
Гре ја, Р. Кља ви на, П. Да ре ла... Го
сто ва ла је у Но вом Са ду као Сва

нил да у „Ко пе ли ји“, у по став ци 
В. Де до ви ча и у Са ра је ву у Пер
ва но вој ко ре о гра фи ји „Пе пе љу ге“ 
и „Ба ху“ Ју де ни ча. Са мо стал но 
је на сту па ла у Ита ли ји, Ли ба ну и 
Ки ни, а са бе о град ским Ба ле том 
у Не мач кој, Ру си ји и Ма ђар ској.... 
Зва ње пр ва ки ње је до би ла 1985, а 
Пла ке ту На род ног по зо ри шта, за 
це ло куп но умет нич ко ства ра ла
штво, 1997.

Са ма со бом ни кад ни је би ла 
за до вољ на, ма да при зна је да је 
би ло не ко ли ко пред ста ва „Жи зе
ле“ по сле ко јих јој је „ду ша би ла 

на ме сту“. То је за и ста би ла ње на 
уло га. Пу бли ка и кри ти ча ри су је 
сма тра ли лир ском ба ле ри ном, али 
она је нај ви ше во ле ла да ту ма чи 
уло ге у ко ји ма има здра вог ху мо ра, 
па јој је из у зет но за до вољ ство би
ло да са Вла ди ми ром Ло гу но вим 
као Ко пе ли ју сом игра Сва нил ду 
у „Ко пе ли ји“, а пу бли ка се сме ја
ла и ужи ва ла за јед но са њи ма. Са 
ко ре о гра фи ма и парт не ри ма је не
го ва ла уза јам но по ве ре ње, а Ра до
мир Ву чић је за њу био не за ме њив 
парт нер... Једно време је пре да ва ла 
кла си чан ба лет и сцен ске крет ње 
на Ака де ми ји умет но сти, а за тим 
је, по одласку у пензију (2002),  на 
по зив ко ле ге из На род ног по зо ри
шта Ми ха и ла Ђу ри ћа ра ди ла као 
пе да гог и ре пе ти тор у компанији 
и школи „Фестивал балет“ у Аме
ри ци, у Провиденсу. Успе шну пе
да го шку ка ри је ру на ста вља и по 
по врат ку у Бе о град. 

Све ово је за бе ле же но у ње
ној књи жи ци ути са ка и се ћа ња, 
сво је вр сном огле да лу ње не ка ри
је ре. Ми ли ца је и јед на од рет ких 
на ших ба лет ских умет ни ца ко ја је 
сва ку кри ти ку о се би про чи та ла и 
са чу ва ла. По што ва ла је кри ти ку, 
би ло по зи тив ну би ло не га тив ну, и 
на ла зи да су се ње на и кри ти чар
ска ми шље ња по ду да ра ла. О ово

ме све до чи и ци тат из мо је кри ти
ке о ње ној про сла ви 20го ди шњи
це умет нич ког ра да (22. ок то бра 
1998, Мар ге ри та Го ти је у „Да ми с 
ка ме ли ја ма“ Ли ди је Пи ли пен ко): 
„Овом по тре сном ин тер пре та ци
јом Би је ли ће ва је по твр ди ла сво је 
из у зет не умет нич ке ква ли те те ко
ји са да, у нај зре ли је до ба ње ног 
умет нич ког ра да, до ла зе до пу ног 
из ра жа ја. Игра ју ћи Ди ми ну хе ро
и ну она ни је ин си сти ра ла на бра
ву ро зно сти нео кла сич не игре, већ 
је ба лет ским по кре том ва ја ла лич
ност сат ка ну од та на них осе ћа ња. 
Би ла је за во дљи ва ко ке та, бес крај
но срећ на за љу бље на же на, бо ле
сна, не пра вед но на пу ште на љу бав
ни ца, ко ја из га ра у ва три за гр ља ја 
во ље ног чо ве ка. Та ква из ра жај на 
тран сфор ма ци ја је чак от кри ће за 
све по што ва о це Ми ли це Би је лић, 
ко ја као да је од ба ци ла сва огра ни
че ња ко ја на ме ће из во ђе ње за да тих 
ком би на ци ја играч ких ко ра ка, па 
је са из у зет ном умет нич ком енер
ги јом да ла кре а ци ју, нај бо љу од 
свих до са да шњих, пре ва зи ла зе ћи 
ду би ном драм ске из ра жај не упе
ча тљи во сти и искре но шћу емо ци
ја све што је до та да од и гра ла...“ У 
то ме смо се сви сла га ли – гле да о
ци, Ми ли ца и кри ти ка.

(на ста ви ће се)

Жи ван Са ра ман дић, 
је дан од на ших нај

по зна ти јих ба со ва, умет
ник ши ро ког гла са и исте 
та кве сло вен ске ду ше, 
ми ље ник опер ске пу бли ке 
али и свих оних ко ји ужи
ва ју у до број му зи ци без 
об зи ра на жа нр, од кан
цо на, пре ко ру ских ро ман
си до џе за, из не на да нас је 
на пу стио пре не што ви
ше од го ди ну да на. Фељ
тон ко ји ће По зо ри шне 
но ви не об ја вљи ва ти у 
сле де ћих де се так бро је ва, 
својеврсни је омаж овом 
ве ли ком умет ни ку.
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Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати 
до почетка представе.
Недељом од 17 сати
до почетка представе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

ВЕ ЛИКА СЦЕНА А П Р И Л  2 0 1 3 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

26

субота 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 05

среда 19.00

АИДА /
ПРЕМИЈЕРА

опера
Ђузепеа 
Вердија 10

19.30

балет
Адолфа
Адама 23

ЖИЗЕЛА

уторак

19.30

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

ДЕРВИШ И СМРТ

четвртак

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

комедија
Јована Стерије 
Поповића

19.30

09

МИЗАНТРОП

уторак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.30

комедија Трејси Летс   
гостује 
НП Приштина, 
Српска драма, 
К. Митровица 07

KILLER JOE

недеља

12.00

11

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ЗЛАТНИ БЕОЧУГ”

четвртак 19.30

драма
Виде
Огњеновић 12

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

петак 20.00

кореографи: 
Пјетрагалa, Лајфут, 
Килијан 13

TRIPLE BILL 
/ У ОКВИРУ 
БЕОГРАДСКОГ 
ФЕСТИВАЛА ИГРЕ

субота 19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 15

КОНСТАНТИН
 

понедељакнедеља 19.00

АИДА

опера
Ђузепеа 
Вердија 14

недеља 19.30

21

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 22

КОНСТАНТИН 

понедељак

понедељак 19.30

08

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије 
Поповића

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 19

ПОКОЈНИК

петак 12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела21

ПЕТАР ПАН

недеља

у сусрет 
концерту 
А. Бочелија

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 17

КРАЉИЦА 
МАРГО

среда19.30

Бомарше / Хорват
/ Моцарт 16

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА И 
РАЗВОД

уторак субота 19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепеа 
Вердија 20

20.00

18

ВЕЧЕ ОПЕРСКИХ 
АРИЈА

четвртак

у сусрет 
концерту 
А. Бочелија

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.30

трагедија
Софокла 26

АНТИГОНА

петак 19.00

опера
Ђакома  
Пучинија 27

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

суботачетвртак 20.00

25

СОЛИСТИЧКИ 
КОНЦЕРТ САЊЕ 
КЕРКЕЗ

19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 29

ДОН КИХОТ / 
СВЕТСКИ ДАН 
ИГРЕ

понедељак19.30

24

БАХАНТКИЊЕ

среда

трагедија
Еурипида

19.30

драма 
Вилијама 
Шекспира 28

ХЕНРИ ШЕСТИ

недеља 19.30

трагедија
Софокла 30

АНТИГОНА

уторак

        

20.30

20.30 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 30

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак20.30

драма 
Алберта 
Камија 27

НЕСПОРАЗУМ

субота

20.30

комедија 
Милоша
Николића 14

КОВАЧИ

недеља20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 13

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

субота 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 15

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

понедељак

20.30

комедија
Жана 
Ануја 23

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 24

КОВАЧИ

среда 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 25

ОГВОЖЂЕНА

четвртак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 26

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 28

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

недеља 20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 29

ЗЛИ ДУСИ

понедељак

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 06

ЖЕНИДБА

субота 20.30

драма
Љубомира
Симовића 07

ХАСАНАГИНИЦА

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 08

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

понедељак20.30

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 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 05

ОГВОЖЂЕНА

петак

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 12

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 10

ЗЛИ ДУСИ

среда20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 09

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

уторак 20.30

драма 
Људмиле Разумовске /
гостује Народно 
позориште Ниш 11

ДРАГА ЈЕЛЕНА 
СЕРГЕЈЕВНА 

четвртак

20.3020.30

комедија
Жана 
Ануја 19

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма
Роналда 
Харвуда 20

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

субота20.30

драма
Хенрика
Ибзена 17

ХЕДА ГАБЛЕР

среда 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 21

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

недеља 20.30

драма 
Сергеја 
Коковкина 22

МИСИС ТОЛСТОЈ

понедељак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 16

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уорак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 18

ХЕДА ГАБЛЕР

четвртак


