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ЧЕТИРИ ПРЕМИЈЕРЕ НА ПОЧЕТКУ 145. СЕЗОНЕ

„Дамаскамелијама“подижезавесу

По че так 145. се зо
не, обе ле жи ће чак 
че ти ри пре ми је ре. 
На Ве ли кој сце ни, 
1. ок то бра је пре

ми је ра „Да ме с ка ме ли ја ма“, по 
ро ма ну Алек сан дра Ди ме Си на, 
у ре жи ји Ју га Ра ди во је ви ћа. На
слов ну ју на ки њу, па ри ску кур
ти за ну Мар га ри ту Го тје, игра ће 
Ма ри ја Виц ко вић, лик Ар ма на 
Ди ва ла је по ве рен Ми ло шу Би
ко ви ћу, а остале улоге тумаче 
Не бој ша Ду га лић (Жорж Ди вал), 
Сте ла Ћет ко вић (При данс), Ка ли
на Ко ва че вић (На нин), Ди ми три
је Илић (Вар виљ), Алек сан дар 
Ђу ри ца (Га стон Ри је), Сло бо дан 
Бе штић (Гроф де Жи ре), Ми ле
на Ђор ђе вић (Ни ше та), Ле по мир 
Ив ко вић (Гу став) и Бо ја на Сте фа
но вић (Олим пи ја). Пре ми је ра ће 
би ти одр жа на у част не ка да шње 
пр ва ки ње На ци о нал ног те а тра и 

нај бо ље глу ми це 20. ве ка, Ми ре 
Сту пи це. 

Сле ди пре ми је ра ко ма да Жељ
ка Ху ба ча „Би зар но“, у ре жи ји 
Сне жа не Три шић, 12. ок то бра на 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“. Пред ста
ва је спре мље на у ко про дук ци ји 
са Ша бач ким по зо ри штем где ће 
би ти из ве де на већ 1. ок то бра. Уло
ге су по ве рене Иго ру Ђор ђе ви ћу 
(Мар тин, Ри чи, Де јан), Ни ко ли 
Ву јо ви ћу (Ђи ђа, Ми лан, Га га), 
Ми ло шу Ђор ђе ви ћу (Во ја, Са ша, 
Бик са), Со њи Ми ло је вић (Ка та ри
на, Мај да, Све тла на) и Су за ни Лу
кић (Ми на, Ксе ни ја, Ива). 

На Ве ли кој сце ни 8. ок то бра 
нас очекује свет ска пра и звед ба 
опе реви зи је дон Мар ка Фри си не 
„In hoc sig no...“ под ди ри гент ском 
упра вом Де ја на Са ви ћа, у ре жи ји 
Де ја на Ми ла ди но ви ћа. У по де ли 
су Мар ко Ка ла ја но вић и Вук Зе
кић (Кон стан тин Ве ли ки, им пе ра

тор рим ски), На та ша Јо вић Три вић 
(Хе ле на, мај ка Кон стан ти но ва), 
Су за на Шу ва ко вић Са вић (Фа у ста, 
дру га же на Кон стан ти но ва), Не над 
Ја ко вље вић (Пу бли је, за по вед ник 
Кон стан ти но ве гар де), Јан ко Си
на ди но вић (Га ле ри је, им пе ра тор 
рим ски), Вук Зе кић (Ухо да), Дар
ко Ђор ђе вић (Лак тан ци је, учи тељ 
Кон стан ти нов), Дра го љуб Ба јић 
(Еусе би је, епи скоп це за реј ски, би
о граф Кон стан ти нов), Алек сан дар 
Дој ко вић (Кон стан ци јус Хло рус, 
Це зар, отац Кон стан ти нов), Не над 
Чи ча (Пи сар), Љу бо драг Бе го вић 
(Аугур), Љу би ца Вра неш и Та ма
ра Ни ке зић (Глав на ба би ца), Да
ни ло Сто шић (Ди о кле ци јан, им
пе ра тор рим ски), Па вле Жар ков и 
Ми ро слав Мар ков ски (Гла сник I), 
Ми лош Га шић (Гла сник II), Сте
фан Па вло вић (Се на тор), Не ве на 
Тир на нић (Ба хант ки ња I), Јо ва на 
Бе лић (Ба хант ки ња II), Ве ра Ву ја

си но вић (Ба хант ки ња III), Да ни ло 
Сто шић (Фла ви је Бри та ник, за по
вед ник ле ги је), Љу бо драг Бе го вић 
(Ту ли је Аусте ри је, за по вед ник ко
њи це), Ми ха и ло Шљи вић (Кла у
ди је Ме мо ре, за по вед ник ко хор те), 
Не над Чи ча (Ли ци ни је, им пе ра тор 
рим ски), Ми ха и ло Шљи вић (Ма
ка ри је, епи скоп је ру са лим ски), 
Вла ди мир Ко са нић (Пред рад ник 
на гра ди ли шту цр кве Хри сто вог 
Гро ба), те Ми ро слав Мар ков ски 
и Па вле Жар ков (Хо си је, епи скоп 
хи спан ски).

Ду о дра ма „Жак“ Ра до сла
ва Па вло ви ћа, у ре жи ји Ива на 
Вуковића, за ка за на је за 26. ок то
бар, на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 
Лик слав ног глум ца Дра гу ти на 
Пан те ли ћа Жа ка ту ма чи ће Мар ко 
Ни ко лић, док је уло га мла де глу
ми це Са ше Је лић по ве ре на Та ма ри 
Дра ги ће вић. 

М. Без бра ди ца
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ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА ПОСВЕЋЕНА ГЛУМИЦИ ВЕКА

Ре тро спек тив на 
из ло жба „Ми ра 
Сту пи ца – глу
ми ца ве ка“, по
во дом де ве де се

тог ро ђен да на на ше слав не 
драм ске умет ни це и пр ва
ки ње На ци о нал ног те а тра, 
отво ре на је у по не де љак, 23. 
сеп тем бра, у Му зе ју На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду.

У име Ку ће, при сут не 
је по здра вио в.д. управ ни ка 
Де јан Са вић ко ји је, из ме ђу 
оста лог, ка зао да је то „је
дан од ве ли ких да на у овом 
те а тру ка да се они нај ве ћи 
ме ђу на ма по но во на ђу у 
Ку ћи ко ју су про сла ви ли“, 
што по твр ђу је и ве ли ки број 
го сти ју на отва ра њу по став
ке. „Чи ње ни ца да је го спо ђа 
Сту пи ца, у овим го ди на ма, 
ве че рас ов де са на ма, тре ба све 
нас ве о ма мно го да ве се ли“, ре као 
је Са вић и под се тио да ће слав
на умет ни ца 1. ок то бра, по во дом 
по чет ка 145. се зо не, би ти гост на 
пре ми је ри пред ста ве „Да ма с ка
ме ли ја ма“ ко ја ће се одр жа ти у ње
ну част. Пре не го што је из ло жбу 
про гла сио отво ре ном, Са вић је ве

ли кој умет ни ци пре дао Сре бр њак 
На род ног по зо ри шта. 

Аутор ка по став ке, мр Ксе ни ја 
Шу ку ље вић Мар ко вић, под се ти ла 
је присутне да је Ми ра Сту пи ца у 
свет по зо ри шне умет но сти за ко
ра чи ла са 18 го ди на. „На по зо ри
шној сце ни је де ло ва ла ви ше од 
шест де це ни ја ства ра ју ћи оби ман, 
са др жа јан и зна ча јан глу мач ки 

опус... Оства ре на глу мач ка 
ка ри је ра, њен осо бен и им
пре си ван ства ра лач ки опус, 
уз ди гао ју је у трај не вред но
сти срп ске кул ту ре, до нео јој 
не про ла зну сла ву и кру ни
са ње из у зет ним, је дин стве
ним при зна њем – По ве љом 
‘Глу ми ца 20. ве ка’. Би ла је 
глу мач ка зве зда то ком чи та
ве сво је ка ри је ре и бли ста ла 
је глу мач ким сја јем са зве жђа 
Ори он“, до да ла је аутор ка из
ло жбе. 

Го спо ђа Сту пи ца је за хва
ли ла Де ја ну Са ви ћу и Ксе ни
ји Шу ку ље вић Мар ко вић за 
див не ре чи, а при сут ни ма је 
по ру чи ла да их све во ли и да 
ће јој овај тре ну так оста ти у 
по себ ном се ћа њу.

Из ло жбом ко ја ће трајати 
до кра ја ок то бра, об у хва ће не 

су број не  фо то гра фи је Ми ре Сту
пи це из ра зних пред ста ва у На род
ном по зо ри шту, Хр ват ском на род
ном ка за ли шту, Зве зда ра те а тру, 
Ате љеу 212... а из ло же не су и не ке 
од на гра да ко је је осва ја ла, по пут 
На гра де „Ми ћа По по вић“, „Па вле 
Ву и сић“, Сте ри ји не на гра де...

М. Б.

Трајнавредностсрпскекултуре
ЗВЕ ЗДЕ РУ СКОГ БА ЛЕ ТА

Пр ва ци и со ли сти пре сти
жног Је ка те рин бур шког 

др жав ног ака дем ског те а тра 
опе ре и ба ле та, одр жа ће „Га ла 
кон церт – Зве зде ру ског ба ле
та“ у по не де љак, 30. сеп тем бра, 
на Ве ли кој сце ни. Ова по зна та 
ба лет ска тру па ве че рас на сту па 
на „Ба летфе сту Са ра је во“. Го
сти из Је ка те рин бур га ће исти 
кон церт ни про грам, са чи њен од 
де ло ва из кла сич них и са вре ме
них ба ле та, 1. ок то бра при ка за ти 
и но во сад ској пу бли ци, на Сце
ни „Јо ван Ђор ђе вић“ Српског 
народног позоришта.

Ј. С.

НЕ ЛИ ЦА РИ ЦА ТЕ О ДО РА

Глу ми ца На род ног по зо ри шта Не ла Ми
ха и ло вић, ово го ди шња је до бит ни ца На

гра де „Ца ри ца Те о до ра“ ко ја се до де љу је за 
нај бо љу глав ну жен ску уло гу на Филм ским 
су сре ти ма у Ни шу. Струч ни жи ри у са ста ву 
Ђур ђи ја Цве тић, Аљо ша Вуч ко вић и Мар
ко Жи вић, до де лио јој је то пре сти жно при
зна ње за уло гу Мај каСта не у фил му „Лед“ 
Је ле не Ба јић Јо чић. Осим то га, пре ма оце ни 
пу бли ке, Не ла је про гла ше на и глу ми цом 
пе те фе сти вал ске ве че ри, као и нај по пу лар
ни јом глу ми цом Фе сти ва ла.

М. Б.

У БУ ГАР СКОЈ И РУ МУ НИ ЈИ

На по зив ре но ми ра не Со фиј
ске фил хар мо ни је, ма е стро 

Де јан Са вић је 11. ју ла ди ри го вао 
за вр шни кон церт се зо не 2012/13. 
у та мо шњој нај ста ри јој кон церт
ној дво ра ни, „Бул га ри ја“. Као 
со ли сти су на сту пи ла још два 
го ста из Ср би је, ба ри тон на ше 
Опе ре Алек сан дар Ста ма то вић 
и ви о ли ни ста Јо ван Ко лун џи
ја. По сле овог кон цер та, ко ји је 
сни ма ла на ци о нал на ра диоста
ни ца БНТ, Са вић је по зван да и 
сле де ће се зо не као гост ди ри гу је 
овим углед ним ор ке стром. Де
јан Са вић је 24. ав гу ста ди ри
го вао Вер ди је ву „Тра ви ја ту“ у 
из во ђе њу ру мун ске На ци о нал не 
опе ре из Те ми шва ра, на Лет њем 

фе сти ва лу у „Пар ку ру жа“ по сле че га је по зван да са На ци
о нал ном опе ром на сту пи у гра ду Си биу.

Р. П. Н.

СА РАД ЊА СА КИ ПРА НИ МА 

Де јан Са вић, в. д. управ ни ка На род ног по зо ри шта, 
не дав но је бо ра вио на Ки пру, у ци љу об но ве са рад

ње са ин сти ту ци ја ма кул ту ре те острв ске др жа ве. Јед на 
од основ них те ма раз го во ра би ло је уче шће на ше Опе
ре на Фе сти ва лу кул ту ре „Афро ди та“ сле де ће го ди не у 
гра ду Па фо су, ина че кул тур ној пре сто ни ци Евро пе за 
2017. На овој зна чај ној ма ни фе ста ци ји до са да су го сто
ва ли Ма ри јин ски те а тар из Санкт Пе тер бур га, Со фиј ска 
на ци о нал на опе ра, На род но по зо ри ште из Бра ти сла ве, 
Пољ ска др жав на опе ра... За по че ти су и раз го во ри о 
го сто ва њу у Те а тру „Ри ал то“ у Ли ма со лу, где је на ша 
Опе ра већ на сту па ла, а у пла ну је и уче шће на Фе сти
ва лу „Ки приа“ ко ји је спре ман да уго сти не ку од на ших 
пред ста ва. 

М. Б.

По сле ова ци ја ма 
по здра вље ног из
во ђе ња пред ста ве 
„Ко то та мо пе ва“ 
на Ба лет фе сту у 

Са ра је ву, гле да о ци су ко мен та
ри са ли: „Оче ки ва ли смо мно го, 
а до би ли смо још ви ше“. Са ра
јев ску пу бли ку си гур но је би ло 
мно го те же оча ра ти не го пу бли
ку у Ко лум би ји или Егип ту где 

је пред ста ва ра ни је го сто ва ла, јер 
на овим про сто ри ма исто и ме ни 
Ши ја нов филм сви зна ју. Уз не за
бо рав ну му зи ку Во ки ја Ко сти ћа, 
ко ре о граф Ста ша Зу ро вац је кре
и рао ба лет до сто јан култ ног фил
ма, ко ји је од пре ми је ре 2004. до 
да нас већ го сто вао у де се так др

жа ва ши ром све та, а ако смо до
бро из бро ја ли, пред ста ва у Са ра
је ву је би ла 135. ре при за.   
Ба лет фест у Са ра је ву, већ че твр
ти пут оку пља ан сам бле из ре
ги о на. Ове го ди не, од 20. до 28. 
сеп тем бра су, по ред бе о град ског 
Ба ле та, на сту пи ли ан самбл ХНК 
Ива на пл. Зај ца из Ри је ке са пред
ста вом „Shut up and dan ce“, Ба лет 
На род ног по зо ри шта из Са ра је ва 

са пред ста вом „Ma re no strum“ и 
Је ка те рин бур шки др жав ни те а тар 
опе ре и ба ле та.  

На кон фе рен ци ји за ме ди је, 
ди рек тор ка Ба лет фе ста, Еди
на Па по, ре кла је да је Са ра је во 
глад но до брих ба лет ских пред
ста ва, до брих из во ђе ња, до брих 

ком па ни ја, као и да се у ода би ру 
пред ста ва за Фе сти вал ру ко во
ди ква ли те том, уз ак це нат на ан
сам бле из ре ги о на. Кон стан тин 
Ко стју ков, в.д. ди рек то ра Ба ле та 
На род ног по зо ри шта, ис та као је 
да се овим го сто ва њем про мо ви
шу на ша кул ту ра и на ша ба лет
ска тру па, као и да су Фе сти ва ли 
нео п ход ни за ба лет ску ко му ни
ка ци ју. Ина че, ба лет ски ан самбл 

На род ног по зо ри шта је по след
њи пут у Са ра је ву го сто вао 2001, 
ка да је при ка зао ба ле те „Чу де сни 
ман да рин“, „Љу бав ча роб ни ца“ и 
„Ка вез“. Исте го ди не са ра јев ски 
ан самбл је уз вра тио го сто ва ње у 
на шем на ци о нал ном те а тру. 

Ни ко ле та Дој чи но вић

„КО ТО ТА МО ПЕ ВА“ НА БА ЛЕТ ФЕ СТУ У СА РА ЈЕ ВУ

Гладнидобрихпредстава
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ – СНЕ ЖА НА ТРИ ШИЋ

Наивицисимса

На кон из у зет но успе
шне Иб зе но ве „Хе
де Га блер“ пре две 
се зо не на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“, 

Сне жа на Три шић по ста вља ко мад 
Жељ ка Ху ба ча „Би зар но“. Јед на од 
нај за ни мљи ви јих ре ди тељ ки мла
ђе ге не ра ци је у нас, по
зо ри шну и ра дио ре жи
ју је ди пло ми ра ла 2009. 
на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду, у 
кла си про фе со ра Ни ко ле 
Јев ти ћа и аси стент ки ње 
Али се Сто ја но вић, а за 
ма ње од че ти ри го ди не 
про фе си о нал ног ра да иза 
ње су зна чај не пред ста
ве оства ре не у Србији и 
региону, које су осва ја ле 
на гра де на пре сти жним 
фе сти ва ли ма. 

Шта Вас је опре де
ли ло да се ба ви те дра
мом „Би зар но“?

Би зар но је при ча о 
тра у ма ти зо ва ном дру
штву и по је дин ци ма ко
ји се ле че кроз агре си ју, 
де струк ци ју и са мо де
струк ци ју. Тај би зар ни бе сми сао 
бор бе за жи вот у ко јем се гу би 
на ше до сто јан ство и ло ми кич
ма, кроз ову дра му је до ве ден до 
крај но сти ко мич ног оча ја ња. Жи
вот на иви ци смр ти, у ко јем уби
ти или би ти уби јен, ме та фо рич ки 
или бу квал но, от кри ва екс трем но 
не у ме ће жи вље ња и во ље ња, кроз 
по тре бу и бор бу за истим. 

„Би зар но“ има тро дел ну 
струк ту ру, у окви ру ко је глум ци 
игра ју по три ли ка. На ко ји на
чин се то од ра зи ло на ре ди тељ
ски по сту пак?

Кроз три при че ко је се до га
ђа ју исто вре ме но јед но га да на у 
не ком со ли те ру из ком ши лу ка, 
пре по зна је мо оно што се де ша ва 
сва ко га да на у мно гим со ли те ри ма 
овог гра да. Пр ва при ча се до га ђа 
на кро ву, дру га у јед ном од ста но

ва ви ше спрат ни це, а тре ћа у ка фи
ћу у су те ре ну. Кроз ис пре пли та не 
суд би не и би зар не слу чај но сти од 
кро ва до те ме ља, обе сми шље ни су 
жи во ти свих ли ко ва, њи хо ве суд
би не али и смр ти. Со ли тер по ста је 
ме та фо ра хи је рар хи је и струк ту ре 
кри ми на ли зо ва ног и тра у ма ти зо

ва ног дру штва, ко ја до ап сур да 
изо штра ва узро ке и по сле ди це 
ко ји нас сва ко днев но до во де до 
иви це сим са. У ова квој струк ту ри 
дра ме, глум ци игра ју ви ше ли ко ва 
ко ји се сре ћу у раз ли чи тим окол
но сти ма, си ту а ци ја ма и од но си ма, 
ка ко би у но вом ме та фи зич ком 
скло пу, мо жда јед ном до се гли до
сто јан ство по сто ја ња. За ни мљи во 
је да ни у јед ној од ових ком би на
ци ја они ни су у ста њу да по мог ну 
се би али ни дру ги ма. 

Жан ров ски сте пред ста ву де
фи ни са ли као цр ну ко ме ди ју? 

„Би зар но“ је жан ров ски еклек
тич на дра ма и пра во је за до вољ
ство де фи ни са ти је пред ста вом. У 
дра ми по сто ји мно го гро теск них, 
тра гич но фар сич них, ме ло драм
ских, ко мич но три лер ских тра ги
ко мич них и ап сурд них иска ка ња, 
што смо ин сце на ци јом до дат но 
по тен ци ра ли и тимe се по и гра ли. 
Пре све га, ово је цр на ко ме ди ја јер 
на би зар но ду хо вит на чин пре ла
ма је зи ве зло чи не, смрт, на си ље, 
уби ства и са мо у би ства, тра у ме, за
ви сно сти, сек су ал но зло ста вља ње 
и ек пло а та ци ју же на, де струк ци ју 
и са мо де струк ци ју, исто риј ско и 

ге о граф ско на сле ђе и пред о дре ђе
ње, кроз ка та кли змич но осе ћа ње 
без на ђа у сва ко днев ном жи во ту и 
од но си ма. Ко ли чи на и бр зи на сме
њи ва ња ових не сре ћа је до ве де на 
до ап сурд но ко мич ног и не ве ро
ват ног.

На кон ду жег пе ри о да у ко
јем се на на шим сце на
ма ма ло играо до ма ћи 
драм ски пи сац, по след
њих не ко ли ко се зо на 
су упра во мла ди ре ди
те љи, по ка зав ши ин
те ре со ва ње за пи са ње 
сво јих ко ле га, вра ти ли 
до ма ћег ауто ра на на
шу по зо ри шну сце ну. 
Шта је, по Ва ма, раз лог 
за та ко што?

До са да сам по ста
вља ла не ко ли ко са вре
ме них дра ма, ко је су 
углав ном би ле пра и звед
бе, и фа сци ни ра на сам 
ко ли ки от пор по сто ји 
пре ма са вре ме ним ауто
ри ма и ко ли ко оче ки
ва ња и пред ра су да има 
пре ма њи ма, али и ме ђу 
њи ма. Са вре ме ни текст 

се узи ма у об зир је ди но у слу ча ју 
сте ри јан ске гро зни це и тр ке, али 
не ви дим да по сто ји до след на по
тре ба и си стем ко ји ће из не го ва
ти са вре ме не, а по себ но не а фир
ми са не пи сце. Ми зер но је ма ло 
по ста вље них дра ма са вре ме них 
ауто ра на сце ни и ве о ма по гре шна 
по ли ти ка „мр тав пи сац не ко шта 
ни шта“. Сва ка част ко ле га ма ре
ди те љи ма ко ји су се и за то ми
зер но ма ло из бо ри ли, јер знам ко
ли ко је те шко. Ге не ра циј ско пре
по зна ва ње, ис тра жи ва ње, тра га ње 
за аутен тич ним те ма ма, фор ма ма, 
је зи ком, сти лом, нео п ход ни су са
вре ме ном по зо ри шту и мо ра мо да 
ри зи ку је мо и по др жи мо их.

Има ли сте из у зет но успе шну 
про шлу се зо ну, у ко јој су пред
ста ве ко је сте ре жи ра ли у Су
бо ти ци и у Под го ри ци осво ји ле 
зна чај на фе сти вал ска при зна
ња. По ста ли сте и стал ни ре ди
тељ су бо тич ког На род ног по зо
ри шта. Шта по сле „Би зар ног“ 
мо же мо да оче ку је мо од ре ди
тељ ке Сне жа не Три шић?

За са да је из ве сно да ћу ре
жи ра ти у сво јој ма тич ној ку ћи, у 
су бо тич ком На род ном по зо ри шту, 
по чет ком 2014, што с не стр пље
њем иш че ку јем јер је то сја јан, 
вре дан ан самбл и те а тар, са ко ји
ма сам ве о ма успе шно са ра ђи ва ла 
уз ве ли ко ме ђу соб но по ве ре ње и 
ра дост ства ра ња. Све оста ло је, 
као и наш кул тур ни жи вот, то ли
ко не из ве сно да би би ло не у ку сно 
при ча ти о то ме. 

Је ли ца Сте ва но вић

Глумцима и мени би
ло је најближе да по

сматрамоХубачевудраму
крозтарантиновскулоги
ку,естетикуихумор,ивр
лоинспиративнодајераз
маштавамоутомправцу.

ГОСТОВАЊА ИЗЛОЖБЕ

Из ло жба пла ка та нашег дизајнера Јо ва
на Тар бу ка „Pla kArt“, ко ја је отво ре на 

у Му зе ју На род ног по зо ри шта 18. ма ја, по
чет ком ју ла је пре ме ште на у зе мун ску ку лу 
Гар дош, где је го сто ва ла на Фе сти ва лу 
мо но дра ме. Из ло жба је свој век на
ста ви ла у из ло гу Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, оде ље ње пе ри о ди ке на 
Сту дент ском тр гу, где је би ла из ло
же на у ор га ни за ци ји Su per mar ket 
Con cept Sto reа, 9. сеп тем бра је 
отво ри ла 80. Ву ков са бор, у Га ле
ри ји „Ми на Ка ра џић“ у Ло зни ци, 
а 3. ок то бра ће отво ри ти и По зо
ри шни фе сти вал „Те а тар у јед ном 
деј ству“ у Мла де нов цу, по сле че га се се ли у Вр шац, на 
Фе сти вал кла си ке. Иначе, у Му зе ју На род ног по зо ри шта  
ће, пред публиком, 1. ок то бра бити снимљена еми си ја 
„Арт фан та зи ја“, по све ће на Јовану Тарбуку. 

Г. С.
МАР КЕ У ВРА ЊУ

Још јед на из ло жба на шег Му зе ја отва ра још 
је дан зна чај ни фе сти вал до ма ћег те а тра 

21.ок то бра. На и ме, из ло жба „Ве ли ка ни На
род ног по зо ри шта на по штан ским мар ка ма“, 
ко ја је сво је вре ме но оства ре на у са рад њи са 
Јав ним пред у зе ћем ПТТ са о бра ћа ја Ср би ја, 
го сто ва ће на Бо ри ним да ни ма у Вра њу.                                                                   

Р. П. Н.

У СУ СРЕТ РО ЂЕН ДА НИ МА

По сле 90. ро ђен да на 
Ми ре Сту пи це, На

род но по зо ри ште ће обе
ле жи ти исти жи вот ни ју
би леј још јед не сво је ве
ли ке умет ни це, при ма до не 
Би сер ке Цве јић, из ло жбом 
о овој умет ни ци свет ског 
гла са ко ја је још увек из у
зет но ак тив на као пе да гог. 
Поставку при пре ма ди рек
тор Му зе ја Дра ган Сте во
вић, а отва ра ње је пла ни
ра но за 22. но вем бар, Дан 
На род ног по зо ри шта. Та ко 

ће Би сер ка Цве јић и ње но по зо ри ште исто вре ме но про сла
ви ти ро ђен дан. 

Ј. С.
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У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ 

Апотеозахришћанству
ЈЕ ЛЕ НА ВЛА ХО ВИЋ НА ЧЕЛУ ОПЕРЕ

Озбиљанкоракнапред

Као ре ди тељ са нај ве
ћим бро јем ре жи ја 
до ма ћих опер ских 
де ла, на шта сам по
себ но по но сан, да вао 

сам под сти цај до ма ћем опер ском 
ства ра ла штву и као ли бре ти ста. До 
са да сам на пи сао ли бре та за опе ре 
„Ки пић“ ака де ми ка Иго ра Ку ље ри ћа 
(За гре бач ко би је на ле 1977), „Про ме
теј“ ака де ми ка Ру дол фа Бру чи ја 
(ХНК Оси јек 1981), „Ман дра го ла“ 
ака де ми ка Ива на Јев ти ћа (Ма дле ни
а нум 2009) и за још не из ве де ну опе
ру „Ве се ли по по ви ба нат ски“ ака де
ми ка Де ја на Де спи ћа. Ме ђу тим, за 
раз ли ку од ових ли бре та, за опе ру 
„In hoc sig no...“ ли бре то сам на пи сао 
без књи жев ног пред ло шка, са мо по 
исто ри о граф ским из во ри ма, што ми 
је био по се бан дра ма тур шки иза зов. 

Рад сам за по чео при ку пља њем 
гра ђе још 2010. Био сам чвр сто уве
рен да са мо но ва опе ра, као нај ин
тер на ци о нал ни ја по ко му ни ка тив
но сти, на пи са на на ита ли јан ском, 
као ме ђу на род ном је зи ку опе ре, и 
у свом бу ду ћем жи во ту мо же да са
чу ва се ћа ње на про сла ву 1700. го ди
шњи це Ми лан ског едик та и афир
ми ше хри шћан ске вред но сти и у 
сва кој бу ду ћој пре зен та ци ји. Же лео 
сам да се но вом опе ром, као сво
је вр сном апо те о зом хри шћан ству, 
уве ћа, на жа лост ма ло бро јан, опер
ски ре пер то ар те мат ски по све ћен 
зна чај ним до га ђа ји ма из исто ри је 
хри шћан ства.

За то овај ли бре то ни је по све ћен 
са мо овој го ди шњи ци, ни ти се ба ви 
са мо жи во том и вла да ви ном Кон
стан ти на Ве ли ког. Лик им пе ра то ра 
Кон стан ти на чи ни нај ве ћи део зби
ва ња, оме ђен ро ђе њем па га ни на (у 
пр вој сце ни) и ра ђа њем хри шћа ни
на (у по след њој сце ни), али су штин
ска те ма ли бре та је им пе ра то ро во 
пре о бра ће ње под пре суд ним ути ца
јем ње го ве мај ке Је ле не. Да кле, лик 
Све те Је ле не и ли ко ви свих оста лих 
хри шћа на (Хор му че ни ка, Лак тан
ци је, Јев се ви је, као и ухо да Ва сус) 
у ли бре ту су пер со ни фи ка ци ја сна
ге по мо ћу ко је је хри шћан ство три
јум фо ва ло над па ган ством и по мо ћу 
ко је тра је две хи ља де го ди не са вла
ђу ју ћи „Под овим зна ком“ (In hoc 
sig no) сва мо гу ћа ис ку ше ња. 

Сход но те ми и при го ди за ко ју 
је ли бре то на пи сан, пр во сам га пре
дао Ње го вој Све то сти па три јар ху 
Ири не ју, од ко га сам до био па стир
ски бла го слов, уз по др шку де лу о 
ко јем је на сај ту Срп ске Пра во слав
не Цр кве на пи са но, између осталог: 
„на да ле ко по знат умет нич ки дар г. 
Ми ла ди но ви ћа је ову дра ма тич ну 
при чу пред ста вио на ори ги на лан на
чин“. Истог ле та 2011, за бла го слов 
сам за мо лио и бе о град ског над би
ску па Монс. Ста ни сла ва Хо че ва ра 
ко ји је по ну дио све срд ну по моћ да 

би де ло угле да ло све тла по зор ни це, 
а пре све га у ан га жо ва њу ком по зи
то ра, у че му је на да ље узео уче шће 
и Ње го ва Ек се лен ци ја Апо стол ски 
нун ци је госп. Ан то ни ни.

Као Ср бин пра во сла вац же лео 
сам, на и ме, да ми се у на ста ја њу де
ла при дру жи ком по зи тор ка то лич ке 
ве ре ка ко би смо та квим двој ством 
би ли што бли жи ра но хри шћан ском 
ду ху, на че му у ли бре ту ин си сти рам 
упо тре бом и грч ког и ла тин ског је
зи ка ко ји се нпр. у сце ни Ни кеј ског 
Са бо ра исто вре ме но сме њу ју у хор
ском „Вје ру ју“ (Credo!–Пистеуо!). 
Бу ду ћи да је ова квом ли бре ту сва
ка ко по треб на сна жна емо ци о нал на 
ко му ни ка ци ја са гле да о ци ма, мо ја 

же ља је би ла да опе ру ком по ну је 
стваралац чи ји је му зич ки је зик то
на лан, а осе ћај за хри шћан ску те му 
не сум њи во аутен ти чан. У том сми
слу, као иде а лан аутор се ука зао 
Монс. Мар ко Фри зи на, ком по зи тор 
из Ри ма, му зич ки ди рек тор Пап ског 
Ла те ран ског хо ра, ко ме је Апо стол
ски нун ци јат из Ср би је упу тио ли
бре то на ева лу а ци ју. Монс. Фри зи
ни ју се ли бре то то ли ко сви део да је 
из ра зио же љу да би баш он ком по
но вао опе ру „ако је ли бре ти ста са

Функ ци ју вр ши о ца 
ду жно сти ди рек
то ра Опе ре На
род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду 

од 5. сеп тем бра оба вља ду го го ди
шња пр ва ки ња, ме цо со пран Је ле
на Вла хо вић. То ком не дав ног су
сре та са но ви на ри ма, одр жа ног у 
Му зе ју На род ног по зо ри шта, она 
је за хва ли ла в. д. управ ни ка Де
ја ну Са ви ћу за ука за но по ве ре ње 
и ис та кла да ова функ ци ја за њу 
пред ста вља „ве ли ку од го вор ност 
у на ред ном пе ри о ду“.

„Овај тре ну так, ко ји је вр ло 
ком пли ко ван, ка ко из фи нан сиј
ских, та ко и из дру гих раз ло га, 
ни је баш мно го за хва лан за ово 
ме сто. Али, мо ја огром на љу
бав пре ма овој Ку ћи и оно ме што 
ра дим, ми слим да ће ми би ти од 
ве ли ке по мо ћи. Пру же на ру ка ре
сор ног Ми ни стар ства, из ко јег су 
нам по ру чи ли да не ште ди мо не
го да на пра ви мо бо гат план, но ве 
и ин те ре сант не по ду хва те, ули ва 
на ду да ће мо мо жда мо ћи не што и 
да ура ди мо. То да је ве ру да ће мо, 
ипак, кре ну ти јед ним озбиљ ним 
ко ра ком на пред. С об зи ром да ме
ни ве ре ни кад ни је не до ста ја ло, 
ми слим да нас че ка ју не ке ле пе 
ства ри“, ре кла је Вла хо ви ће ва ко
ја је про ле тос, уз ова ци је пу бли ке 
и сјај не кри ти ке, обе ле жи ла 25 го
ди на ра да уло гом Ам не рис у Вер
ди је вој опе ри „Аида“ на ма тич ној 
сце ни.

Го во ре ћи о ре пер то ар ским 
пла но ви ма, под се ти ла је да ће до 
кра ја го ди не пре ми јер но би ти из
ве де не две пред ста ве –  „In hoc 
sig no...“ и „Ле те ћи Хо лан ђа нин“, 
и до да ла да су у пла ну и об но ве 
опе ра „Тра ви ја та“, „Бал под ма
ска ма“, „Моћ суд би не“ и „На бу
ко“. Она је на ја ви ла да ће, по том, 
на ре пер то ар би ти увр ште на и 
„То ска“ ко јом ће пр ва ки ња Ја сми
на Трум бе таш Пе тро вић обе ле жи
ти 20 го ди на стал ног ан га жма на у 
Опе ри. 

„Ме ђу пла но ви ма, не за ову, 
не го за сле де ћу се зо ну, сва ка ко 
же лим да по ме нем и не што што 
сам у рад ном на сло ву на зва ла 
‘Кар ме ни ја на’. То је по ку шај да 
сва ког ме се ца на ре пер то ар ста
ви мо ‘Кар мен’, али са но вом со
лист ки њом у тој уло зи. Да кле, 
осим на ших Кар мен ко је има мо, 
пла ни ра мо и дру ге, ко је смо екс
пор то ва ли у свет. Ре ци мо, Ми
ле ну Ки тић, Ире ну За рић, Са њу 
Ана ста си ју...“, об ја сни ла је Је ле на 
Вла хо вић. Она је на по ме ну ла да 
би би ло до бро, бу ду ћи да је уско
ро и го ди шњи ца ро ђе ња Штра
у са, да се на ре пер то ар увр сти и 
ње го ва „Са ло ма“, а освр ну ла се 
и на Опер ски сту дио „Бо ри слав 

По по вић“ ко ји би, пре ма ње ном 
ми шље њу, мо гао да спре ма „ма
ле, ‘пор табл’ пред ста ве, за го сто
ва ња по Ср би ји“. Је ле на Вла хо вић 
је на ја ви ла да ће кра јем но вем бра 
или по чет ком де цем бра ове го ди
не би ти обе ле же но 35 го ди на пе
да го шког ра да и 90 го ди на жи во та 
Би сер ке Цве јић.

Го во ре ћи о свом ан га жо ва њу 
у пред ста ва ма, она је ре кла да је 
„мо рал но и етич ки“ да се бе, као 
пе ва ча, не ста вља у пр ви план. 
„Сма трам да би, кад се већ на ла
зим на том ме сту, а има ју ћи у ви
ду чи ње ни цу да сам у пу ном за ма
ху ка ри је ре, ипак би ло не у ме сно 
и ру жно да се бе ста вим на пр во 
ме сто. Ако за не ку по де лу по сто
је че ти ри ме цо со пра на, се бе ћу, 
на рав но, ста ви ти као че твр ту. Та

ко ђе, ка да се бу ду спре ма ле но ве 
пред ста ве ко је се ме не ти чу, ја ћу 
их ра ди ти, али се бе не ћу ста вља
ти у пре ми јер ну по де лу“, ка за ла је 
Је ле на Вла хо вић ко ја је у На род
ном по зо ри шту де би то ва ла 1987. 
го ди не као Ма да ле на у Вер ди је
вом „Ри го ле ту“ и већ та да је оце
ње на као по тен ци јал из у зет ног, 
там но обо је ног гла са, атрак тив не 
по ја ве, пред ко јом је сјај на умет
нич ка бу дућ ност. У ме ђу вре ме ну, 
оства ри ла је број не не за бо рав не 
уло ге ме ђу ко ји ма се, осим Ам не
рис и Ма да ле не, из два ја ју Ацу че
на („Тру ба дур“), Ул ри ка („Бал под 
ма ска ма“), Ебо ли („Дон Кар лос“), 
Кар мен („Кар мен“), Грофицa де 
Бу јон („Адри ја на Ле ку врер“), Ма
ри на („Бо рис Го ду нов“)...

М. Без бра ди ца

ПРИ РО ДАН СЛЕД ДО ГА ЂА ЈА

Обраћајућисеприсутнима,в.д.управникаДејанСавић
јеподсетиодајеЈеленаВлаховићнашпрослављени

мецосопраниуметницакоја једвеиподеценијеширом
ЕвропепроносилаславуНародногпозориштаиОпере,и
нагласиодамујевеликозадовољстводајепредставипрви
путуновојулози.Оцениоједајењеноименовање„пот
пуноприроданинормаланследдогађаја“,будућидадоса
дашњив.д.директора,ДејанМиладиновић,задвамесеца
одлазиупензију.СавићјенапоменуодаћеМиладиновић
ипослетогпериодарадитикаоредитељуНародномпо
зориштуиподсетиодаовајуметниктренутнорежира
представу„Inhocsigno...“,адокрајагодинесеочекујеи
његовапоставкаопере„ЛетећиХоланђанин“.

УисторијинашеОпере, сада већ безмало
стогодишњој, премијера
„In hoc signo...“ компо
зитора донМаркаФри
зине је први случај да је
овдашњојсценинамење
но светско праизвођење
дела страног компози
тора. Зато су поводом
ове премијере посебно
занимљиве околности
настанкадела, које суи
за мене, после више од
четрдесетгодинаумет
ничког рада са око 160
остварених режија, са
свимновоискуство.
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гла сан“. Бо га ти опус са крал не му зи
ке Монс. Фри зи не (20 ора то ри ју ма 
је ком по но вао и из вео пред па па ма 
Јо ва ном Па влом II и Бе не дик том 
XVI), као и ње го во ис ку ство у ком
по но ва њу му зи ке за ТВ се ри ја ле и 
фил мо ве са ре ли гиј ским те ма ма (са 
Бе ном Кин гсли јем и Ри чар дом Ха
ри сом у глав ним уло га ма, на при
мер), те ње го во ис ку ство са рокмју

зи клом „Бо жан стве на ко ме ди ја“ по 
Дан теу, обе ћа ва ли су да ће у „ве ли
кој фре сци од 15 сли ка“, ка ко је ком
по зи тор на звао сво ју бу ду ћу опе ру, 
по ред еп ске мо ну мен тал но сти, сва
ка сли ка са др жа ва ти и ко хе рент ну 
дра ма ти ку.

Тај до бар пред о се ћај по твр дио 
ми је и склад у ко јем смо се око 
свих де та ља у де лу бр зо и ла ко до
го ва ра ли при ли ком на шег су сре та 
у Бе о гра ду, кра јем про ле ћа про шле 
го ди не, упри ли че ног љу ба зно шћу 
Апо стол ског нун ци ја та и Бе о град
ске над би ску пи је. Ка да је осно ван 
Од бор за про сла ву 1700. го ди шњи
це Ми лан ског едик та, опе ра „In hoc 
sig no...“ је, на пред лог и уз по др шку 
и Срп ске Пра во слав не Цр кве и Бе
о град ске над би ску пи је, увр шће на 
у про грам про сла ве као за вр шни 
умет нич ки до га ђај. Та да је ком по
но ва ње опе ре већ уве ли ко од ми ца ло 
и за вр ше но је кра јем овог про ле ћа, 
ка да је Бе о град ска над би ску пи ја 
уго во ри ма пре у зе ла ком по зи то ро ва 
и мо ја аутор ска пра ва, и ан га жо ва ла 
ма е стра Де ја на Са ви ћа као ди ри ген

та и ме не као ре ди те ља пред ста ве, 
пре да ју ћи Опе ри На род ног по зо ри
шта pro bo no и де ло и рад ру ко во ди
ла ца про јек та. 

Та ко је крај про шле и по че так 
ове опер ске се зо не по све ћен при
пре ма ма пре ми је ре за ка за не за 8. ок
то бар, са ре при за ма 9. и 10. ок то бра. 
Са да сре ђу јем па жљи во ода бра не 
ви део сег мен те ка ко би би ли у ин
тер ак ци ји са сцен ским зби ва њи ма. 
До вр ша ва се по мо јим ски ца ма де
кор о ко јем се ста ра ко сце но граф 
Ми раш Вук са но вић, те че ре а ли за
ци ја ко сти ма по на цр ти ма Ми лан ке 
Бер бе ро вић, док Кон стан тин Ко стју
ков по ста вља ко ре о гра фи ју за сце ну 
ба ха на ли ја у Га ле ри је вој па ла ти и 
сце ну па ган ског вен ча ња у Ме ди о
ла ну му. Две опе ре из ино стран ства 
су се ак тив но укљу чи ле у ко стим ску 
опре му про јек та, Ма ке дон ска опе ра 
из Ско пља и Опе ра из Оси је ка. А ја 
сам нај ви ше за о ку пљен сцен ским 
про ба ма са хо ром и ве ли ким со ли
стич ким ан сам блом ко ји ту ма чи око 
25 уло га од ко јих ћу, због број но сти, 
ов де из дво ји ти са мо две глав не у 
ту ма че њу мла дог ба ри то на Мар ка 
Ка ла ја но ви ћа (цар Кон стан тин) и 

ме цо со пра на На та ше Јо вић Три вић 
(св. Је ле на), као и не што ма њу уло гу 
Фа у сте, дру ге же не ца ра Кон стан ти
на, у ту ма че њу Су за не Шу ва ко вић 
Са вић, уз на по ме ну да упе ча тљи ве 
уло ге оства ру ју и оста ли со ли сти 
ме ђу ко ји ма има и пр ва ка у ма лим 
уло га ма (хва ла им!) као и мла дих 
по ла зни ка Опер ског сту ди ја. По себ
но ми је дра го што код свих њих на 
про ба ма осе ћам из у зе тан ен ту зи ја
зам и уз бу ђе ност су шти ном де ла, 
та ко да то ком ра да бу де и уз да ха и 
спон та них су за, а све у не ка квој по
ви ше ној емо ци о нал но сти и ат мос
фе ри спо ко ја и бла жен ства. 

Чи ни ми се као да се оства ру је 
же ља над би ску па Хо че ва ра ис ка за
на у по све ти ко ју ми је на ли бре ту 
на пи сао, а ко ја гла си: „Сла вим Бо га 
за ово на дах ну ће! Же лим све тлост 
на дах ну ћа свим љу ди ма по овом 
де лу!“ Уз про си ја ва ња ме ђу из во
ђа чи ма, на дам се да ће се ве ћи део 
те све тло сти пре ли ва ти и на пу бли
ку бе о град ске Опе ре. До бро  до шли 
под бла го сло ве ни Знак! 

 Де јан Ми ла ди но вић

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ 

Апотеозахришћанству
ИН ТЕР ВЈУ | АН ДРЕЈ КА РА ЧИН ЦЕВ

Увекучити

Ан дреј Ка ра чин цев, 
ба лет ски пе да гог, 
гост је На род ног 
по зо ри шта. У раз
го во ру за По зо ри

шне но ви не от кри ва нам да је у 
Бе о гра ду дру ги пут, и да се ра до 
вра ћа у на шу сре ди ну јер има од
лич не усло ве за рад и до бру ко
му ни ка ци ју са игра чи ма. Ис ти че 
да су на ши ба лет ски умет ни ци 
жељ ни но вих зна ња, та ко да са 
ве ли ким за до вољ ством и ен ту зи
ја змом ра ди са њи ма, по себ но у, 
за сва ку ба лет ску ком па ни ју вр ло 
де ли кат ном тре нут ку, као што је 
по че так по зо ри шне се зо не. 
На ко ји на чин сте гра ди ли се бе 
као пе да го га?

Ја сам при пад ник оне ге не ра
ци је ода не „ру ској шко ли“, али 
ни сам бе жао ни од дру гих ути ца
ја. Учио сам, кон стант но пра тио 
рад дру гих ба летмај сто ра, и на 
тај на чин ши рио сво је умет нич
ке ви ди ке. Ипак, одан сам ру ској 
ба лет ској тра ди ци ји, иако и ту 
по сто је из ве сне раз ли ке као, на 
при мер, из ме ђу ле њин град ске и 
мо сков ске шко ле ко је се стил ски 
при лич но раз ли ку ју. Мој пе да го
шки при ступ је у осно ви ру ски, 
али уз ве ли ки ути цај фран цу ске 
шко ле, која ве ли ку па жњу по
кла ња фи ним ве жба ма за сто па
ла, ко је су од из у зет ног зна ча ја, а 
по ма ло су за по ста вље не у окви ру 
ру ске шко ле. Припремајући клас, 
ве ли ку па жњу по кла њам по тре ба
ма игра ча, њи хо вом рас по ло же њу, 
али укљу чу јем и ком би на ци је из 
ре пер то а ра, ка ко бих их што бо ље 
при пре мио за сцен ски на ступ.

Вра ти мо се Ва шим пр вим 
играч ким ко ра ци ма.  

Ба лет ско шко ло ва ње сам за
по чео у Пер му, у бив шем Со вјет
ском Са ве зу. Из бор шко ле је, до
не кле, био ло ги чан јер су и мо ји 
ро ди те љи би ли игра чи. Они су 

се ба ви ли фол
кло ром и дру гим 
вр ста ма пле са, 
та ко да сам 
и у ра ном 
де тињ
с т в у 

мно го вре ме на про во дио у по зо
ри шту и по ред сце не. Са ве ли ким 
уз бу ђе њем се се ћам пр вих ко ра ка 
у кла сич ним ба лет ским пред ста
ва ма у ко ји ма сам на сту пао као 
уче ник ба лет ске шко ле. У Пер му 
на ла зи ла јед на од нај бо љих ба лет
ских шко ла: ту је, на и ме, још за 
вре ме II свет ског ра та би ла ева ку
и са на ба лет ска ака де ми ја Ва га но
ва из та да шњег Ле њин гра да, што 
нам је до не ло сјај не про фе со ре, 
од лич ну ме то ди ку и пре зен та ци ју 
ру ске, ба лет ске тра ди ци је. Зву чи 
ап сурд но, али ви хор ра та је до нео 
не што по зи тив но и тај ути цај су 
ду го осе ћа ле раз не ге не ра ци је. 

Од лу чи ли сте да не оста не
те у тој сре ди ни, да се оти сне те 
пут јед ног од нај ја чих ба лет
ских цен та ра...

Та ко је. Сво је уса вр ша ва ње 
сам на ста вио у он да шњем Ле
њин гра ду, са да Санкт Пе тер бур
гу, упра во та мо ода кле су по те кли 
мо ји не ка да шњи пе да го зи. Ту сам 
остао го ди ну да на и мно го на у
чио. Био сам спре ман да идем да
ље. Сле де ан га жма ни у не ко ли ко 
по зо ри шта у Ру си ји, Ли тва ни ји, 
Пољ ској, да бих на кра ју оства рио 
свој план и до шао у јед ну по пу но 
дру га чи ју сре ди ну, у Дре зден.

Та да по чи ње но во по гла
вље Ва шег жи во та, од ла зи те у 
Не мач ку и то на по зив чу ве ног 
Вла ди ми ра Де ре ви ан ка...

Ми слим да сам имао до ста 
сре ће јер ме је лич но Вла ди мир 
Де ре ви ан ко 2001. по звао у дре
зден ски Ба лет. Пре све га, из у
зет на ми је част да по ме нем овог 
ве ли ког умет ни ка ко ји је пра ви 
при пад ник чу ве не ге не ра ци је 
Бољ шог те а тра и ко ји са ве ли
ким до сто јан ством но си тај углед 
и бо га то ис ку ство. Са рад ња са 
њим ми је отво ри ла мно га вра та, 
а имао сам и при ли ку да са ра ђу
јем са нај ве ћим ко ре о гра фи ма 
са да шњи це. Рад са умет ни ци ма 
по пут Јир жи ја Ки ли ја на, Вла ди
ми ра Ва си ље ва, Увеa Шол ца или 
Џо на Ној ма је ра за и ста пред ста
вља рет ку част, а ис ку ство ко је 
сам том при ли ком сте као је не
про це њи во.  

Бран ки ца Кне же вић

Дубоко сам уверен да
су редовне балетске

вежбе, то јест „балет
ски клас“, од суштин
ског значаја за сваког
играча. Они тада своје
тело припремају за про
бу, утврђују главне тех
ничке елементе класич
ног балета и, свакако,
тимодговорнимодносом
према себи, успевају да
продужеиграчкивек.

Драм ски ан самбл је 
и овог ле та имао за
па же не на сту пе на 
фе сти ва ли ма у ре ги
о ну и Ср би ји. 

Пред ста ва „Успа ван ка за Ву
ка Ни чи јег“, у ко про дук ци ји са 
Фе сти ва лом „Градте а тар Бу два“, 
пре ми јер но је из ве де на 9. ју ла у 
бу дван ском Ста ром гра ду. Ро ман 
Ксе ни је По по вић у дра ма ти за ци ји 
Бо ја не Ми јо вић, ре жи ра ла је Ђур
ђа Те шић, а улоге су тумачи ли Вик
тор Са вић (Вук), Ма ри ја Виц ко вић 
(Кла ра), Бо јан Кри во ка пић (Ћо ро), 
Па вле Је ри нић (Да вид) и Ва ња Ми
ла чић (Ана). Бе о град ска пре ми

је ра је пла ни ра на за 3. но вем бар, 
на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. Шек
спи ров „Хен ри Ше сти“, у ре жи ји 
Ни ки те Ми ли во је ви ћа, одигран је 
20. ју ла у Би то љу, на пр вом ме ђу
на род ном „Шек спирфе сти ва лу“, 
на ко јем су уче ство ва ли и те а три 
из САДа, Ру си је, Ки не, Фин ске, 
Ср би је и Ма ке до ни је, а би ли су 
при сут ни и зна чај ни шек спи ро ло зи 
из це лог све та. Пред ста вом „Ха
са на ги ни ца“, по тек сту Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа и у ре жи ји Ја го ша Мар
ко ви ћа, 9. сеп тем бра је на сце ни 
Ву ко вог до ма кул ту ре у Тр ши ћу 
отво рен 80. Ву ков са бор. 

М. Без бра ди ца

НА СТУ ПИ ДРАМ СКОГ АН САМ БЛА НА ЛЕТ ЊИМ ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

Триуспешнагостовања
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

„Дама”насцениНародногпозоришта

Под на сло вом Госпо
ђаскамелијама, у 
пре во ду Ду ша на 
Л. Ђо ки ћа, дра ма 
у пет чи но ва Алек

сан дра Ди ме Си на се на ре пер
то а ру На род ног по зо ри шта пр ви 
пут по ја ви ла 27. но вем бра 1893, 
у ре жи ји Ми ло ра да Га ври ло ви ћа. 
Не сум њи во је да се ве о ма до па ла 
бе о град ској пу бли ци, јер је, пре ма 
ис тра жи ва њи ма Жи во ји на Пе тро
ви ћа, до Пр вог свет ског ра та би ла 
не пре кид но на ре пер то а ру и од и
гра на укуп но 45 пу та, што је из у
зет но ве ли ки број ре при за за оно 
до ба. На пра и звед би је Га ври ло
вић играо уло гу Ар ма на Ди ва ла, а 
Мар га ри ту Го тје је  ту ма чи ла Ве ла 
Ни гри но ва. У оста лим уло га ма су 
на сту пи ли Ми лош Цве тић (Жорж 
Ди вал), Ди ну ло вић (Га стон Ри је), 
Чи чаИли ја Ста но је вић (СенГо
дан), Ма ри ја Цве тић (При данс), 
Зор ка То до сић (Ни ше та), Пер са 
Па вло вић (Олим пи ја)... 

На ли сти од 2. но вем бра 1896, 
ко ја се чу ва у Му зе ју по зо ри шне 
умет но сти Ср би је, сто ји да је ре
ди тељ Ди ну ло вић (Све ти слав), 
што је чуд но, јер Ж. Пе тро вић 
на бра ја да ту ме игра ња: 1893/94. 
је од и гра но шест, сле де ће се зо
не три, 1895/96. две пред ста ве. 
Да кле, по став ка је игра на без па
у за ко је би зах те ва ле об но ву, а у 
при лог прет по став ци да је по ја ва 
Ди ну ло ви ћа на по ме ну тој ли сти 
гре шка го во ри и чи ње ни ца да на 
сле де ћим ли ста ма из збир ке Му
зе ја (од 5. апри ла и 23. ок то бра 
1901), као и на ли ста ма ко је се 
чу ва ју у фон ду На род не би бли
о те ке Ср би је (од 5. ја ну а ра 1903, 
3. ја ну а ра и 1. апри ла 1904), сто ји 
име пр вог ре ди те ља, Га ври ло ви
ћа. Са чу ва не ли сте све до че и да је 
би ло из ме на у по де ли: Жор жа Ди
ва ла су игра ли Је врем Бо жо вић, 
Љу ба Ста но је вић и Алек сан дар 
Ми ло је вић, Га сто на су ту ма чи ли 
Ди ну ло вић, Бо го бој Ру цо вић и 
До бри ца Ми лу ти но вић, Ни ше ту 
су игра ле Га ври ло вић ка и Со фи
јаЦо ца Ђор ђе вић, Пер са Па вло
вић је пре у зе ла уло гу При данс... 
Сва је при ли ка да су Ни гри но ва и 
Га ври ло вић сво је уло ге за др жа ли 
све до 1905. 

„По ли ти ка“ од 2. ок то бра 1905, 
до но си ли стуна ја ву очи глед но 
об но ве Госпође с камелијама, на 
ко јој сто ји да је ре ди тељ Са ва То
до ро вић, а да уз Ве лу Ни гри но ву 
као Мар га ри ту, у глав ној му шкој 
уло зи на сту па Бо го бој Ру цо вић. 
Пре ма Пе тро ви ће вим ис тра жи ва
њи ма, ре при за ове по став ке је би
ла 11. но вем бра 1906, по сле че га 
оми ље не при че о Мар га ре ти Го тје 
све до 21. ок то бра 1910. не ма на 
ре пер то а ру На ци о нал ног те а тра. 
Об ја шње ње ове па у зе нам да
је јед на крат ка но та об ја вље на у 

„По ли ти ци“ по во дом но ве об но
ве Госпођескамелијама: „ко мад 
овај... ко ји се у Бе о гра ду до ста 
че сто да вао а ра до гле дао, ни је 
се у На род ном по зо ри шту по ја
вљи вао на срп ском је зи ку од бо
ле сти пок. В. Ни гри но ве, ко ја је 
у не срећ ну Мар га ри ту Го тје увек 
уно си ла сву умет нич ку ду шу сво
ју“. Исти на пис на ја вљу је де би 
но ве Мар га ри те, Ма ре Та бор ске, 
али и „но вог“ Ар ма на, Бо го бо ја 
Ру цо ви ћа – очи глед но пре не бре
гав ши чи ње ни цу да се он у тој 
ро ли опро бао пет го ди на ра ни је. 

Дама је об но вље на у се зо ни 
1919/20, то ком ко је је од и гра на 
6 пу та, да би у сле де ће три се зо
не до жи ве ла још 8 ре при за, ка ко 
све до че Годишњаци Народног
позоришта из овог пе ри о да. Ре
жи ју пот пи сује Ви то мир Бо гић, 
у на слов ној уло зи је Ма ра Та
бор ска, ње ног парт не ра Ди ва ла 
игра ју Вла де та Дра гу ти но вић и 
Бо гић, Ми ло рад Га ври ло вић је 
са да ње гов отац Жорж, При данс 
је Жан ка Сто кић, Ана Па ра нос 
ту ма чи Олим пи ју, Зо ра и Алек
сан дар Злат ко вић игра ју Ни ше
ту и Га сто на, Пе ра До бри но вић 
је Сен Го дан, Ни ко ла Го шић Гу

став... Пре ма са чу ва ној ли сти од 
23. апри ла 1922, у ме ђу вре ме ну 
је до шло до још јед не об но ве, ко
ју пот пи су је Пе ра До бри но вић, а 
Годишњак бе ле жи и јед но го сто
ва ње: 18. ју на 1922. у на слов ној 
уло зи је на сту пи ла „Же га ло ва, 
бив ша чла ни ца пе тро град ског 
по зо ри шта“.

Сле де ћа, и до са да по след
ња по став ка овог ко ма да, има ла 
је трет ман пре ми је ре: ре жи рао 
је Ју риј Љво вич Ра ки тин, сце но
граф је био Вла ди мир Же дрин
ски, а пре ми је ра је би ла 6. мар

та 1934. Но ва Мар га ри та Го тје је 
би ла Де са Ду га лић, Ар ма на Ди
ва ла је ту ма чио Ма та Ми ло ше
вић, а у оста лим уло га ма су би ли 
Дра го љуб Го шић (Жорж Ди вал), 
Вик тор Стар чић (Га стон Ри је), 
Ми ли во је Жи ва но вић (Ба рон де 
Вар вил), Ло ла Хас (Ни ше та), Ана 
Па ра нос (При дан са), Не вен ка 
Ур ба но ва (Олим пи ја)... Кри ти ка 
бе ле жи да је то би ло „Јед но ве че 
про ве де но у дир љи вој ча ри су за“, 
те да је „си ноћ це ло гле да ли ште 
ле пр ша ло бе лим ма ра ми ца ма, 
дис крет но бри шу ћи су зу над пат
њом и пат нич ким пре о бра жа јем 
но ве Мар га ри те, гђе Ду га лић“. 
Већ то ком пр ве се зо не пред ста ва 
је има ла 21 из во ђе ње. По став ка је 
оста ла на ре пер то а ру све до оку
па ци је, а Годишњакбе ле жи укуп
но 52 ре при зе. 

Иако по сле осло бо ђе ња Ди
ми не Даме с камелијама не ма 
на драм ском ре пер то а ру, ње го ва 
Мар га ри та Го тје, још од 6. апри ла 
1921. не пре кид но жи ви на сце ни 
На род ног по зо ри шта као Вер ди
је ва Ви о ле та Ва ле ри у јед ној од 
нај по пу лар ни јих опе ра, Травија
ти, за ко ју је по Ди ми ном ко ма ду 
ли бре то на пи сао Фран че ско М. 
Пја ве, а од 29. мар та 1993. и као 
ју на ки ња ба ле та Дама с камели
јама ко ји се игра на му зи ку Ђу
зе пеа Вер ди ја, а за ко ји је аутор 
ли бре та, ко ре о гра фи је и ре жи је 
Ли ди ја Пи ли пен ко.  

Је ли ца Сте ва но вићП
О
Р
ТА
Л

Tрупа Италије Ви
талијани је 20. ма

ја 1904. на гостовању у
Београду одиграла и Ди
мин комад о несрећној
куртизани.Углавнојуло
зије,разумесе,билаВи
талијани,закојујенаша
штампаписала:„Вита
лианијереткост,којасе
невиђасвакиданниуве
ликусветуакамоликод
нас.Онастајебарабаруз
СаруБернардовуиЕлео
норуДузе.Онајепојавао
којојсејошдугоуноћпо
слепредставеживораз
говараудруштвима...“

ИРАН ЦИ У ПО СЕ ТИ

На род но по
зо ри ште је 

3. сеп тем бра по
се тио пред став
ник Ислам ске 
Ре пу бли ке Иран, 
ди рек тор Кул тур
ног цен тра ове зе
мље у Ср би ји, др 
Мах муд Са лу еи, 
са пре во ди о цем. 
Том при ли ком се 

раз го ва ра ло о мо гућ но сти ма са рад ње две ју зе ма ља на кул
тур ном пла ну и о мо гу ћој уло зи На род ног по зо ри шта у то м 
пројекту, и у том сми сли је др Са лу еи већ пред ло жио да не ка 
драм ска пред ста ва, по на шем из бо ру, бу де гост Фе сти ва ла 
„Фад зр“ у Те хе ра ну. 

Р. П. Н.

НА ШИ У КО ПЕН ХА ГЕ НУ

Ме цо со пран Је ле на 
Вла хо вић и ба ри

тон Алек сан дар Ста ма
то вић, успе шно су на сту
пи ли 22. ав гу ста у Ам ба
са ди Ре пу бли ке Ср би је 
у Ко пен ха ге ну, на сце ни 
Срп ског кул тур ног цен
тра. Опер ски умет ни ци 
На род ног по зо ри шта, уз 
кла вир ску прат њу Ива на 

Јо ва но ви ћа, из ве ли су по пу лар не ари је и ду е те из „Ри го ле
та“, „Кар мен“, „Тру ба ду ра“... као и пе сме до ма ћих ауто ра.

М. Б.

У САН МАР ТИ НУ

У окви ру Фе сти ва ла у Сан 
Мар ти ну, 24. ав гу ста је 

одр жан кон церт у част Вер
ди ју, на ко јем су уче ство ва ли 
фла у ти сти на шег Ор ке стра, 
Та ма ра и Бра ти слав Ђу рић, 
и наш те нор Љу бо мир По
по вић. Као пред став ни ци ма 
Опе ре На род ног по зо ри
шта, том при ли ком нашим 
уметницима је до де ље на пла
ке та гра да Сан Мар ти на.

Р. П. Н.

ГЛОБ У БЕ О ГРА ДУ

У окви ру је дин стве не свет ске тур не је ко јом ће Глоб те а
тар обе ле жи ти два зна чај на Шек спи ро ва ју би ле ја, ово 

чу ве но лон дон ско по зо ри ште ће сле де ће го ди не го сто ва ти и 
у на шем На ци о нал ном те а тру. Тур не ја ко ја по чи ње 23. апри
ла 2014, на 450 го ди на од ро ђе ња ве ли ког пи сца и за вр ша ва 
се 23. апри ла 2016, на 400 го ди на од ње го ве смр ти, има за 
циљ да „Ха мле та“ у ре жи ји умет нич ког ди рек то ра Гло ба, 
До ми ни ка Дром гу ла, ви ди пу бли ка у свим зе мља ма све та, 
укуп но 205 на ци ја.

Ј. С.
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ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (4) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

Коначно–долазакуОперу

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (35) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

КонстантинТешеа–балетскипрваккогакрасискромност
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Бес пре кор но шко ло ван 
у род ној Ру му ни ји, 
ба лет ски пр вак и пе
да гог Кон стан тин Те
шеа је на шој пу бли ци 

и на шим сце на ма по кло нио све 
сво је зна ње и умет нич ку пле ме
ни тост. По сле крат ке и успе шне 
ка ри је ре у Ру му ни ји, до шао 
је 1985. у та да шњу Ју го
сла ви ју и са 22 го ди не 
од мах по стао пр вак ба
лет ског ан сам бла Хр
ват ског на род ног ка
за ли шта у Спли ту. Уз 
по вре ме на го сто ва ња 
у Љу бља ни и на Ри
је ци, вит ки, ви со ки 
мла ди играч сво јом 
ла ко но гом и еле гант
ном игром осво јио је 
сплит ске љу би те ље умет
нич ке игре у „Вра го ла стој 
де вој ци“, „Пе тру Па ну“, у 
ду е ту „Оте ло, ру бац, Де зде мо
на“, Двор жа ко вој „Сим фо ни ји из 
Но вог све та“, у ко ји ма је при ка зао 
до тан чи на пре ци зну и ле пу игру, 
на ро чи то у ла га ном, дру гом ста ву 
„Сим фо ни је“, ко ја је пле ни ла пре
фи ње ним ли ни ја ма ка кве се рет
ко сре ћу на на шим по зор ни ца ма. 

По ред оста лих уло га оства ре них 
у сплит ском позоришту, пам те се 
ње го ве ин тер пре та ци је у „Пе сми 
над пе сма ма“ и „Пр сте ну“, ко је је 
зна лач ки усме ра ва ла та да шња ди

рек тор ка сплит ског ан сам бла, бе
о град ска при ма ба ле ри на Ви шња 
Ђор ђе вић.

Ус пе си из Спли та су по твр ђе
ни и пр вим на сту пи ма на сце ни 

На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
у ро ман тич ној „Жи зе ли“ (он твр
ди да се у уло зи Ал бер та нај бо
ље осе ћао), за тим „Сил фи да ма“, 
„Успа ва ној ле по ти ци“ (ње го во 
из во ђе ње ва ри ја ци је у ла га ном 
тем пу из II чи на спа да у сам врх 

кла сич ног ба лет ског ака де ми
зма), па ва ја ње ду бо ко ху

ма ног Ни ка у „Гр ку Зор
би“ (Срп ско на род но 

по зо ри ште у Но вом 
Са ду), као и Ро мео и 
Мер ку цио у „Ро меу 
и Ју ли ји“ (за Мер
ку ци ја је до био го
ди шњу На гра ду На
род ног по зо ри шта 
за нај бо ље играч ко 

оства ре ње), Ман да
рин у те ле ви зиј ској 

адап та ци ји „Чу де сног 
ман да ри на“ и дво стру

ка уло га у док то ра Џе ки ла 
и ми стер Хај да у исто и ме ном 

ба ле ту, ко јим је про сла вио 25 го
ди на умет нич ког ра да. У ба ле ту 
„Пе сник Чај ков ски“, Те шеа је био 
играч ки и парт нер ски си гу ран и 
из ра жа јан, а глу мач ки и над мен 
и ду бо ко емо ци о нал но по вре ђен, 
упра во као да је иза шао на сце ну 

из Пу шки но вих сти хо ва. У истом 
ба ле ту је играо и на слов ну уло гу, 
са сјај ном ма ском и по ет ским на
дах ну ћем, бес пре ко ран и у гра ђе
њу оста лих осо би на ве ли ког ком
по зи то ра, што је у сва ком тре нут
ку пред ста ве „пре ла зи ло рам пу“. 
И као Ан ри III у ба ле ту „Кра љи ца 
Мар го“, оства рио је играч ку уло гу 
ко јој се ве ру је.

У свим сво јим оства ре њи ма, 
Те шеа је по ка зао и из ван ред но 
парт нер ско уме ће. Играо је са пле
ја дом ве о ма ис так ну тих ба лет ских 
умет ни ца ра зних ге не ра ци ја и ис
ти че, што је ве о ма рет ко, да ни је 
са мо он по ма гао сво јим парт нер
ка ма, већ и да су оне у за јед нич кој 
игри по ма га ле ње му.

Да нас Кон стан тин Те шеа са 
ен ту зи ја змом ра ди као пе да гог и 
мла ђим умет ни ци ма пре но си сво
је дра го це но ис ку ство и љу бав 
пре ма умет нич кој игри. У то ме 
има осве до че ног успе ха, јер ње
го ви „ђа ци“ су већ до бит ни ци зна
чај них на гра да.

По ред умет нич ке и тех нич ке 
пер фек ци је ко је кра се Кон стан ти
на Те шеу, он је из у зет но скром на 
осо ба и пра ви при ја тељ. Та ње го
ва скром ност је го то во за го нет на: 

на кра ју пред ста ве, усред ве ли ког 
одо бра ва ња пу бли ке и ср дач ног 
апла у за ко јим це ло гле да ли ште 
на гра ђу је ње го ве играч ке кре а ци
је, он се са мо ве о ма от ме но и са 
мно го по што ва ња по кло ни пу
бли ци, за хва ли, и од мах по вла чи 
у ду би ну по зор ни це, да би усту
пио ме сто на про сце ни ју му сво
јим ко ле га ма. То је, по соп стве ној 
из ја ви, ње гов не по ко ле бљив став. 
Из у зет но по шту је сво ју пу бли ку и 
све оне са ко ји ма ства ра од ре ђе ну 
уло гу на сце ни, али све оста ло је 
ње гов ин тим ни свет. 

Скром ност, отво ре но ср це 
пре ма дру ги ма и ви со ка про фе си
о нал ност до не ли су му, пред оста
лог, Пла ке ту На род ног по зо ри шта  
у Београду – нај ве ће при зна ње 
ко је до де љу је наш на ци о нал ни те
а тар (2006), као и Злат ни бе о чуг 
Кул тур нопро свет не за јед ни це Бе
о гра да за трај ни до при нос кул ту ри 
на шег глав ног гра да (2011). Злат но 
зна ме ње је, сва ка ко, зна чај но Кон
стан ти ну Те шеи и као при зна ње за 
оно што је учи нио за срп ску кул
ту ру, али и као под стрек да сво јим 
зна њем и да ље до при но си раз во ју 
на ше умет нич ке игре.

(на ста ви ће се)

Иако је од лу че но да 
се Жи ван Са ра
ман дић упу ти на 
шко ло ва ње гла
са, он је на ста вио 

свој ан га жман на естрад ној сце ни. 
Пе смом Ду ша на Јак ши ћа „Чер
ге“, три јум фо вао је на фе сти ва лу 
Бе о град ско про ле ће 1964. Док су 
че ка ли ре зул та те, Жи ван је ре као 
Ду шку: „Ако ови без гла сни по
бе де, ти иди у учи те ље, а ја ћу у 
књи го во ђе“; на сре ћу, „без гла сни“ 
ни су по бе ди ли. 

Исто вре ме но, за хва љу ју ћи та
да шњем ми ни стру Све ти Ђу ри ћу, 
уго во ре но је да га чу ју струч ња
ци у Опе ри, ка ко би да ли ко нач ни 
суд о Жи ва но вим во кал ним пре
ди спо зи ци ја ма. У ста рој згра ди 
На род ног по зо ри шта, у чу ве ној 
со би 221, при ми ли су га ди ри ген
ти Оскар Да нон и Ду шан Ми ла ди
но вић, ба со ви Ми ро слав Чан га ло
вић и Бран ко Пив нич ки и дра ма
тург Опе ре Бран ко Дра гу ти но вић. 
От пе вао је пе сму „Вол га, Вол га“, 
сви су га па жљи во са слу ша ли и на 
пре по ру ку Ми ро сла ва Чан га ло ви
ћа му пред ло жи ли да се по све ти 
опе ри и поч не да учи пе ва ње код 
чу ве не Зден ке Зи ко ве. 

Зи ко ва је би ла чла ни ца опе
ра у Љу бља ни (1922–26), За гре бу 

(1926–30), Пра гу (1930–34), Бе чу 
(1934–40) и Бе о гра ду (1940–59). Го
сто ва ла је у мно гим зе мља ма Евро
пе и у САД. Од 1964. го ди не је би ла 
ре дов ни про фе сор со лопе ва ња на 
Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду. Из 
ње не кла се је иза шла пле ја да пр ва
ка Опе ре: Ми ро слав Чан га ло вић, 
Мил ка Сто ја но вић, Ол га Ми ло ше
вић, Зво ни мир Кр не тић, Ни ко ла 
Ми тић и дру ги. За ни мљи во је да ју 
је Хи тлер лич ним ука зом, као Сло
вен ку, ис те рао из Беч ке др жав не 
опе ре. По Жи ва но вим се ћа њи ма, 
би ла је от ме на да ма, али се и по ред 
от ме но сти по не кад ни је пе да го шки 
од но си ла пре ма сту ден ти ма, што 
јој они ни су за ме ра ли јер се зна ло 
да сви ко ји ма је би ла на кло ње на и 
сма тра ла да су та лен то ва ни и пер
спек тив ни, мо гу оче ки ва ти да у 
тре ну ци ма ње не љу ти не до би ју од
ре ђе не „епи те те“.

У ме ђу вре ме ну, Са ра ман дић је 
до жи вео те жак пре лом ру ке и осло
бо ђен је вој ске. Оти шао је на ле то
ва ње у Би о град на Мо ру, где је и 
на сту пао, а ка да се вра тио, по чео је 
рад са Зи ко вом. До бро се се ћао тре
нут ка ка да га је про фе сор ка, по сле 
по гре шно от пе ва не ре чи на ита ли
јан ском, га ђа ла но та ма. 

Бо ри слав По по вић, је дан од 
ње них сту де на та и ка сни је ре ди

тељ Опе ре, че сто је пи тао за
што Жи ван не по ла же ауди ци ју 
у Опе ри, а и Зи ко ва је не ко
ли ко пу та, уз по моћ Бран
ка Дра гу ти но ви ћа, по ку
ша ва ла да му обез бе ди 
ауди ци ју. Ме ђу тим, 
Опе ра је та да има ла 
ста бил ну фор ма ци ју 
со ли ста и, без об
зи ра на та ле нат, 
ни је се ла ко 
до ла зи ло до 
стал ног ан га
жма на. Ка да 
је пре ми нуо 
Или ја Гли го
ри је вић, ука
за ла се мо
гућ ност да 
се по пу ни 
ње го во ме сто, али Дра гу ти но
вић је био ве о ма ре зер ви сан пре
ма Жи ва ну, уз об ја шње ње да је 
он „за ба вист“ и да не ма му зич
ко обра зо ва ње. Чак је и Едвард 
Кар дељ, као је дан од нај ви ших 
функ ци о не ра он да шње др жа ве, 
до ла зио у Опе ру и пи тао за што 
Жи ва ну не да ју пра во на ауди
ци ју. Ко нач но, по сле 15 ме се
ци ра да са Зи ко вом, 30. апри ла 
1966. је на сту пио на ауди ци ји и 
пред пу ном са лом ко ле га, од ко

јих га је ве ћи на по зна ва ла као 
естрад ног пе ва ча и би ла спрем
на да га исме је, от пе вао две ари
је. По сле пр ве је на стао бла ги 
жа мор, а по сле дру ге – ова ци је. 
На кон ауди ци је, Бран ко Дра гу
ти но вић се обра тио Зи ко вој: „Ви 
зна те да сам био ве ли ки про тив
ник да ваш кан ди дат до ђе у Опе
ру. При зна јем да сам сре ћан што 
сам у овом слу ча ју по гре шио“. 
Жи ван је при мљен на дво го ди
шњи проб ни рад, са оба ве зом да 

от пе ва ауди ци о ну пред ста ву, као 
„рад ник На род ног по зо ри шта“. 
У то вре ме, пла та со ли сте Опе
ре је би ла 45.000 ди на ра, а Жи

ван је за јед но ве че пе ва ња на 
естра ди до би јао 30.000... 

Де би то вао је 21. сеп
тем бра 1966. на пре ми је
ри опе ре „Аида“, у уло зи 
Кра ља Егип та. На сту пио 
је по ред Мил ке Сто ја но вић 

ко ја је ту ма чи ла насловну 
ролу, Ђур ђев ке Ча ка ре вић 

(Ам не рис) и Јо ва на Гли го ри
је ви ћа (Амо на сро), а ди ри го

вао је Бог дан Ба бић. Иако кри
ти ка ни је би ла бла го на кло на 
пре ма пред ста ви, Не над Тур каљ 
је кон ста то вао да је „на кра ју 
со ли стич ког по пи са опет јед на 
сви је тла тач ка: гла сов но, пје вач
ки и сцен ски успио де би Жи ва
на Са ра ман ди ћа“.

Жи ван је укљу чен у ре пер
то ар и у сле де ће две се зо не је 
пе вао уло ге Пре ста у опе ри 
„Ти ре си ји не дој ке“, Кон ча ка у 
„Кне зу Иго ру“, Фе ран да у „Тру
ба ду ру“, др Грен ви ла у „Тра ви
ја ти“, Зу ни ге у „Кар мен“, Гре
бо стре ка у „Си мо ни ди“ и Ре џеп 
Аге у пр вој до ма ћој опе ри, „На 
уран ку“. 

(наставиће се)
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ВЕ ЛИКА СЦЕНА О К Т О Б А Р  2 0 1 3 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
29 01

04

26

субота 19.00

18.00

балет у 
кореографији
М. К. Пјетрагале14

ЈЕСЕЊЕ ЦВЕЋЕ
/ OТКУПИО 
ВИСАН Д.О.О.

понедељак

19.30

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

ДЕРВИШ И СМРТ

понедељак

четвртак 19.30

03

РАБЛЕ / ВРЛИНА 
/ ГРЕХ

комедија Миливоја 
Млађеновића, 
гостује Шабачко 
позориште

19.30

опера 
дона Марка 
Фрисине 08

IN HOC SIGNO / 
ПРЕМИЈЕРА
у оквиру Миланског 
едикта (313-2013), Србија

уторак

19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 11

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

петак

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 01

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА / 
ПРЕМИЈЕРА

уторак 19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 02

ДОН КИХОТ

среда

19.30

опера 
Гаетана 
Доницетија 19

ДОН ПАСКВАЛЕ 

субота

недеља 19.30

27

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела20

ПЕТАР ПАН

недеља

18.00

04

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

петак

поводом 90 година 
Института за 
гинекологију и 
акушерство 

понедељак 19.30

21

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 31

КО ТО ТАМО ПЕВА

четвртак

19.30

балет 
Адолфа 
Адама 24

четвртак

ЖИЗЕЛА

19.30

опера 
дона Марка 
Фрисине 09

IN HOC SIGNO 

среда 19.30

опера 
дона Марка 
Фрисине 10

IN HOC SIGNO 

четвртак

19.00

опера 
Жоржа 
Бизеа 12

КАРМЕН

субота недеља 19.30

13

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

19.30

опера 
Ђоакина 
Росинија 16

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

среда 19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 17

ДОН КИХОТ

четвртак 19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 18

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

петак

недеља 19.30

20

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава 
Нушића

уторак

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

19.30

балет на музику
Ђузепеа
Вердија 22

среда 19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 23 

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 25

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА 

петак

19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 29

АЛЕКСАНДАР

уторак 20.00

30

ПРОСЛАВА 
ЈУБИЛЕЈА 
КОМПАНИЈЕ 
„АТОС”

среда 19.30

трагедија
Софокла 01

АНТИГОНА

петак 19.30

03

МИЗАНТРОП

недеља

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.30

балет
П. И. 
Чајковског 05

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

утораксубота 19.30

БАЛ ПОД  
МАСКАМА

опера 
Ђузепеа 
Вердија 02 

20.00

04

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА 

понедељак

поводом 
110 година од 
оснивања Кола 
српских сестара

субота 19.30

26

ТРУБАДУР

опера
Ђузепеа
Вердија

19.30

балет
П. И. Чајковског15

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

уторак

20.00

30
септ.

ГАЛА КОНЦЕРТ
РУСКЕ БАЛЕТСКЕ 
ЗВЕЗДЕ

понедељак

гостује 
Јекатеринбуршки 
државни академски 
театар опере и 
балета

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 06

КО ТО ТАМО ПЕВА

недеља

        

09
драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

субота20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 07

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак

20.30

комедија
Жана 
Ануја 19

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота

20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 02

ОГВОЖЂЕНА

среда 20.30

драма 
Стевана 
Пешића 09

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

среда

20.30

драма 
Лукаса 
Берфуса 22

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

уторак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 21

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 23

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

среда

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 10

БИЗАРНО / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

четвртак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 17

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

четвртак

20.30

комедија
Милоша
Николића 01

КОВАЧИ

уторак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 14

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

понедељак

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 06

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља20.30

Т. М. Ригонат,
по роману Ф. М. 
Достојевског 03

ЗЛИ ДУСИ

четвртак 20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 04

ХАСАНАГИНИЦА

петак 20.30

05

ЦАРИЦА 
ЈЕЛЕНА

субота

монодрама Силване 
Хаџи-Ђокић, гостује 
М.А.М.М.А. & Justin 
Theatre Production

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 18

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 11

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 12

БИЗАРНО / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 13

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 15

БИЗАРНО

уторак

20.30

комедија
Милоша
Николића 20

КОВАЧИ

недеља 20.30

драма 
Стевана 
Пешића 24

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

четвртак 20.30

драма 
Радослава 
Павловића 25

ЖАК / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

20.30

драма 
Радослава 
Павловића 26

ЖАК / ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 27

БИЗАРНО 

недеља 20.30

драма 
Алберта 
Камија 28

НЕСПОРАЗУМ

понедељак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 29

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

уторак 20.30

драма 
Радослава 
Павловића 31

ЖАК

четвртак 20.30

драма 
Ксеније 
Поповић 02

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

драма 
Ксеније 
Поповић 03

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ / 
ПРЕМИЈЕРА

недеља

20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 16

ХАСАНАГИНИЦА

среда

20.30

комедија
Жана 
Ануја 30

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ
ХАСАНАГИНИЦА | 80. Вуков сабор, Лозница
КО ТО ТАМО ПЕВА | Балет фест Сарајево 2013.
БИЗАРНО | Шабац (премијера)
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Позоришни фестивал  „Театар у једном дејству”, Младеновац
ХЕНРИ VI | Интернационални фестивал класичног театра, Арад, Румунија
БИЗАРНО | Шабац
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА | Студентски град
ЖАК | Крушевац (претпремијера)
ЖАК | Борини дани, Врање (претпремијера)
ЖАК | Ниш (претпремијера)

09.09.
25.09.
01.10.
07.10.
13.10.
16.10.
17.10.
19.10.
21.10.
22.10.

ДОГАЂАЈИ У ОКТОБРУ
ГАЛА КОНЦЕРТ – РУСКЕ БАЛЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ, гостовање Јекатеринбуршког државног академског  театра опере и 
балета, у 20 часова, Велика сцена
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА / ПРЕМИЈЕРА, мелодрама Александра Диме Сина, Велика сцена
РАБЛЕ / ВРЛИНА / ГРЕХ, комедија Миливоја Млађеновића, по делу „Гаргантуа и Пантагруел” Ф. Раблеа, гостује Шабачко позориште,
Велика сцена
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА  поводом 90 година Института за гинекологију и акушерство, у 18 часова, Велика сцена   
ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА, монодрама Силване ХаџиЂокић, у извођењу Јелене Миле,гостује М. А. М. М. А. & Justin Theatre 
Production из Шведске, Сцена „Раша Плаовић”
IN HOC SIGNO / ПРЕМИЈЕРА У ОКВИРУ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА (313–2013), СРБИЈА, опера дон Марка Фрисине, Велика сцена
БИЗАРНО / ПРЕМИЈЕРА, црна комедија Жељка Хубача, копродукција са Шабачким позориштем, Сцена „Раша Плаовић”
ЈЕСЕЊЕ ЦВЕЋЕ / OТКУПИО ВИСАН Д.О.О, балет у кореографији М. К. Пјетрагале, у 18 часова, Велика сцена
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
ЖАК / ПРЕМИЈЕРА, драма Радослава Павловића, Сцена „Раша Плаовић”
ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА КОМПАНИЈЕ „АТОС”, у 20 часова, Велика сцена
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ / ПРЕМИЈЕРА, драма Бојане Мијовић, по роману Ксеније Поповић,
копродукција са Градтеатром Будва, Сцена „Раша Плаовић”
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 110 година од оснивања Кола српских сестара, у 20 часова, Велика сцена 

30.09.

01.10.
03.10.

04.10.
05.10.

08.10.
12.10.
14.10.
25.10.
26.10.
30.10.
03.11.

04.11.


