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ПО ЧЕ ТАК НО ВЕ, 145. СЕ ЗО НЕ, ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ТРИ УСПЕ ШНЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Дан се по ју тру по зна је

Да је по вра так „Да ме с 
ка ме ли ја ма“, по сле го
то во по ла ве ка па у зе, 
био ви ше не го од ли

чан ре пер то ар ски по тез, би ло је 
ја сно већ 1. ок то бра на пре ми је ри 
те пред ста ве ко јом је зва нич но по
че ла 145. се зо на. Ово из во ђе ње, 
из ме ђу оста лог, оста ће упам ће но 
и по то ме што је при ре ђе но у част 
драм ске умет ни це Ми ре Сту пи
це, по во дом ње ног 90. ро ђен да на. 
Слав ну глу ми цу, не ка да шњу пр ва
ки њу На род ног по зо ри шта и нај
бо љу глу ми цу 20. ве ка, гле да о ци су 
по здра ви ли бур ним апла у зом. Ско
ро иден тич на си ту а ци ја је ви ђе на и 
на кра ју ове кла сич не ме ло дра ме, 
пу не емо ци ја и то пли не, ка да гле
да о ци ни су ште де ли дла но ве пре
ма ком плет ној умет нич кој еки пи 
ко ју су у уло га ма Мар га ри те Го тје 
и Ар ма на Ди ва ла пред во ди ли Ма
ри ја Виц ко вић и Ми лош Би ко вић. 

„Ова пред ста ва је ве о ма ва жна 
за то што по кре ће не ка су штин ска 
пи та ња на ко ја би, сва ко по је ди
нач но, тре ба ло да про на ђе од го вор 
и раз лог за што у жи во ту не што ра
ди на овај или онај на чин“, сма тра 
ре ди тељ Ра ди во је вић ко ји је оста
ле уло ге по ве рио Не бој ши Ду га ли
ћу (Жорж Ди вал), Сте ли Ћет ко вић 
(При данс), Ка ли ни Ко ва че вић (На
нин), Ди ми три ју Или ћу (Вар виљ), 
Алек сан дру Ђу ри ци (Га стон Ри је), 
Сло бо да ну Бе шти ћу (Гроф де Жи
ре), Ми ле ни Ђор ђе вић (Ни ше та), 
Ле по ми ру Ив ко ви ћу (Гу став) и 
Бо ја ни Сте фа но вић (Олим пи ја). 
„Пред ста ва је игра на у част Ми ре 
Сту пи це, а глум ци но ве ге не ра
ци је за слу жу ју да игра ју и у сво ју 
част. Ов де они осва ја ју ре а ли зам 
без про из вољ но сти... Ко је до шао 
по су зе, мо ра ће да гле да ‘Да му’ 
још ко ји пут“, по ру чи ла је, из ме ђу 
оста лог, у свом освр ту еми то ва ном 

у Дру гом днев ни ку, кри ти чар ка 
РТСа, Бран ка Кри ло вић. 

Ре чи хва ле, еми то ва не на Јав
ном сер ви су, чу ли смо и не ко ли ко 
да на ка сни је у при ло гу ње не ко ле

ги ни це Ма ри не Ни ко лић еми то ва
ном по во дом свет ске пра и звед бе 
опе ре „In hoc sig no“ (Под овим 
зна ком), одр жа не 8. ок то бра на 
Ве ли кој сце ни. „Ово је пр ва опе
ра ба зи ра на на ве ри и као та ква, 
сва ка ко, за слу жу је сво је ме сто у 
исто ри ји му зи ке“, оце ни ла је она. 
Опе ру, спре ма ну по му зи ци дон 
Мар ка Фри зи не, пре ма ли бре ту и 
у ре жи ји Де ја на Ми ла ди но ви ћа и 
под ди ри гент ском упра вом Де ја на 
Са ви ћа, из ве ли су со ли сти, Ор ке
стар, Хор и Ба лет На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду. Кри ти чар ка 
НИНа, Ма ри ја Ћи рић, ука за ла је 
да ова опе ра „на дах њу је из во ђа че 
на из у зе тан ан га жман и вр хун ско 
из во ђе ње“. Пре ма ње ном ми шље
њу, по себ но упе ча тљи ва умет
нич ка оства ре ња до не ли су Вук 
Зе кић (Ухо да), Не над Ја ко вље вић 
(Пу бли је), Дра го љуб Ба јић (Еусе
би је), Јан ко Си на ди но вић (Га ле
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НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ри је), На та ша Јо вић 
Три вић (Хе ле на) и 
Мар ко Ка ла ја но вић 
(Кон стан тин). „Чла
но ви ан сам бла Опе ре, 
пред во ђе ни Де ја ном 
Са ви ћем, функ ци о ни
шу бес пре кор но... Вир
ту о зно кон ци пи ран ли
бре то те че ди на мич но, 
те омо гу ћа ва ком по зи
то ру да оди ста на чи ни 
ве ли ку фре ску од 15 
сли ка...“, ка же она и 
за кљу чу је да је ово де
ло „по ред умет нич ких 
ква ли те та, сво је вр сни 
за лог афир ми са њу вред но сти хри
шћан ске кул ту ре“.

Че ти ри да на ка сни је, 12. ок то
бра, усле ди ла је још јед на пре ми
је ра, пр ва у овој се зо ни на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. Реч је о цр но
ху мор ном ко ма ду Жељ ка Ху ба ча 
„Би зар но“, при пре мље ном у ко

про дук ци ји са Ша бач ким по зо ри
штем у ко јем је, та ко ђе са ве ли ким 
успе хом, пре ми јер но из ве ден 1. 
ок то бра. По сле не што ви ше од сат 
и 40 ми ну та на дах ну те игре, бе о
град ска пу бли ка је гро мо гла сним 
апла у зом на гра ди ла глу мач ку еки
пу у ко јој су Игор Ђор ђе вић (Мар

тин, Ри чи, Де јан), Ни ко ла Ву јо вић 
(Ђи ђа, Са ша, Га га), Ми лош Ђор
ђе вић (Во ја, Ми лан, Бик са), Со
ња Ми ло је вић (Ка та ри на, Мај да, 
Све тла на) и Су за на Лу кић (Ми на, 
Ксе ни ја, Ива). У пред ста ви ко ју 
је ре жи ра ла Сне жа на Три шић, на 
би зар но ду хо вит на чин се пре ла
ма ју је зи ви зло чи ни, 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 екс пло а та ци ја же на, де струк ци
ја и са мо де струк ци ја, 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.

Кри ти чар ка „По ли ти ке“ Ана 
Та сић, у свом освр ту, из ме ђу оста
лог, на во ди да су „за вр ло по зи ти
ван ути сак о овој цр но ху мор ној 
пред ста ви нај ви ше за слу жни из
у зет ни глум ци. Они су утр ча ва ли 
из ли ка у лик и по све ће но гра ди ли 
пси хо ло шки ве ро до стој не пор тре

те жр та ва па кла ра то ва де ве де се
тих го ди на, љу де ко ји су оти шли 
у еми гра ци ју или бес по врат ним 
пу тем на си ља и кри ми на ла, при 
то ме за и ста вир ту о зно из но се ћи 
мно го број не по треб не тран сфор
ма ци је ко је фраг мен тар ност тек
ста и одво је ност при ча зах те ва ју. 
Сцен ски про стор је пот пу но бео 

и кос, са ме та фо рич ким зна че њем 
па да, али оп ти ми стич ки обо је ног 
(сце но граф Дар ко Не дељ ко вић). 
Буч на му зи ка тру ба ча је у ко ре ну 
ри ту а ла ужа са, она као да дик ти ра 
звер ско по на ша ње ли ко ва, чи ме се 
алу ди ра на ужас ути ца ја по ли тич
ки ис кри вље не на ци о на ли стич

ке ре то ри ке (ком по зи тор Ср ђан 
Мар ко вић)“. Кри ти чар ка „Про
гра ма 202“ Ра дио Бе о гра да Алек
сан дра Гло вац ки, оце ни ла је да је 
„Би зар но“ пред ста ва ко ја се оба
ве зно мо ра по гле да ти и по себ но 
апо стро фи ра ла глу мач ке кре а ци је 
Иго ра Ђор ђе ви ћа и Ни ко ле Ву

јо ви ћа и за кљу чи ла: 
„Од лич на, по тре сна 
пред ста ва, го то во без 
гре шке, по сле ко је не 
мо же те да се не за пи
та те – шта нам то би, 
шта смо то жи ве ли? А 
он да не ми нов но сле ди 
и за што? Јер, из ове 
вре мен ске пер спек ти
ве, све то де лу је крај
ње чуд но и на стра но; 
упра во – би зар но“. У 
освр ту еми то ва ном у 
Днев ни ку, кри ти чар
ка РТСа Бран ка Кри
ло вић из два ја „до бар 

ко мад“, „сјај ну ре жи ју“ и „из ван
ред ну глу му“, на гла ша ва ју ћи да 
је у ре жи ји Сне жа не Три шић „Би
зар но“ по стао „ко мад но ве сна ге 
и сми сла“ а да је за глум це „ма
ло ре ћи да глу ме пу ном сна гом, 
сто по сто. Игор Ђор ђе вић иде и 
до сто де сет“.

Ми ко јан Без бра ди ца

НА ГРА ДЕ ЗА ЖИ ВОТ НО ДЕ ЛО

На гра де за жи
вот но де ло у 

2013, ко је до де љу
је Удру же ње ба лет
ских умет ни ка Ср
би је, уру че не су 23. 
ок то бра ис так ну тим 
умет ни ци ма На род
ног по зо ри шта, при
ма ба ле ри ни Ду шки 
Дра ги че вић и пр ва ку 
Ба ле та Кон стан ти

ну Те шеи. У обра зло же њу пред сед ни штва УБУСа, из ме ђу 
оста лог, на ве де но је „да су оба умет ни ка сво јим тра ја њем 
и мно го број ним уло га ма оста ви ла за па жен траг у до ме ну 
умет нич ке игре код нас“. При зна ња су уру че на на све ча но
сти одр жа ној у фо а јеу Дру ге га ле ри је На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. 

М. Б.

У ОДА БРА НОМ ДРУ ШТВУ

Из да вач ка ку ћа 
„Арбон“ из Сид не ја, 

не дав но је об ја ви ла лук
су зно опре мље ну књи гу 
„Gre at, Grand and Fa mo us 
Ope ra Ho u ses“ у ко јој је 
за сту пље но и На род но по
зо ри ште у Бе о гра ду. Осим 
на шег те а тра, у књи зи су, 
из Ис точ не и Ју го и сточ
не Евро пе, пред ста вље не 

још са мо на ци о нал не опе ре из Че шке, Ма ђар ске и Пољ ске, 
као и Бољ шој те а тар из Мо скве. Са рад њу са аустра лиј ским 
ко ле га ма из „Арбо на“, оства ри ла је Из да вач ка де лат ност На
род ног по зо ри шта.

М. Б.

ОВА ЦИ ЈЕ „ХЕН РИ ЈУ“ У АРА ДУ

Наш драм ски 
ан самбл је 13. 

ок то бра, пред ста
вом „Хен ри Ше сти“, 
отвориo 19. ин тер
на ци о нал ни фе сти
вал кла сич ног те а тра 
у ру мун ском гра ду 
Ара ду. На кра ју пред
ста ве, оду ше вље на 
пу бли ка је у пре пу

ној са ли на гра ди ла бе о град ске умет ни ке де се то ми нут ним 
сто је ћим ова ци ја ма. То ком бо рав ка у Ара ду, ус по ста вљен је 
кон такт са упра вом По зо ри шта кла си ке „Јо ан Сла вић“ и до
го во ре но је пот пи си ва ње Пр о то ко ла о са рад њи. 

Р. П. Н. 

УСПЕХ У НЕ МАЧ КОЈ

Ма е стро Де јан Са вић 
је не дав но на сту пио 

са ре но ми ра ном Се вер но
не мач ком фил хар мо ни јом 
у Ро што ку. Пре сти жни не
мач ки ан самбл је на дах ну
то из вео де ла Чај ков ског, 
Глин ке, Двор жа ка, Сме та
не и Јо ха не са Брам са (на 
„бис“). Са вић је по зван да 
то ком се зо не на сту пи и у 
Град ском те а тру у Ро што
ку, где је Се вер но не мач ка 
фил хар мо ни ја ре зи дент ни 
орке стар за све опер ске и 
ба лет ске пред ста ве.

Р. П. Н.

И
не дав но је об ја ви ла лук
су зно опре мље ну књи гу 
„Gre at, Grand and Fa mo us 
Ope ra Ho u ses“ у ко јој је 
за сту пље но и На род но по
зо ри ште у Бе о гра ду. Осим 
на шег те а тра, у књи зи су, 
из Ис точ не и Ју го и сточ
не Евро пе, пред ста вље не 
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Без ла жне па те ти ке

У крат ком вре мен 
ском пе ри о ду Ма
ри ја Виц ко вић је 
до да ла сво јој би
о гра фи ји још две 

зна чај не уло ге. Пр ву је 
од и гра ла 1. ок то бра 
на пре ми је ри „Да
ме с ка ме ли ја ма“ 
по ро ма ну и дра ма
ти за ци ји Алек сан дра 
Ди ме Си на, у адап та
ци ји Жељ ка Ху ба ча и 
ре жи ји Ју га Ра ди
во је ви ћа. У овом 
ко ма ду, пра и зве
де ном у Па ри зу 
дав не 1852, на
ша са го вор ни ца 
је ве о ма убе
дљи во од и гра ла 
ком плек сни лик 
не срећ не кур ти за
не, Мар га ри те Го
тје. Београдска 
пре ми је ра дра
ме „Успа ван ка 
за Ву ка Ни чи
јег“, на ста ле 
по ро ма ну 
К с е  н и  ј е 
П о  п о  в и ћ 
у дра ма
ти за ци ји 
Б о  ј а  н е 
М и  ј о 
вић и 
р е 

жи ји Ђур ђе Те шић, у ко јој је Ма
ри ји по ве ре на глав на жен ска уло
га, после фестивалске премијере у 
Будви, одржаће се су тра уве че на 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 

„Да ма с ка ме ли ја ма“ је иза-
зва ла не по де ље не сим па ти је пу-
бли ке, али и кри ти ке. Да ли сте 
оче ки ва ли та кве ре ак ци је? 

Да бу дем искре на, и је сам и 
ни сам. С об зи ром да сам, углав
ном, све вре ме на сце ни, по што је 
Мар га ри та мо тор пред ста ве, ни
сам мо гла да је ви дим ка ко из гле
да у це ли ни, та ко да ни сам има ла 
пот пу ни увид шта смо ура ди ли. 
Ме ђу тим, кад сам по гле да ла не ке 
ин сер те, схва ти ла сам да то из гле
да ве о ма до бро. На ро чи то у ви зу
ел ном сми слу, а кад то ме до да мо и 
глу мач ку игру ко ја је, ипак, глав ни 
адут пред ста ве, он да по зи тив не 
ре ак ци је до ђу као нор мал на по
сле ди ца. За до вољ ни смо, углав
ном, ка ко је про те кла пре ми је ра, 
али на пр вој ре при зи смо до жи ве
ли не што че га ће мо се, за и ста, се

ћа ти ве о ма ду го. Би ла сам у шо ку. 
Наиме, то ком свих ових го ди на ко
ли ко се ба вим глу мом, та кве ова
ци је ни сам до жи ве ла у по зо ри шту. 
Ја, као по је ди нац, и са ма пред ста
ва. Сле де ћа два да на би ла сам под 

адре на ли ном. Ме ло дра ма пред
ста вља де ли мич но за бо ра
вљен, а де ли мич но све сно 
по ти снут жа нр. Не знам за

што је то та ко... Мо жда нам 
је то до не ло ово оту ђе ње ко је је 

са став ни део вре ме на у ко
јем жи ви мо.

Лик Мар га ри те Го тје 
за сва ку глу ми цу пред-
ста вља озби љан иза-
зов? 

Обо жа вам ту уло гу, 
чак мо гу да ка жем да сам 

за љу бље на у њу. Док сам 
је спре ма ла, ис тра жи ва
ла сам је на ви ше по ља. 

Ре ци мо, књи гу сам 
про чи та ла три пу та, 
гле да ла сам два пу
та филм са Гре том 
Гар бо у тој уло зи, 
пра ти ла сам и не
ку се ри ју... Он да 
сам осе ти ла да 
ми је по тре бан 
мир. Про на
шла сам га на 
Шол ти. Мо
ра ла сам да 
се оса мим 
и кон цен
т р и  ш е м 
ка ко бих 

да ла мак си мум од се бе. Уло га 
Мар га ри те ме је оку пи ра ла у пот
пу но сти. 

Шта вас је по себ но за ин три-
ги ра ло? 

Пр во, би ла ми је ин те ре сант на 
та ње на бо лест, јер је са мом ли ку 
да ва ла не ку не у рав но те же ност, не
у ра чун љи вост за дру ге љу де, рас
тр за ност... То ми је би ло ин спи ра
тив но за игру, јер је она ја ко ко кет
на и сек си пил на, а он да, са мим тим, 
мо ра да по сто ји по ја ча ни ерот ски 
на бој... Са дру ге стра не, то је осо
ба ко ја је по сто ја ла. По том, у пи та
њу је фран цу ски кла сик ко ји мо ра 
да ти се до пад не. За тим, тај ко мад 
се ду го ни је играо у Бе о гра ду, па 
смо има ли ве ћу од го вор ност. Он
да, пр ва асо ци ја ци ја кад се по ме не 
Мар га ри та Го тје је Гре та Гар бо ко ју 
сви пам те баш по тој уло зи... Да кле, 
не ки па ра ме три су већ би ли по ста
вље ни. 

По сле Мар га ри те Го тје, гле-
да ће мо вас у још јед ној но вој 
уло зи. Реч је о Кла ри, глав ној ју-
на ки њи пред ста ве „Успа ван ка за 
Ву ка Ни чи јег“... 

Та уло га је пот пу но дру га чи ја 
од Мар га ри те, али је ве о ма ин спи
ра тив на за игру. Ме ни је би ло по
себ но ин те ре сант но што је тре ба ло 
да је до ча рам у два раз ли чи та жи
вот на до ба – као осам на е сто го ди
шња ки њу и као зре лу осо бу од 32 
го ди не. Та ко ђе, у са мом ко ма ду, 
сви де ло ми се то пре кла па ње про
шло сти и са да шњо сти. Кла ра је 
осо ба ко ја ни је ус пе ла да ис пра ти 
оно га ко га во ли, да бу де уз ње га у 
тре ну ци ма ко ји су му би ли нај те жи, 
и та кри ви ца је про га ња све вре ме. 
Због то га се њен жи вот рас па да, а 
ње на бу дућ ност не по сто ји. 

Ро ман и пред ста ва пре тен ду-
ју да се ба ве пи та њи ма кри ви це 
и сум ње у ме ђу људ ским од но си-
ма, по ло жа јем на пу ште не де це и 
од но сом дру штва пре ма њи ма. 
Тре ба ли због осе ћа ја кри ви це за-
тво ри ти соп стве ни жи вот? 

Тој де ци из до ма, са мим тим 
што су та мо и што ра сту у та квом 
ми љеу, ду пло је те же да до но се пра
ве од лу ке и да се бе по гу ра ју да иду 
пра вим пу тем у жи во ту. Али, без 
об зи ра на све те шко ће на ко је љу ди 
на и ла зе, тре ба увек на ћи сна ге у се
би и око се бе да се по кре неш да ље. 
Не са мо да не тре ба се бе осу ђи ва ти, 
не го не тре ба осу ђи ва ти ни дру ге. 
Не ка ко, мо ра мо се ипак тру ди ти да, 
и у се би и у љу ди ма око се бе, пр
вен стве но тра жи мо до бре стране. 
Јер, ка да смо огор че ни и кад на се бе 
и дру ге на ба цу је мо осе ћај кри ви це, 
он да то не во ди ни ку да. 

Упр кос све му, пред ста ва има 
оп ти ми стич ну по ру ку? 

На рав но. Има ме ста за оп ти ми
зам, јер су сва та де ца, упр кос то ме 
што су за ки ну та и што су про шла 
кроз сав тај очај, ипак, оста ли љу
ди. Из све га то га иза шли су још ве
ћи и ја чи. 

Ми ко јан Без бра ди ца

зна чај не уло ге. Пр ву је 
од и гра ла 1. ок то бра 
на пре ми је ри „Да
ме с ка ме ли ја ма“ 
по ро ма ну и дра ма
ти за ци ји Алек сан дра 
Ди ме Си на, у адап та
ци ји Жељ ка Ху ба ча и 
ре жи ји Ју га Ра ди
во је ви ћа. У овом 
ко ма ду, пра и зве
де ном у Па ри зу 
дав не 1852, на
ша са го вор ни ца 
је ве о ма убе
дљи во од и гра ла 
ком плек сни лик 
не срећ не кур ти за
не, Мар га ри те Го
тје. Београдска 
пре ми је ра дра
ме „Успа ван ка 
за Ву ка Ни чи
јег“, на ста ле 
по ро ма ну 
К с е  н и  ј е 
П о  п о  в и ћ 
у дра ма
ти за ци ји 
Б о  ј а  н е 
М и  ј о 
вић и 
р е 

ва. Сле де ћа два да на би ла сам под 
адре на ли ном. Ме ло дра ма пред

ста вља де ли мич но за бо ра
вљен, а де ли мич но све сно 
по ти снут жа нр. Не знам за

што је то та ко... Мо жда нам 
је то до не ло ово оту ђе ње ко је је 

са став ни део вре ме на у ко
јем жи ви мо.

Лик Мар га ри те Го тје 
за сва ку глу ми цу пред-
ста вља озби љан иза-
зов? 

Обо жа вам ту уло гу, 
чак мо гу да ка жем да сам 

за љу бље на у њу. Док сам 
је спре ма ла, ис тра жи ва
ла сам је на ви ше по ља. 

Ре ци мо, књи гу сам 
про чи та ла три пу та, 
гле да ла сам два пу
та филм са Гре том 
Гар бо у тој уло зи, 
пра ти ла сам и не
ку се ри ју... Он да 
сам осе ти ла да 
ми је по тре бан 
мир. Про на
шла сам га на 
Шол ти. Мо
ра ла сам да 
се оса мим 
и кон цен
т р и  ш е м 
ка ко бих 

БУ ДУ ЋИМ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА МА

Го сту ју ћа пред ста ва „Де вет сто пет на е ста – тра ге ди ја јед
ног на ро да“, у ко про дук ци ји Кру ше вач ког по зо ри шта, 

На род ног по зо ри шта у Ни шу и Цен тра за кул ту ру „Вук Ка
ра џић” из Ло зни це, би ће из ве де на у не де љу 10. но вем бра 
на Ве ли кој сце ни. Ко мад, по ро ма ну Бра ни сла ва Ну ши ћа, у 
дра ма ти за ци ји Спа со ја Ж. Ми ло ва но ви ћа и ре жи ји Ми ла
на Не шко ви ћа, пре ми јер но је из ве ден 28. ју на ове го ди не у 
Кру шев цу, у окви ру цен трал не про сла ве др жав ног обе ле жа
ва ња Ви дов да на. Пред ста ва је од и гра на на отво ре ној сце ни 

ам фи те а тра спо менком плек са „Сло бо ди ште“ пред ви ше од 
4.000 гле да ла ца и уз при су ство нај ви ших пред став ни ка Вла
де Ре пу бли ке Ср би је, Срп ске пра во слав не цр кве и гра до ва 
Кру шев ца и Ни ша. Ис пи су ју ћи ко лек тив ну и лич ну тра ге
ди ју, Ну шић ро ман за по чи ње у је сен 1915, а за вр ша ва до га
ђа ји ма у зи му исте го ди не, не по сред но пре не го су на род и 
др жа ва, из ну ре ни ра то ва њем и стра да њи ма, кре ну ли у по
вла че ње пре ко ал бан ских и цр но гор ских пла нин ских вр ле ти. 
Кроз суд би не ма лих, обич них љу ди, Ну шић је не по но вљи во 
при ка зао ову не по јам ну тра ге ди ју срп ског на ро да, у спо мен 
сви ма ко ји су из гу би ли сво је жи во те и за на ук бу ду ћим ге
не ра ци ја ма...У по де ли су Де јан Тон чић, Ма ри ја Га шић Га
јић, Бо јан Ве љо вић, Не бој ша Вра нић, Ма ри ја Ви да ко вић, 
Би ља на Јо цић Са вић, Дра ган Ма рин ко вић, Пре драг Ми лен
ко вић, Ни ко ла Пан то вић, Алек сан дар Ми ха и ло вић, Са ња 
Кр сто вић, Де јан Циц ми ло вић, Ма ја Ву ко је вић, Алек сан дар 
Ма рин ко вић, Ка та ри на Ар сић, Мар јан То до ро вић и Да ни ло 
Пе тро вић. Сце но гра фи ју је ура ди ла Ве сна Штр бац, ко сти
ме је кре и ра ла Дра ги ца Ла у ше вић, а му зи ку су ком по но ва ли 
Див на Љу бо је вић и „Ме ло ди“.

М. Б.

Након прве репризе,
редитељ ми је рекао

даму је неко послао SMS
поруку да је бар 300 људи
плакало на крају. И, заи
ста, те вечери се десила
потпунакатарза.Тојеоно
што,можда, нисмо успе
ли дапостигнемонапре
мијери јер су оне, самепо
себи,маловишестреснеи
самимтимнеможеш да
будештоликоопуштен,а
умелодрами,кадајеречо
емоцијама, мораш да бу
дешпотпуно ослобођен и
опуштендабиљудедовео
дотаквогстања.
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ПРЕ МИ ЈЕ РА ЗА ДАН ПО ЗО РИ ШТА

Хро ни ка исти ни тих до га ђа ја
ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА НЕ ЛУ МИ ХА И ЛО ВИЋ

Кру го ви ко ји се за тва ра ју

На кон двадесeт го
ди на на сце ни На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду и број
них те ле ви зиј ских 

се ри ја и фил мо ва, глу ми ца Не ла 
Ми ха и ло вић је ове го ди не при ми
ла На гра ду „Ца ри ца Те о до ра“ на 
Филм ским су сре ти ма у Ни шу. За 
уло гу Мај ке у фил му „Лед“, сма
тра ла је и пре на гра де да је кру на 
ње не ка ри је ре. 

На гра да „Ца-
ри ца Те о до ра“ је 
про шла тест вре-
ме на, а у Ни шу 
Вас је, по ред глу-
мач ког жи ри ја, 
и пу бли ка про-
гла си ла за нај бо-
љу глу ми цу. 

Ово је мо ја 
пр ва самoстална 
на гра да и уто ли ко 
је ме ни из у зет но 
ва жна. Ва жна је и 
за то што је до шла 
баш тад, за та кав 
по сао, по сао ко ји 
сам ду го че ка ла 
и ко јим сам за до
вољ на, што је ме
ни за и ста, по сле то ли ко вре ме на у 
овом по слу, ја ко бит но – да ли сам 
ја за до вољ на или не, па тек он да 
сви оста ли. На гра да „Ца ри ца Те о
до ра“ има ду гу тра ди ци ју, а на ро
чи то је уз бу дљи во што ту на гра ду 
до де љу је жи ри ко ји је увек са ста
вљен од глу ма ца. Дра же ми је да од 
њих до би јем на гра ду не го од жи
ри ја у ко јем не ма мо јих ко ле га. За 
ме не је кру на тог 31. ав гу ста 2013. 
би ло то што се На гра да „Ца ри ца 
Те о до ра“ по кло пи ла са ми шље њем 
пу бли ке, ко ја ме је иза бра ла за нај
бо љу глу ми цу Фе сти ва ла. Би ла сам 
срећ на као де те, али то је сад иза 

ме не и не ка ко је про шла та еуфо
ри ја. На гра да је спа ко ва на на не ку 
по ли цу у мом ста ну и то је ле по, 
али се све на ста ви ло исто. Ми слим 
да је зна чај но на тај на чин тре ти ра
ти на гра де. Ако је то не што што је 
ре зул тат мог ра да, тру да и же ље да 
дам нај бо ље од се бе, ако је на гра
да та вр ста по твр де, он да сам ја ко 
срећ на. Про шло је ме сец и по да на, 
и то је већ да ле ко иза ме не. И та ко 
и тре ба да бу де.  

По за вр-
шет ку ФДУ, 
1994, та да шњи 
управ ник На-
род ног по зо ри-
шта Алек сан дар 
Бер чек је це лу 
ва шу кла су по-
звао у глу мач ки 
ан самбл. То је 
је дан од фе но ме-
на са вре ме ног 
до ма ћег по зо ри-
шта. Слич но је, 
пре то га, би ло и 
са „Бо ја но вим 
бе ба ма“. 

Баш по узо ру 
на „Бо ја но ве бе
бе“, нас су та да 

зва ли „Бер че ко ве бе бе“. То је би ла 
огром на сре ћа, по себ но из да на
шње пер спек ти ве мла дих глу ма ца, 
а ле по је што смо сви ми то по ве
ре ње и оправ да ли. О на ма се и дан
да нас говори на Ака де ми ји и ствар
но ужи вам кад ми мла ди глум ци, 
по сле два де сет го ди на, ка жу ка ко 
при ча ју о на шој „чу ве ној“ кла си. 
Би ли смо спе ци фич ни по то ме што 
смо сви би ли из про вин ци је. Ми
слим да је то је ди ни пут у исто ри ји 
Фа кул те та драм ских умет но сти да 
у це лој глу мач кој кла си не ма ни ко
га из Бе о гра да. Сви смо та да стар
то ва ли за јед но и оста ли чвр сто на 

Пред ста ва „Срп ска 
три ло ги ја“, ко ју 
по роману Сте ва
на Ја ко вље ви ћа 
и драматизацији 

Миодрага и Светолика Никаче
вића, ре жи ра Сла вен ко Са лето вић, 
би ће пре ми јер но из ве де на на Ве ли
кој сце ни 22. но вем бра, на Дан по
зо ри шта. „Ова пред ста ва је ве о ма 
бит на за На род но по зо ри ште за то 
што њо ме ула зи мо у обе ле жа ва ње 
сто го ди шњи це по чет ка Пр вог свет
ског ра та. У пи та њу је ве ли ки др
жав ни про је кат у ко ји ће, по ред на
шег, би ти укљу че ња и дру га срп ска 
по зо ри шта, умет нич ка удру же ња 
и ин сти ту ци је, а све у ци љу да на 
до сто јан на чин бу де апострофиран 
је дан од нај слав ни јих пе ри о да на ше 
исто ри је“, ка зао је Спа со је Ж Ми
ло ва но вић, в.д. ди рек то ра Дра ме. 

Ре ди тељ је оце нио да је Ја ков
ље вић сво јом „Срп ском три ло ги
јом“, пр ви пут об ја вље ном 1937, ис
пи сао стра ни це „јед ног од нај бо љих 

европ ских ан ти рат них ро ма на. То је 
ко мад ко ји нас, без сра ма, под се ћа 
на не ке вред но сти ко је су у овом 
те шком вре ме ну, не ка ко, по ста ле 
‘па сé’. На жа лост, да нас се ма ло и 
сти ди мо да ка же мо: ‘ја сам на ци он, 
ја ве ру јем, ја не кра дем, ја во лим 

сво га бли
жњег, ја бих 
се жр тво вао 
за не што, ако 
би то не што 
з а х  т е 
в а 

ло то од ме не...’ У овој при чи не ма 
су ко ба ‘уну тра’. У њој је су коб са 
Бо гом и бо жјом во љом, са суд би
ном, са злом... То су нај бо ље по

зи ци је тра гет ских струк ту ра. Ова 
пред ста ва има идеј ну пре тен зи ју 
да нам ука же на то да су по сто ја ли 
не ки сјај ни љу ди ко ји су нам оста
ви ли не ки пу то каз. Иако су би ли 
ма ли, бо ле сни, упла ше ни и све сни 
опа сно сти у ко јој се на ла зе, би ли 

су у ста њу да то пре ва зи ђу и да се 
жр тву ју не би ли по сти гли не ки ви
ши циљ“, ука зао је Са ле то вић, чи ја 
се по став ка Го го ље ве „Же нид бе“ 
са ве ли ким успе хом игра на на шој 
сце ни још од 2005. го ди не.

Уло ге ту ма че Вук Ко стић 
(Сто ја но вић, ка пе тан, ко ман
дир ју ри шног од ре да), Иван 
Бо сиљ чић (Сте ван, пот по
руч ник ар ти ље ри је), Вук 
Са ле то вић (Ко ста Тур чин, 

по руч ник, ар ти ље рац), 
Бо јан Кри во ка пић 
(Рај ко, по руч ник), 

Па вле Је ри нић (Дра ган, на ред
ник), Ми лен ко Па влов (Жи во рад, 
по сил ни), Ра до ван Ми ља нић / Бо
шко Пу ле тић (Пу ков ник), Андреја 
Маричић (Све то зар, каплар), Зо ран 
Ћо сић (Трај ко, ре дов), Сло бо дан 
Сте пић (Ми ло сав, ре дов), Ми лош 
Ђу ро вић (Ста но је, ре дов), Сте фан 
Бу зу ро вић (Ан дра, ре дов), Иван За
бла ћан ски (Ра до слав, поднаредник), 
Ва хид Џан ко вић (Спа со је, ре дов), 
Бо ри сав Миљ ко вић (Фру лаш) и Ни
ко ла Ра де ка (Дром бу љаш).

У аутор ском ти му су и дра ма
тург Слав ко Ми ла но вић који је са 
Салетовићем и коаутор адаптације, 
сце но граф Бо рис Мак си мо вић, ко
сце но граф Ти ја на Тра и ло вић, ко сти
мо граф Ка та ри на Гр чић Николић, 
ком по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло вић 
Ра син ски, сцен ски го вор по ста вља 
др Љи ља на Мр кић По по вић а сцен
ски по крет Фе рид Ка ра ји ца, док 
ди зајн зву ка пот пи су је Вла ди мир 
Пе три че вић.

Ми ко јан Без бра ди ца

сво га бли
жњег, ја бих 
се жр тво вао 
за не што, ако 
би то не што 
з а х  т е 
в а 

су у ста њу да то пре ва зи ђу и да се 
жр тву ју не би ли по сти гли не ки ви
ши циљ“, ука зао је Са ле то вић, чи ја 
се по став ка Го го ље ве „Же нид бе“ 
са ве ли ким успе хом игра на на шој 
сце ни још од 2005. го ди не.

Уло ге ту ма че Вук Ко стић 
(Сто ја но вић, ка пе тан, ко ман
дир ју ри шног од ре да), Иван 
Бо сиљ чић (Сте ван, пот по
руч ник ар ти ље ри је), Вук 
Са ле то вић (Ко ста Тур чин, 

по руч ник, ар ти ље рац), 
Бо јан Кри во ка пић 
(Рај ко, по руч ник), 

ТРО СТРУ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ У ОПЕ РИ

Верди и једно од његових најпопуларнијих дела

У го ди ни обе ле жа
вања две сто те го ди
шњи це Вердијевог 
ро ђе ња, Опе ра сла
ви још два ју би ле ја 

ве за на за овог ства ра о ца: пре сто 
го ди на, 24. апри ла 1913, ње гов 
„Тру ба дур“ се пр ви пут на шао на 
ре пер то а ру на шег на ци о нал ног те
а тра, а про шле су бо те, 26. ок то бра,  
нај но ви ја по став ка овог де ла је до
жи ве ла 50. ре при зу.

Бе о град ска пре ми је ра овог 
де ла ко је је свет ску пра и звед бу 
до жи ве ло 19. ја ну а ра 1853. у те
а тру Апо ло у Ри му, би ла је пр ва 
„ве ли ка“, це ло ве чер ња опе ра на 

нашој сцени, из ве де на у де ко ру и 
са по себ но пра вље ним ко сти ми
ма, те не ки те а тро ло зи сма тра ју да 
тај да тум озна ча ва ро ђен дан на ше 
Опе ре (зва нич ним по чет ком ра да 
сма тра се пре ми је ра опе ре „Ма
дам Ба тер флај“, 11. фе бру а ра 1920, 
ка да је фор ми ран ан самбл Опе ре, 
и ка да је от по чео кон ти ну и ра ни 
рад). Ма ло је ре ћи да је у пи та њу 
био хе рој ски по ду хват: по чет ком 
те, 1912/13. се зо не, про гла ше на је 
мо би ли за ци ја и по ла умет нич ког 
и тех нич ког осо бља је оти шло, па 
је По зо ри ште чак би ло при ну ђе но 
да од 25. но вем бра до 25. де цем
бра пре ки не рад, а ди ри гент Ста

ни слав Би нич ки и ре ди тељ Алек
сан дар Ива но вич Ан дре јев, осим 
Дра ге Спа сић и Ру дол фа Феј фа ра, 
на рас по ла га њу има ју са мо – гла
сов но и му зич ки об да ре не глум це. 
Па ипак је, су де ћи по та да шњој, не 
баш бла го на кло ној кри ти ци, На

род но по зо ри ште је на нај бо љи 
мо гу ћи на чин про сла ви ло сто го ди
шњи цу ком по зи то ро вог ро ђе ња, а 
пред ста ва је би ла „успех за све оне 
ко ји су нам је спре ми ли и да ли“. О 
без ре зер вном оду ше вље њу пу бли
ке нај бо ље го во ри по да так да је до 
по че тка Пр вог свет ског ра та, „Тру
ба дур“ од и гран 23 пу та, по след њи 
пут 8. ју на 1914.

У ме ђу рат ном пе ри о ду усле
ди ле су, ка ко се та да го во ри ло, об
но ве: Ру дол фа Феј фа ра 24. мар та 
1920. ко ју је по но во ди ри го вао Би
нич ки, Зден ка Кни тла под ру ко вод
ством ма е стра Ло вра Ма та чи ћа 4. 
фе бру а ра 1929, па ре жи ја Ру дол фа 

Ер тла 17. ок то бра 1932, у му зич кој 
по став ци Ива на Бре зов ше ка ко га 
је убр зо за ме нио Пре драг Ми ло
ше вић. И пр ву пре ми је ру по сле 
Дру гог свет ског ра та, у ре жи ји Јо
си па Ку лун џи ћа, ди ри го вао је Ми
ло ше вић, по том се сме њу ју ћи за 
ди ри гент ским пул том са Ду ша ном 
Ми ла ди но ви ћем; по став ку Ар се Јо
ва но ви ћа чи ја пре ми је ра је би ла 29. 
ју на 1967. ди ри го вао је Бо ри слав 
Па шћан ко ји је му зич ки по ста вио 
и пред ста ву у ре жи ји Бо ри сла ва 
По по ви ћа 23. апри ла 1977, а на сле
ди ли су га Ни ко лај Жли чар, Ан тон 
Ко лар, Алек сан дар Ле ков ски, Жељ
ка Јо ва но вић и Ђор ђе Па вло вић. 

Током читавог столећа,
Вердијев „Трубадур“ је,

може се рећи, непрекидно
нарепертоаруНародногпо
зоришта.Одигранаје,уиз
вођењунашихсолиста,Хо
раиОркестра,412пута.

ЖириусаставуВлади
мир Стаменковић,

Ђурђија Цветић и Вла
димир Арсић, за најбољу
представу на Фестивалу
„Театаруједномдејству“
уМладеновцу,прогласиоје
наш „Женски оркестар“.
Награду, коју је у име ан
самблапримилаНелаМи
хаиловић, после извођења
овепредставе30.октобра,
добитницима је свечано
уручилаЈасминкаПрокић,
помоћница председника
ОпштинеМладеновац.
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зе мљи, на сво је две но ге, до да на 
да на шњег.

Ка ко се то, у ства ри, де си ло?  
Оства ри ли смо ве ли ки успех 

са на шим ис пи том на тре ћој го ди
ни, ко ји се звао „Играј мо ко ме ди
је“ и са сто јао се из два де ла: сце на 
из ра зних Шек спи ро вих ко ме ди ја 
и Мо ли је ровог „Жоржа Дан дена“. 
На сту пи ли смо у ју ну ‘93. на Ве
ли кој сце ни На род ног по зо ри шта. 
Се ћам се да је би ло пре пу но гле
да ли ште. То је био мој пр ви про
фе си о нал ни на ступ и то на сце ни 
Националног театра. До жи ве ли 
смо ова ци је, а док смо ка сни је 
исте те но ћи, ка да се све за вр ши
ло, се де ли са Бер че ком, он нам је 
ре као: „Од са да сте сви сти пен ди
сти На род ног по зо ри шта, а кад ди
пло ми ра те, сле де ће го ди не, би ће те 
сви при мље ни“. Сви смо по че ли да 
ра ди мо још то ком че твр те го ди не 
фа кул те та, а нас пе то ро је ушло у 
аг на жман – Бо рис Пин го вић и нас 
че ти ри де вој ке, На та ша Нин ко вић, 
Да ни је ла Угре но вић, Да ни е ла Ку
зма но вић Па вло вић и ја. Гло го вац 
и Ћет ко вић су по зва ни у Ју го сло

вен ско драм ско и иза бра ли да оду 
та мо, а Сер геј Три фу но вић је остао 
сло бод ни умет ник до да нас. А од
мах ‘93. се де си ла и та пред ста ва, 

„Укро ће на го ро пад“, за и ста чу ве на: 
по то ме што се „ви си ло са га ле ри
ја“ и што је ви ше од 120 пу та игра
на на Ве ли кој сце ни, а то је рет кост 

у ку ћи са три ан сам бла. На ста ла је 
на осно ву јед не сце не из тог ис пи
та, тач ни је сце не у ко јој смо Сер геј 
Три фу но вић и ја игра ли Пе тру чи ја 
и Ка та ри ну. Пре ми је ра је била 14. 
де цем бра 1993, а пред ста ва је има
ла леп жи вот и ду го тра ја ње и мно
го нам је див них тре ну та ка до не ла. 
Ре жи рао ју је наш про фе сор Вла да 
Јев то вић који је на жа лост пре ми
нуо ове го ди не, а ње го ва же ља је 
би ла да са хра ни по сле опе ла из го
во рим за вр шни мо но лог Ка та ри не 
из те на ше „Укру ће не го ро па ди“. 
Би ло је дир љи во, а ја сам осе ти ла 
ка ко се не ки кру го ви у жи во ту за
твара ју и ка ко све има сво је.

Гор да на Сму ђа

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА НЕ ЛУ МИ ХА И ЛО ВИЋ

Кру го ви ко ји се за тва ра ју

Нела ће нам се ускоро представити у лику Софије
у филмском омнибусу „Једнаки“, састављеном од

осамфилмскихпричакојејережиралоосамредитеља,а
којеобрађујуосамправадететадефинисанихпремаПо
вељиУН:„УтомфилмуиграмСофију,женукојајеуде
тињствузлостављанаодстранеоца,акадајепостала
школскипсихологсусрећесесадевојчицомкојаимаисти
проблем.Филм,чијасепремијераочекујепочетком2014.
себавискретањемпажњенатоколиконасиљанадде
цомимаоконасиапелуједаобратимопажњунадеша
вањаупородицииунајближемокружењу.

ГОСТ У БА ЛЕ ТУ 

Ђу зе пе Пи ко не  

У Мин ку со вом ба
ле ту „Ба ја де ра“, 
у ко ре о гра фи ји 
Га бри е ле Ко мле
ве, 12. но вем бра 

2013. глав ну му шку уло гу, Со
ло ра, играће ин тер на ци о нал на 
ба лет ска зве зда Ђу зе пе Пи ко не, 
са на шом п р и м а  б а л е 
р и  н о м  Аном Па
вло вић у у л о  з и 
Ники је. 

Пи ко не је 
по ха ђао Ба лет
ску шко лу Те а
тра Сан Кар ло у На пу љу. 
Имао је са мо 12 го ди на ка да 
га је Бе пе Ме не га ти иза брао да 
на сту пи у уло зи мла дог Ни жин
ског на свет ској пре ми је ри ба ле та 
„Ни жин ски“, са Кар лом Фра чи и 
Вла ди ми ром Ва си ље вим. На по
зив Пје ра Ла ко та се као со ли ста 
при дру жу је На ци о нал ном ба ле
ту Нан си ја у ше сна е стој го ди
ни. Члан Ен гле ског на ци о нал ног 
ба ле та у Лон до ну је од 1993. до 
1997, ка да пре ла зи у ABT New 
York. На сту па у глав ним уло га
ма у кла сич ним,  нео кла сич
ним и мо дер ним ба ле ти ма. 

Са Ни ном Ана ни а шви
ли је на сту пио на свет
ској пре ми је ри ба ле та 
„Кор сар“, ка да је био 
но ми но ван за пре сти
жно при зна ње Ин тер
на ци о налне награде Be no-
is de la Dan ce. На сту па као го сту
ју ћи умет ник у не ко ли ко зна чај
них ба лет ских ком па ни ја као што 
су: Кра љев ски ба лет из Лон до на, 
Бо стон ски ба лет, Бољ шој те а тар, 
Те а тар Опе ре из Ри ма, Беч ка др
жав на опе ра, На ци о нал ни ба лет 
из Ам стер да ма, Пле сни те а тар из 
Лос Ан ђе ле са, На ци о нал на опе ра 
из Бу ку ре шта, Ку бан ски на ци о

нал ни ба лет, На ци о нал ни ба лет из 
Бор доа, Ба лет СНГ из Љу бља не, 
Ма ке дон ска опе ра и ба лет, Те а тар 
„Сан Кар ло“ из На пу ља, Ве рон ска 
аре на, Te a tro Mas si mo из Па лер ма, 
као и на број ним ме ђу на род ним 
га ла кон цер ти ма и фе сти ва ли ма. 
Ба лет ски сајт „Пле сни 
ж у р  нал“ (Gi or na
le del la Dan za) га 
је 2012. про гла сио 
у м е т  ни ком го

ди не. Од 
2004. је 

у м е т  н и ч  к и 
ди рек тор ком

пани је Pi co ne 
and The Gi ants of 
Bal let. Да под се ти мо, 
„Ба ја де ра“ је кла сич но 
о с т в а  р е  њ е ко је на 
свом ре пер то а ру 
н е  г у  је сва ка 
ре  спек т а  б и л  н а 
ба лет ска ком па ни ја у све ту. Пр во 
из во ђе ње овог де ла је би ло 1877. 
го ди не у Ма ри јин ском те а тру у 
Санкт Пе тер бур гу, а на на шој сце
ни се из во ди у ин те грал ној вер зи
ји. У пред ста ви уче ству је це ло куп
ни ан самбл Ба ле та, а Ор ке стром 
ди ри гу је Ђор ђе Па вло вић. 

Бран ки ца Кне же вић

Све ове по став ке су пе ва не у пре
во ду Ми ла на Ди мо ви ћа. По след
ња пре ми је ра, на ко јој се пр ви пут 
чуо ори ги нал ни ли бре то Сал ва то ра 
Ка ма ра на, на ита ли јан ском, би ла 
је 22. но вем бра 2001, у го ди ни ка
да се обе ле жа ва ло сто го ди на од 
смр ти Вер ди ја. Ди ри го вао је ма е
стро Де јан Са вић, ре жи ра ла Ива на 
Дра гу ти но вић, сце но граф је био 
Алек сан дар Зла то вић, а ко сти мо
граф Љи ља на Ор лић. Ова поставка 
је, ево, већ два на ест го ди на на ре
пер то а ру, од и гра на је пе де сет пу та, 
пред ско ро 20000 гле да ла ца на ма
тич ној сце ни и 3000 на ле то шњем 
го сто ва њу на отво ре ној сце ни Твр
ђа ве у Ни шу. Пред ста ву су во ди ли 
и ди ри ген ти Зо ри ца Ми тев Вој но
вић, Ђор ђе Па вло вић и Ана Зо ра на 
Бра јо вић. 

За сто го ди на не пре кид ног 
тра ја ња јед ног де ла, баз сум ње су 
нај за слу жни ји пе ва чи, али чла нак 
у но ви на ма не до зво ља ва ни да их 
све на бро ји мо. Ево, сто га, са мо не
ких од наших ве ли ких опер ских 

име на: Гро фа Лу ну су ту ма чи ли 
Ру долф Ертл, Ста но је Јан ко вић, 
Јо ван Гли го ри је вић, Ду шан По по
вић, Ни ко ла Ми тић, Ве ли зар Мак
си мо вић, Вла де та Ди ми три је вић, 
Зо ран Алек сан дрић, Сло бо дан 

Стан ко вић, Ни ко ла Ми ја и ло вић, 
Ми о драг Д. Јо ва но вић, Жељ ко Лу
чић, Дра гу тин Ма тић... У уло зи 
Ле о но ре ра ни је су бри љи ра ле Дра
га Спа сић, Је ле на Лов шин ска, Ма
ри ја Жа лу до ва, Кор не ли ја Нин ко
вић, Ол га Ољ де коп, Зден ка Зи ко ва, 
Ва ле ри ја Хеј ба ло ва, Ба хри ја Ну ри 
Ха џић, Зла та Се сар дић, Мил ка 
Сто ја но вић, Слав ка По по вић, Рад
ми ла Ба ко че вић, Рад ми ла Сми
ља нић, Вје ра Ми кић Ми ра но вић, 
Ви шња Па вло вић Дра ку лић, а са
да Ја сми на Трум бе таш Пе тро вић, 
Све тла на Не сто ров, Са ња Кер кез... 
Уло гу Ацу че не су ту ма чи ле Те о
до ра Ар се но вић, Ев ге ни ја Пин
те ро вић, Ме ла ни ја Бу га ри но вић, 
Ми ли ца Ми ла ди но вић, Љу би ца 
Вр сај ков, Ђур ђев ка Ча ка ре вић, 
Бре да Ка леф, Ол га Ми ло ше вић, 

Је ле на Вла хо вић, Ду брав ка Зу бо
вић, Ило на Кан тор, Дра га на дел 
Мо на ко, На та ша Јо вић Три вић... 
Те нор ску пар ти ту ру Ман ри ка су 
с успе хом пе ва ли Во ји слав Ту
рин ски, Лав Зи но вјев, Ма рио Ши
менц, Ати лио Пла нин шек, Јо сип 
Ри ја вец, Алек сан дар Ма рин ко вић, 
Зво ни мир Кр не тић, Сто јан Ган чев, 
Сер геј Ду бро вин, Ду шан Пла зи
нић, Ни ко ла Ки та нов ски, Хон Ли, 
Јан ко Си на ди но вић... Ба сов ску 
ро лу Фе ран да су, из ме ђу оста лих, 
ту ма чи ли и Алек сан дар Ту ца ко
вић, Жар ко Цве јић, Ми ро слав 
Чан га ло вић, Бра ни слав Пив нич ки, 
Ђор ђе Ђур ђе вић, Жи ван Са ра ман
дић, Алек сан дар Ђо кић, Иван То
ма шев, Не над Ја ко вље вић, Све то 
Ка стра то вић, Дра го љуб Ба јић...

Је ли ца Сте ва но вић

2013. глав ну му шку уло гу, Со
ло ра, играће ин тер на ци о нал на 
ба лет ска зве зда Ђу зе пе Пи ко не, 

п р и м а  б а л е 
Аном Па

у л о  з и 

Пи ко не је 
по ха ђао Ба лет
ску шко лу Те а
тра Сан Кар ло у На пу љу. 
Имао је са мо 12 го ди на ка да 
га је Бе пе Ме не га ти иза брао да 
на сту пи у уло зи мла дог Ни жин
ског на свет ској пре ми је ри ба ле та 
„Ни жин ски“, са Кар лом Фра чи и 
Вла ди ми ром Ва си ље вим. На по
зив Пје ра Ла ко та се као со ли ста 
при дру жу је На ци о нал ном ба ле
ту Нан си ја у ше сна е стој го ди
ни. Члан Ен гле ског на ци о нал ног 
ба ле та у Лон до ну је од 1993. до 
1997, ка да пре ла зи у ABT New 
York. На сту па у глав ним уло га
ма у кла сич ним,  нео кла сич
ним и мо дер ним ба ле ти ма. 

Са Ни ном Ана ни а шви
ли је на сту пио на свет
ској пре ми је ри ба ле та 
„Кор сар“, ка да је био 
но ми но ван за пре сти
жно при зна ње Ин тер
на ци о налне награде Be no-
is de la Dan ce. На сту па као го сту

као и на број ним ме ђу на род ним 
га ла кон цер ти ма и фе сти ва ли ма. 
Ба лет ски сајт „Пле сни 
ж у р  нал“ (Gi or na
le del la Dan za) га 
је 2012. про гла сио 
у м е т  ни ком го

ди не. Од 
2004. је 

у м е т  н и ч  к и 
ди рек тор ком

пани је Pi co ne 
and The Gi ants of 
Bal let. Да под се ти мо, 
„Ба ја де ра“ је кла сич но 
о с т в а  р е  њ е ко је на 
свом ре пер то а ру 
н е  г у  је сва ка 
ре  спек т а  б и л  н а 
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Оти шао је и наш Ла за, чи ји 
сам ко ле га био 20 го ди на и 

ко га сам при хва тио пре све га као 
при ја те ља, пра вог и искре ног. 
Це нио је искре ност и по ште ње, 
а пре зи рао лаж и ли це мер ство. 
У ко му ни ка ци ји са љу ди ма ни је 
имао „дла ке на је зи ку“, али они 
ко ји су га ствар но по зна ва ли зна
ли су да је то из нај бо ље на ме ре. 
Ве ли ки ви зи о нар и ен ту зи ја ста у 
свом по слу. Осни вач пр вог Сту
ди ја за ди зајн све тла у Ср би ји, а 
са мим тим и пр ви ди зај нер све

тла. По ста вио је смер ни це сво
јим ко ле га ма ко ји ће се ба ви ти 

тим по слом. Као ве чи ти бо рац за 
пра ва рад ни ка, био је пред сед ник 
АСНС ГС Јав них слу жби, а у На
род ном по зо ри шту је био осни
вач огран ка овог син ди ка та. Сво
јим од ла ском је оста вио ве ли ку и 
бол ну пра зни ну у ср ци ма љу ди 
ко ји су га до бро по зна ва ли и чи
ји је при ја тељ био. По зо ри ште је 
из гу би ло чо ве ка од ве ли ке вред
но сти. Ја знам да се Ла за, ка да је 
за спао ов де, истог ча са про бу дио 
та мо не где где му је са да си гур но 
бо ље.

IN MEMORIAM

 Лазар Стреоски (1964–2013)

Ми ло рад Ми шко
вић је ро ђен у 
Ва ље ву 1928. 
По сле не ко ли
ко го ди на, са 

по ро ди цом до ла зи у Бе о град где 
за вр ша ва основ ну шко лу и гим на
зи ју. У сту дио Ни не Кир са но ве до
ла зи са че тр на ест го ди на, а у ше
сна естој му је по ну ђен ан га жман 
у На род ном по зо ри шту. Не ми ран 
дух, огром на по тре ба за зна њем 
и не за ви сно шћу во де га у Па риз, 
чи ја је ат мос фе ра би ла од лич на 
под ло га за ње гов да љи умет нич
ки раз вој. Рат, тек за вр шен, умет
ни ци пу ни но ве енер ги је ре ше ни 
да по ме ре гра ни це и отво ре но во 
по гла вље у обла сти игре. И сам 
Ми ло рад Ми шко вић је го во рио 
о са ве ти ма ко је је до би јао од две 
из у зет не умет ни це, Не вен ке Ур ба
но ве, ко ја је сво је ус хи ће ње Па ри
зом пре не ла и на ње га, као и свог 
пр вог пе да го га Ни не Кир са но ве, 
ко ја му је че сто го во ри ла да мо ра 
да оде у Па риз и на ста ви шко ло ва
ње код Ол ге Пре о бра жен ске. Две 
чу ве не ру ске ба ле ри не су у се би 
но си ле дух цар ског до ба и да ле 
из у зе тан до при нос у фор ми ра њу 
Ми шко ви ћа као умет ни ка.   

По до ла ску у Па риз, при дру
жу је се тру пи „Bal lets des Champs 
Elyse es“ ко ју су во ди ли ба лет ски 
игра чи и ко ре о гра фи Жа нин Ша
ра и Ро лан Пе ти. Чла но ве тру пе је 
чи ни ла чи та ва ге не ра ци ја мла дих 
игра ча и ко ре о гра фа, на след ни ка 
нео кла сич ног Ли фа ро вог сти ла 
(Ser ge Li far) спрем них да отво ре 
вра та мо дер ним иде ја ма. Ве о ма 
млад, Ми шко вић от кри ва ре пер
то ар Фо ки на и Мја си на у тру пи 
„Ori gi nal Bal let Rus se du Co lo nel 
de Ba zil“ где на сту па као со ли ста. 
Нај зад, по ста је пра ва зве зда – пр
ви играч у тру пи „Grand Bal let du 
mar qis de Cu e vas“ у Мон те Кар лу. 
Бри љи рао у ба ле ти ма „Жи зе ла“ 
и „Ро мео и Ју ли ја“. На ста вља и 
са рад њу са Пе ти јем ко ји му пре
пу шта ве ћи ну сво јих уло га. Он је 

у Ми ло ра ду пре по знао игра ча из
у зет не фи зич ке ле по те, чи стих и 
склад них ли ни ја, ко ји пле ни сво
јом по ја вом на сце ни. Ми шко вић 

осва ја Па риз, а успех кру ни ше у 
Њу јор ку за хва љу ју ћи оства ре њу у 
ба ле ту „Com bat“. Та да је на гра ђен 
као нај бо љи мла ди играч го ди не. 

Сле ди пе ри од тур не
ја по Фран цу ској, а 1951. 
го ди не, Ан тон До лин 
га пред ста вља пу бли ци 
у Лон до ну у пред ста ви 
„Жи зе ла“. Ве ли ки успех у 
Лон до ну ме ња ток ње го ве 
ка ри је ре и чу ве на Али си
ја Мар ко ва, pri ma bal le ri na 
as so lu ta, та да на вр хун цу 
сла ве, по зи ва га да бу де 
њен парт нер на тур не ји 
по Ен гле ској, Фран цу ској 
и САД. Њи хо ви сјај ни на
сту пи уз прат њу сим фо
ниј ског ор ке стра, осва ја
ли су пу бли ку од Ал берт 
хо ла у Лон до ну (Royal 
Al bert Hall), пре ко Па ла те 
„Ша јо“ (Pa la is de Cha il lot) 
у Па ри зу, па све до Хо ли
ву да. По ме ни мо и при ма
ба ле ри не, свет ске зве зде са ко ји ма 
је Ми шко вић на сту пао: Жа нин Ша
ра, Ивет Шо ви ре, Мар гот Фон тејн, 
Ро зе ла Хај та у ер, Кар ла Фра чи, Мо
на Ин гле зби и мно ге дру ге.

Спре ман за но ве иза зо ве, Ми
шко вић од лу чу је да осну је сво
ју ком па ни ју. На фе сти ва лу Ли
он–Шар бо ни је 1956, пр ви пут је 
пред ста вио тру пу. Део про гра ма 
чи нио је и ба лет „Про ме теј“, у ко
ре о гра фи ји Мо ри са Бе жа ра, ко ји је 
оства рио огро ман успех. Ни жу се 
тур не је „Про ме те ја“ по Ла тин ској 
Аме ри ци, се вер ној Афри ци, Бли
ском ис то ку. Осво јен је чи тав свет, 
али Ми шко вић же ли да ус по ста ви 
ве зу са сво јом зе мљом. На сту пи ма 
у „Жи зе ли“ и пред ста ви „Ро мео и 
Ју ли ја“, 1966. се вра ћа у сво ју по
стој би ну као зве зда. Ди ми три је 
Пар лић по ста вља за ње га ба лет 
„Ху ан од Ца ри се“, 1968. 

По чет ком се дам де се тих го ди
на про шлог ве ка бо ра ви у САД као 
умет нич ки ди рек тор, пр во у Да ла
су, по том у Ала ба ми где је осно
вао и ко ре о граф ски од сек на Ви
со кој шко ли сцен ских умет но сти. 
У Евро пу се вра ћа 1974. го ди не. 
Са ра ђи вао је и са чу ве ним Мо ри

сом Бе жа ром ко ји је по себ но це
нио Ми шко ви ћа као пе да го га, те је 
успе шно пред во дио Бе жа ро ву тру
пу на тур не ја ма у САД.

Не у мор на умет нич ка при ро да 
и зре лост отва ра ју но ве хо ри зон те 
и Ми шко вић се све ви ше по све ћу је 
ко ре о гра фи ји. По ме ни мо но ву вер
зи ју „Жи зе ле“ у ве рон ској Аре ни 
ко ја оства ру је ве ли ки успех. Сле ди 
„Крц ко Ора шчић“ и још не ко ли ко 
це ло ве чер њих ба ле та кре и ра них 
за при ма ба ле ри ну Кар лу Фра чи. У 
Фи рен ци су у „Ла бу до вом је зе ру“ 
Ми ло ра да Ми шко ви ћа на сту па ли 
Је ка те ри на Мак си мо ва и Вла ди
мир Ва си љев. Кра јем се дам де се
тих све ви ше ра ди у Ита ли ји. Ни жу 
се успе шне ко ре о гра фи је „Кле о па
тра“, „Вер тер“ ко је су по не ле нај
ви ша при зна ња.

Сле де но во раз до бље у им
по зант ној би о гра фи ји Ми ло ра да 
Ми шко ви ћа. На по зив ге не рал
ног ди рек то ра UNESCOа по ста
је умет нич ки ди рек тор те свет ске 
ор га ни за ци је. Бе ле жи успе хе у 
ор га ни за ци ји број них кон це ра та, 
из ло жби, сим по зи ју ма из обла сти 
ба лет ске умет но сти. Нај зад, по ста
је до жи вот ни по ча сни пред сед ник 

Ме ђу на род ног са ве та за игру 
при UNESCOу.

Им пре сив на умет нич ка 
би о гра фи ја Ми ло ра да Ми
шко ви ћа об у хва та то ли ко 
до стиг ну ћа и не мо гу ће је 
по ме ну ти и об у хва ти ти баш 
све. Она ре флек ту је бо гат
ство ње го вог ду ха, хра брост 
и ве ру умет ни ка. Ње го ва 
уро ђе на от ме ност, еле ган ци
ја, по себ на фи зич ка ле по та 
у ком би на ци ји са пре да ним 
ра дом и огром ном енер ги јом, 
обе ле жи ла је зна ча јан пе ри
од у ба лет ској умет но сти, 
што по твр ђу је и чи ње ни ца 
да не по сто ји зна чај ни ји лек
си кон игре или ен ци кло пе
ди ја ко ја не по ми ње његово 
име. Оста вио је ду бок траг 
у сфе ри умет но сти, а мо жда 

сам Ми шко вић нај бо ље де фи ни ше 
игру у раз го во ру са те а тро ло гом 
Јо ва ном Ћи ри ло вим: „Игра, кад је 
на нај ви шем ни воу, исто је што и 
би блиј ски псалм, по сло ви ца и Пе
сма над пе сма ма. То је тре ну так 
кад се ми сао за у ста ви, кад ни је ни 
са мо ин те лект, ни зна ње, ни ве ра, 
већ не што што пре ва зи ла зи све то 
и до ла зи у не по сре дан кон такт са 
све том и ње го вом су шти ном“.

Као за вр ше так, али не крај, већ 
но ви по че так, не ки но ви хо ри зонт 
у ко јем се по но во ра ђа Умет ник, 
на во ди мо ре чи фран цу ског фи ло
зо фа Пје ра Ра ли са ко га је и сам 
Ми шко вић сма трао сво јим спи ри
ту ал ним оцем. О Ми шко ви ћу као 
Про ме те ју, Ра лис ка же „ни је то ви
ше био уче но скло пљен низ ко ра
ка. Био је ‘не што дру го’! Тре ба ло 
га је ви де ти у Про ме те ју, за ње га 
ство ре ном ба ле ту Мо ри са Бе жа ра. 
На ан тич кој сце ни Фор ви је ра, под 
сре бр ним по гле дом Ме се ца, ка ко 
пред ста вља све тлост укра де ну не
бу, ди же го ру ћу ба кљу Бо жан ске 
ва тре – у на шем Све ту за мра че
ном, до но си По ру ку оно га при спе
лог спо ља“.

Бран ки ца Кне же вић 

СЕЋАЊЕ НА УМЕТНИКА MИЛОРАДА МИШКОВИЋА (ВАЉЕВО, 26. МАРТ 1928 – НИЦА, 21. ЈУН 2013)

Посебна личност

Бла го и на сме ја но ли це, љу
ба зне и бла го на кло не речи 

које је упућивао саговорницима, 
кон цен три сан и па жљив по глед... 
То је био наш Бо шко. За со бом 
је оста вио значајне новинарско
истраживачке радове. Али оставио 
је и ве ли ко бла го ко је је му је да
ро ва но и ко је је бри жно не го вао и 
чу вао – су пру гу, две кће ри, уну ку, 
три се стре и бра та са по ро ди ца ма... 
и мно го дра гих при ја те ља и ко ле га 
ко ји ма ће за у век не до ста ја ти.

Ј. С.

IN MEMORIAM

Бошко Војковић (1952–2013)

„Милорадјебиопоези
јасама...,‘Принц’чимби
изашаонасцену,обдарен
снажним драмским сми
слом...посебналичност“.
Овако га описује Жанин
Шара (Janine Charrat),
францускабалеринаико
реографкиња.
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ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (5) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

Bas so Yugo sla vo

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (36) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Ду шка Дра ги че вић – игра осе ћај ног ср ца
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Го ди на 1968, по ред 
успе шне ауди ци о не 
пред ста ве „Лу чи ја од 
Ла мер му ра“, за Жи
ва на је би ла зна чај на 

и због так ми че ња у Бу се ту. Гра
дић Бу се то, род но ме сто Ђу зе пеа 
Вер ди ја, сва ке го ди не одр жа ва ве
ли ко так ми че ње пе ва ча под на зи
вом „Vo ci Ver di a ni“ – „Вер ди је ви 
гла со ви“. Жи ри овог пре сти жног 
так ми че ња чи не ди рек то ри нај зна
чај ни јих опер ских ку ћа у Евро пи. 
Так ми че ње се са сто ји од ели ми
на ци о ног де ла, по лу фи на ла и фи
на ла.

У то ку так ми че ња, пе ва чи ца из 
Бу гар ске ко ја је на сту па ла пре Жи
ва на, ре кла му је да чла но ви жи ри
ја не за ин те ре со ва но слу ша ју из во
ђа че, да чак и раз го ва ра ју ме ђу соб
но и тек по вре ме но обра те па жњу 
на так ми ча ре. Ка ко би при ву као 
па жњу, Жи ван је од лу чио да не ко
ли ко фра за у ве ли кој ари ји кра ља 
Фи ли па из „Дон Кар ло са“ спо ји 
у је дан дах, што је за пе ва ча вр ло 
ри скант но, али за пу бли ку ве о ма 
атрак тив но и уз бу дљи во. При ме
тио је да се по сле пр ве та кве фра зе 
жи ри ућу тао и да су га па жљи во 
пра ти ли до кра ја. 

По ред Жи ва на, на так ми че њу 
је уче ство ва ло још тро је пе ва ча 

из Ср би је: Ол га Ха џи Не шић (ка
сни је Ђо кић), Ни ко ла Ми тић и 
Алек сан дар Ђо кић. Ол га Ђо кић и 
Ни ко ла Ми тић су та да на гра ђе ни 
пр вом и че твр том на гра дом. Ка да 
је пу бли ка на кра ју чу ла да Жи ван 
ни је ме ђу на гра ђе ним пе ва чи ма, 
љу ти то и бур но, ка ко то Ита ли ја ни 
ра де, гро мо гла сно је скан ди ра ла 
„Bas so Yugo sla vo!“ по ка зу ју ћи ти
ме не за до вољ ство због ре зул та та и 
огром ну на кло ност пре ма мла дом 
пе ва чу из Ср би је.

По сле так ми че ња, на при је му 
код гра до на чел ни ка Бу се та, ди рек
тор Беч ке др жав не опе ре Шнај дер 
је са оп штио да под но си остав ку 
на ме сто пот пред сед ни ка жи ри ја, 
у знак про те ста због „скан да ла ко
ји се де сио са мла дим ју го сло вен
ским ба сом“. По ну дио је Жи ва ну 
отво рен уго вор са Беч ком др жав
ном опе ром и из ра зио на ду „да 
ће мла ди умет ник би ти ра зу ман у 
сво јим зах те ви ма“. Жи ван је од био 
по ну ду, јер ни та да, ни ка сни је, ни
је сма трао да би ка ри је ру тре ба ло 
да гра ди у ино стран ству. Од био 
је и при ма мљи ве по ну де за ду жи 
ан га жман у опе ра ма из На пу ља и 
Ри ма. У на ред них не ко ли ко се зо
на, пе вао је зна чај не уло ге пр вог 
ба сов ског фа ха и из био у еша лон 
пр ва ка. 

Кад је чу ла Жи ва на 
Са ра ман ди ћа као Кра у на 
у опе ри „Пор ги и Бес“ 
(у на слов ним уло га ма 
су би ли Рад ми ла 
Сми ља нић и Ми
ро слав Чан га ло
вић), умет ни ца 
Ке трин Бар нес, 
су пру га ре ди
те ља ове пред
ста ве, Ир ви на, 
ег зал ти ра но је 
из ја ви ла: „Фа
сци ни ра на сам 
му зич ком об ра
дом! Сви ђа ју ми 
се Пор ги и Бес, али сам оду ше вље
на и Кра у ном. Ми слим да је пред 
њим ве ли ка ка ри је ра“. А бу гар ски 
бас Ни ко лај Ђа у ров, по што је пе
вао са Жи ва ном у „Дон Кар ло су“, 
из ја вио је: „Ње гов Ин кви зи тор ме 
је у јед ном тре нут ку тр гао, па сам 
мо рао да ’зап нем’ да би ду ет био 
мак си мал но до бар. За ме не је ње
гов Ин кви зи тор био пра во от кро
ве ње и ин спи ра ци ја“.

Пи шу ћи о Жи ва но вим умет
нич ким до ме ти ма у Гу но о вом 
„Фа у сту“, бу дим пе штан ски лист 
„Филм, по зо ри ште, му зи ка“, об ја
вио је мар та 1977: „Жи ван Са ра
ман дић, ју го сло вен ски бас, за и ста 

ме фи сто фел ске по ја ве и од го ва ра
ју ћег там ног ве ли ког гла са, оства
рио је увер љив лик Ме фи ста, вла
да ра под зе мља“. 

Сво ју та да већ по зна ту и при
зна ту ко ле ги ни цу, по то њу су пру
гу Мил ку Сто ја но вић. пр ви пут 
је срео на про би „Аиде“ 1966. го
ди не. Жи ван се че сто при се ћао: 
„Спре ма ју ћи се да де би ту јем, на 
про би сам се же сто ко на љу тио 
што за јед но са ан сам блом и хо ром 
че кам при ма до ну ко ја ка сни ви ше 
од по ла са та. Пи тао сам их: ’За што 
је не ис те ра те?’ Ни сам мо гао ни да 
са њам шта ће се по сле до го ди ти, 
ни да на слу тим да ћу се бр зо на

ви ћи на то да је до жи вот но 
че кам. Нај пре сам је за во лео 
као ве ли ку пе ва чи цу, па као 
дру га и при ја те ља, а он да се 
све пре тво ри ло у ис кре ну и 
сна жну ве зу, пре ко је ми ни
је ни на па мет па да ло да се 
за не ко га та ко ду бо ко ве жем. 
Та ве за је ја ко чвр ста, али не 
и ла ка, јер смо раз ли чи тих 
на ра ви. Ја сам у хо ро ско пу 
Ован, а она Ја рац, па се че
сто сре ће мо на брв ну. По што 
има мо раз ли чи та по ли тич ка 
уве ре ња, ја ка жем да, у ства
ри, жи вим са кла сним не при
ја те љем. Про фе си о нал но, то 

има пред но сти, али и ма на. Ма на 
је, ре ци мо, што сам из гу био за до
вољ ство да је слу шам, од пре те
ра не бри ге ка ко ће уло гу из не ти и 
уз не ти, због обра ћа ња па жње на 
сва ки де таљ, сва ку ин то на ци ју... 
Не ма ту пре да ва ња ужи ва њу! Она 
је, ме ђу тим, мно го бла го на кло ни
ја пре ма ме ни. Пред ност је, пак, у 
то ме, што је брак, ипак, та кво за
јед ни штво у ко јем два би ћа огр ну
та љу ба вљу мо гу да оства ре та кву 
сим би о зу, у ко јој ће ка ри је ре би ти 
уна пре ђи ва не искре ном и зна лач
ком по др шком и соп стве ном енер
ги јом.“

(на ста ви ће се)

Ду шка Дра ги че вић 
(1964), пр ва ки ња 
бе  о  град  ског 
Ба ле та, од
ра сла у 

умет нич кој, ба лет
ској, по ро ди ци, 
оства ри ла је ве
о ма успе шну 
играч ку ка ри
је ру. За вр ши ла 
је шко ло ва ње 
у чу ве ној Ба
лет ској шко ли 
при Бољ шом 
те а тру у Мо
скви, код по
зна тог пе да го га 
На та ли је Зо ло
то ве. Члан Ба ле та 
На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду по ста ла је 
1982. Убр зо је мла дој, 19
го ди шњој Ду шки Дра ги че
вић, по кло нио по ве ре ње ве ли ки 
ба лет ски маг, Ди ми три је Пар лић, 
и  она је 1985. са успе хом од и гра
ла Би ља ну у ње го вој по став ци 
„Охрид ске ле ген де“. 

Од та да се ни жу ве ли ка со ла и 
глав не уло ге у го то во свим ба лет

ским пре ми је ра ма на сце ни На
род ног по зо ри шта: „Пер Гинт“, 
„Три јумф Афро ди те“, „Ла бу до во 
је зе ро“, „Пе тар Пан“, „Жи зе ла“, 
„Ка рмен“, „Сам сон и Да ли ла“, 

„Дон Ки хот“, „Вас кр се ње“, 
„Ше хе ре за да“, „Бах чи

са рај ска фон та на“, 
„Да ма с ка ме ли ја

ма“, „Ву ко ви“, 
„Је се њи пљу

сак“, „Сли
ке“, „Док
тор Џе кил 
и ми стер 
Х а ј д “ , 
„Пе сник 
Ч а ј  ко в 
с к и “ , 
„Кра љи
ца Мар

го“...
И з 

овог им
п о  з а н т  н о г 

ре пер то а ра те
шко је из дво ји ти 

уло ге ко је је Ду шка 
са нај ви ше ср ца од и

гра ла. Са ма је би ла ве о ма 
ве за на за кре а ци ју Мар га ри те 

Го ти је, ко јом је оства ри ла сво ју 
пу ну умет нич ку зре лост, а ње
ном ди на мич ном тем пе ра мен ту 
је нај ви ше од го ва ра ла Ки три у 
„Дон Ки хо ту“. Те же ћи увек да 

на играч кој сце ни оства ри исти
ни те емо ци је, она је на шој ба лет
ској умет но сти по кло ни ла бо га ти 
играч ки опус, ко ји јој је 1991. 
го ди не до нео зва ње пр ва ки ње 
ба ле та На род ног по зо ри шта. Ње
на фи зич ка ле по та укла па ла се у 
умет нич ку игру спон та но и рас
ко шно. 

Та спре га ле по те и осе ћај но
сти и искре но до жи вље не дра ма
тич но сти, до шла је до пу ног из ра
жа ја у ње ном кре и ра њу играч ких 
лич но сти на дах ну тих по зна тим 
књи жев ним де ли ма. Ње на Мар
га ри та Го ти је ће ле по том, пре
фи ње ном склад но шћу и ду бо ко 
до жив ље ном тра ги ком љу ба ви, 
оста ти за бе ле же на у исто ри ји на
ше ба лет ске умет но сти. На де жда 
фон Мек у пред ста ви „Пе сник 
Чај ков ски“ је плод ње ног ве о
ма по мног про у ча ва ња жи во та и 
ка рак те ра ове по жр тво ва не же
неме це не ве ли ког ком по зи то ра, 
ко јој је игром удах ну ла пле ме
ни тост, от ме ност и страст вред не 
не за бо ра ва. Као Кра љи ца Мар га
ре та де Ва лоа, зва на Мар го, ко
јом је обе ле жи ла 20го ди шњи цу 
умет нич ког ра да, Ду шка Дра ги

че вић је из свог умет нич ког би ћа 
зна ла да „из ву че“ и оно што по
став ка ни је до вољ но ну ди ла и да 
убе ди да је ње на зло срећ на ју на
ки ња за и ста би ла нај леп ша, нај
по жељ ни ја и нај ин те ли гент ни ја 
же на сво га вре ме на и да све ове 
осо би не лич но сти Кра љи це Мар
го сво јом ко ли ко дра ма тич ном, 
то ли ко и пре фи ње ном жен стве
но шћу, оста ви као тра јни играч
ки до при нос на шој умет нич кој 
игри. 

Ка да је Ду шка Дра ги че вић 
од лу чи ла да ви ше ак тив но не 
игра на сце ни, по че ла је ка ри је ру 
ре пе ти то ра, ко ју успе шно оства
ру је пре но се ћи мла ђи ма оно што 
је умет нич ка ду ша у ба лет ским 
де ли ма. Та ко се ње на не та ко дав
но из ре че на же ља – да но вим ба
лет ским умет ни ца ма на ме ра ва да 
ули је сна гу ко ја ће им омо гу ћи ти 
да, ка да се диг не за ве са, зна ју да 
„пре ђу ту на шу чу ве ну рам пу“ – 
на нај бо љи на чин оства ру је.

Удру же ње ба лет ских умет ни
ка Ср би је је Ду шки Дра ги че вић 
ове го ди не до де ли ло за слу же ну 
На гра ду за жи вот но де ло.

(на ста ви ће се)

Кад је чу ла Жи ва на 
Са ра ман ди ћа као Кра у на 
у опе ри „Пор ги и Бес“ 
(у на слов ним уло га ма 
су би ли Рад ми ла 

је нај ви ше од го ва ра ла Ки три у 
Те же ћи увек да 

јом је обе ле жи ла 20го ди шњи цу 
умет нич ког ра да, Ду шка Дра ги

На гра ду за жи вот но де ло.

IN MEMORIAM
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29

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

26

субота 19.00

19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 19

ДЕРВИШ И СМРТ

уторак

19.30

опера 
Гаетана 
Доницетија 27

ДОН ПАСКВАЛЕ 

среда

недеља 19.30

17

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

понедељак 19.30

18

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

балет 
П. И. Чајковског 23

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

субота

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 14

четвртак

КРАЉИЦА 
МАРГО

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 01

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

петак

петак 19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 16 

20.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 07

КО ТО ТАМО ПЕВА
/ ОТКУПЉЕНО

четвртак19.30

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

19.30

06

ДОДЕЛА 
НАГРАДА 
„БРАЋА КАРИЋ“

среда 19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 08

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

петак

19.30

10

ДЕВЕТСТО-
ПЕТНАЕСТА 
–ТРАГЕДИЈА 
ЈЕДНОГ НАРОДА

недеља

драматизација романа 
Бранислава Нушића, 
гостовање

19.30

балет 
Лудвига Минкуса 12

уторак

БАЈАДЕРА

19.00

опера 
Жоржа 
Бизеа 09

КАРМЕН

субота

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 21

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  
/ ПРЕТПРЕМИЈЕРА

четвртак 12.00

22

ДАН 
ПОЗОРИШТА

петак 19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 22

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  
/ ПРЕМИЈЕРА

петак 19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 25

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

понедељак

19.30

балет 
Лудвига Минкуса 26

уторак

БАЈАДЕРА

четвртак 19.30

БАЛ ПОД  
МАСКАМА

опера 
Ђузепеа 
Вердија 28 

19.30

29

МИЗАНТРОП

петак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

субота 19.00

АИДА

опера 
Ђузепеа 
Вердија 30 

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 01

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

недеља 19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 02

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

понедељак 19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 03

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

уторак

12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 24

недеља

ПАТАР ПАН

19.30

балет 
П. И. Чајковског 04

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

среда

19.30

музичко-поетско 
сказаније 13

ЊЕГОШ НЕБОМ 
ОСИЈАН

среда

недеља 19.30

24

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава 
Нушића

        

09

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 27

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

среда

20.30

комедија
Жана 
Ануја 12

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 18

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског10

ЗЛИ ДУСИ

недеља

20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 04

ХАСАНАГИНИЦА

понедељак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

среда

12.00

Бориса Пинговића, 
издавач АРТЕ 
Београд 12

ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ ПЕСАМА 
„ЧУБРИНА 3а“ 

уторак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 08

БИЗАРНО

петак

20.30

драма  
Хенрика  
Ибзена 25

ХЕДА ГАБЛЕР

понедељак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 15

БИЗАРНО 

петак

20.30

драма 
Алберта 
Камија 19

НЕСПОРАЗУМ

уторак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 24

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

недеља

20.30

драма  
Јаноша Хаја 30

МАЛИ ГЕЗА 
гостује Народно 
позориште Пирот 

субота

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 02

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 03

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ / 
ПРЕМИЈЕРА

недеља

20.30

комедија
Жана 
Ануја 16

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 05

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак 20.30

драма 
Лукаса 
Берфуса 06

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 07

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

четвртак

20.30

комедија 
Николаја 
В. Гогоља 09

ЖЕНИДБА

субота 20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 13

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

среда 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 14

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

четвртак 20.30

комедија
Милоша
Николића 17

КОВАЧИ

недеља

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 20

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

среда 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 22

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

драма  
Горане  
Баланчевић 23

ОГВОЖЂЕНА

субота

20.30

драма  
Хенрика  
Ибзена 26

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 28

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

четвртак 20.30

комедија
Милоша
Николића 29

КОВАЧИ

петак 20.30

01

МУЗИКА У 
ЗДРАВЉЕ  
хуманитарни концерт 
у извођењу солиста 
Опере, поводом 
Светског дана борбе 
против AIDS-a

недеља 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 02

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 03

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак

12.00

концертна 
представа за 
децу и родитеље24

КРСТАРЕЊЕ СА 
МАРИНОМ НА 
БРОДУ „ 3 У 1“

недеља


