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ПРО СЛА ВА ДА НА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

По но сни на ду гу тра ди ци ју 

Све ча ним про гра мом, 
ко ји су во ди ли Не над 
Стој ме но вић и Зла ти ја 
Оцо ко љић Ива но вић, 

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду 
је про сла ви ло 145 го ди на по сто
ја ња. Увод у про сла ву, пре ма сце
на ри ју Жељ ка Ху ба ча, по чео је 
ду хо ви тим обра ћа њем, пу тем ви
деолин ка, ду го го ди шњег во ди те
ља ове про сла ве, Ми ха и ла Ла ђев
ца, ко ји тре нут но жи ви на Но вом 
Зе лан ду. На и ме, он је из ра зио 
„про тест“ за то што је ње го ва ма
лен кост „као не спор ни бренд ове 
све ча не ака де ми је“ за ме ње на дру
гим во ди те љем и пред ло жио да се 
„по шту ју ћи све ти прин цип тран
спа рент но сти“ по За ко ну о јав ним 
на бав ка ма „ко ји је у про те клој го
ди ни био од из у зет не ва жно сти за 
функ ци о ни са ње са вре ме ног те а
тра у ци љу ода би ра нај е ко но мич
ни јих умет ни ка“, рас пи ше тен дер 

за да тум про сла ве Да на На род ног 
по зо ри шта, те да се, у ду ху ра ци
о на ли за ци је, мо ра во ди ти ра чу на 
ко ји је да тум нај јев ти ни ји! На ове 
ње го ве ре чи је „ре а го вао“ Не над 
Стој ме но вић, про чи тав ши са оп
ште ње ужег ру
ко вод ства аутор
ског ти ма про
сла ве, над зор ног 
и управ ног те ла, 
у ко јем се кон
ста ту је да је „Ла
ђе вац Ми ха и ло, 
раз ми шља ју ћи о 
пар ти ку лар ним 
ин те ре си ма“ по
ку шао да угро зи ово го ди шњу 
про сла ву, али му то ни је по шло 
за ру ком јер За кон до пу шта да се, 
до ко нач не од лу ке на тен де ру, на
ста ви до са да шња прак са про сла
ве Да на На род ног по зо ри шта, 22. 
но вем бра, али – у в.д. ста њу!

На кон сна жног апла у за ко ји је 
пу бли ка упу ти ла овом сатиричном 
уво ду у про сла ву, усле ди ла је про
јек ци ја до ку мен тар ног фил ма Пе
тра Ан то но ви ћа у ко јем је сли ком 
до ча ран део оно га што је на умет

нич ком пла ну 
ура ђено у про те
клих  годи ну да
на. Пред ста вље
ни су но ви на сло
ви: „Ан ти го на“, 
„Кон  ст ан  тин“ 
(ко про дук ци ја 
са НП из Ни ша), 
„Из  би  ра чи  ца“ 
(ко про дук ци ја 

са По зо ри штем „Бо ра Станко вић“ 
из Вра ња), „Огво жђе на“, „Аида“, 
„Успа ван ка за Ву ка Ни чи јег“ (ко
про дук ци ја са Градте а тром Бу
два), „Би зар но“ (ко про дук ци ја са 
Ша бач ким по зо ри штем), „Да ма с 
ка ме ли ја ма“, „In hoc sig no“ и пре

ми јер не об но ве – „Је се ње цве ће“ 
и „Те сла или при ла го ђа ва ње ан ђе
ла“. 

Про сла ви 17 ве ко ва од до но
ше ња Ми лан ског едик та, По зо
ри ште је, осим поменутим пре
ми је рама „Кон стан тин“ и „In 
hoc sig no“, до при не ло и великим 
наступима на отво ре ним сце на ма 
– наше поставке „Аиде“ у Ви ми
на ци ју му и спек та кла „Con stan ti
nus Mag nus“ на Ни шкој твр ђа ви, 
уз учешће нашег Оркестра, Хора, 
ансамбла Балета и балетских и 
оперских солиста.

На ше пред ста ве су уче ство ва
ле на број ним до ма ћим и ино стра
ним фе сти ва ли ма и смо тра ма (Сте
ри ји но по зор је, Градте а тар Бу два, 
Бе о град ски фе сти вал игре, Би то ла 
Шек спир фе сти вал, Ба лет фест Са
ра је во, Ин тер на ци о нал ни фе сти вал 
кла сич ног те а тра у Ара ду...).            

(наставак на стр. 2 и 3) 

Нај бо ља пред ста ва у пе
ри о ду из ме ђу два Да на 
по зо ри шта је, по од лу ци 
Управ ног од бо ра, Вер ди је
ва „Аида“, под ди ри гент
ском па ли цом Пи те ра Ле
о нар да и у ре жи ји Ог ња на 
Дра га но ва. 

ХОЛАНЂАНИН

ЛУТАЛИЦА
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НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Нису изостале ни награде. 
Аген ци ја „Му зи ка кла си ка“ је По
зо ри шту до де ли ла На гра ду за из у
зе тан до при нос кла сич ној му зи ци, 
а Ака де ми ја умет но сти – Све ча ну 
пла ке ту, дра ма „Жен ски ор ке стар“ 
је осво ји ла Grand prix Фе сти ва ла 
„Те а тар у јед ном деј ству“ у Мла де
нов цу, Бо ја на Ни ки то вић је до би ла 
Сте ри ји ну на гра ду за ко сти мо гра
фи ју „Кон стан ти на“, а та пред ста
ва је на гра ђе на и за сце но гра фи ју. 
Глу мац Не над Стој ме но вић је ла
у ре ат на гра да „Пе тар Ба ни ће вић“ 
и „Ми лош Жу тић“, док је Пла ке
та „Жан ка Сто кић“ при па ла глу
ми ци На та ши Нин ко вић. На гра ду 
„Злат ни бе о чуг“ је до био ан самбл 
пред ста ве „Кир Ја ња“, при ма до на 
Мил ка Сто ја но вић је ла у ре ат при
зна ња „Из ван ред ни Злат ни бе о чуг 
за жи вот но де ло“, со ли ста ба ле та 
Јо ван Ве се ли но вић је до бит ник 
На гра де „Терп си хо ра“, а ње го вој 
ко ле ги ни ци Бо ја ни Же га рац је при
па ла На гра да „Ра до мир Ву чић“. 
Ме ђу на гра ђе ни ма су и Јо ван Тар
бук (На гра да за ди зајн ло го ти па 
на Свет ском так ми че њу у ди зај ну 
Hi i i brand 2012, у Пе кин гу), про ду
цент у аудиови део сту ди ју Пе тар 
Ан то но вић (На гра да за му зи ку на 

Фе  сти  ва  лу 
„Јо а ким Ву
јић“), ре ди
тељ ка Та ња 
Ман дић Ри го нат (на гра де „Вељ ко 
Ма ри чић“ и „Да ли бор Фо ре тић, на 
Фе сти ва лу у Ри је ци), глу ми ца Не
ла Ми ха и ло вић („Ца ри ца Те о до ра“ 
за нај бо љу глав ну жен ску уло гу, 
као и на гра де пу бли ке – за глу ми

цу ве че ри и за нај по пу лар ни ју глу
ми цу – на Филм ским су сре ти ма у 
Ни шу), ба ле ри не Са ња Нин ко вић 
и Ива на Са вић Ја ћић (На гра да 
„Сми ља на Ман ду кић“ за нај бо љу 
пле сну ин тер пре та ци ју), при ма ба
ле ри на Ду шка Дра ги че вић и пр вак 
ба ле та Кон стан тин Те шеа (На гра да 

за жи вот но де ло, ко ју 
до де љу је УБУС), глум ци 
Иван Бо сиљ чић и Не бој
ша Ду га лић (Сте ри ји не 

на гра де), из вр шни ди рек тор На
род ног по зо ри шта Ја сми на Зо то
вић (Злат на знач ка КПЗ Ср би је)... 

У про те клој го ди ни је обе ле же
но и не ко ли ко ју би ле ја: 20 го ди на 
од пре ми је ре „Кир Ја ње“ и 15 го
ди на од пре ми је ре „За го нет них 
ва ри ја ци ја“, „Ла жа и па ра ла жа“ је 
про сла ви ла сто то, а „Ма ли брач ни 
зло чи ни“ и „Тру ба дур“ пе де се то 
из во ђе ње. 

На жа лост, пе ри од од про шлог 
Да на по зо ри шта пам ти ће се и по 
то ме што су нас за у век на пу сти ли: 
Ксе ни ја Јо ва но вић, Че до мир Дра
ги че вић, Ми о мир Це нић, Ми ло рад 
Ми шко вић, Бо шко Вој ко вић, Ла зар 
Стре о ски и наш ду го го ди шњи са
рад ник, Ра до мир По по вић.

Пре тра ди ци о нал не це ре мо ни је 
до де ле при зна ња На род ног по зо ри
шта, из вр шна ди рек тор ка Асо ци ја
ци је „Же на плус“ Ду брав ка Ма ло
хо џић, уру чи ла је Де ја ну Са ви ћу 
сли ку „Кар мен у по кре ту“, ака дем
ске сли кар ке Мир ја не Ба но вић.

У име Управ ног од бо ра, на гра
де и при зна ња је уру чи вао пред

Фе  сти  ва  лу 
„Јо а ким Ву
јић“), ре ди

за жи вот но де ло, ко ју 
до де љу је УБУС), глум ци 
Иван Бо сиљ чић и Не бој

НА ВЕ ЛИ КОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗ ВЕ ДЕ НА ДРА МА „СРП СКА ТРИ ЛО ГИ ЈА“

По водом сто го ди на од по чет ка             Пр вог свет ског ра та

На Дан На род ног 
по зо ри шта, на 
Ве ли кој сце ни је 
пре ми јер но из ве
де на дра ма „Срп

ска три ло ги ја“, ра ђе на по ро ма ну 
Сте ва на Ја ко вље ви ћа, у дра ма ти
за ци ји Ми о дра га и Све то ли ка Ни
ка че ви ћа, а у адап та ци ји Слав ка 
Ми ла но ви ћа и ре жи ји Сла вен ка 
Са ле то ви ћа. У овој пред ста ви уло
ге су оства ри ли Вук Ко стић, Иван 
Бо сиљ чић, Вук Са ле то вић, Бо јан 
Кри во ка пић, Па вле Је ри нић, Ми
лен ко Па влов, Ра до ван Ми ља нић, 
Бо шко Пу ле тић, Ан дре ја Ма ри

НА ГРА ДА ЗА СА НИ РА ЊЕ ПО ЖА РА

По од лу ци Управ ног од бо ра На гра да за из у зет но зна ча јан 
уку пан рад ни до при нос до де ље на је Де ја ну Па вло ви ћу, 

Бра ни сла ву Ма ти ћу, Де си ми ру Си мо ви ћу и Ми ла ну Сен ти
ћу из Гру пе за обез бе ђе ње и ППЗ – за ква ли тет но оба вља ње 
по сло ва и хра бро ре а го ва ње при ли ком га ше ња по жа ра на 
Ве ли кој сце ни, али и декоратеримa Зо ра ну Ми ри ћу, Зо ра
ну Бо шко вац, Ни но сла ву Сте ва но ви ћу, монтеримa Ми лин
ку Ра до ва но ви ћу, Зо ра ну Ђор ђе ви ћу, рад ни ци ма у Слу жби 
одр жа ва ња Бо жи да ру Пе тро ви ћу, Зо ра ну Јан ко ви ћу, Озре ну 
Ог ње но ви ћу, Ми лу ти ну Фи ли по ви ћу, рад ни ци ма у сек то ру 
ра све те Ми о дра гу Ми ли во је ви ћу, На и ту Или ја зиу, Вла ди 
Ма рин ко ви ском, Иго ру Ву ко је ви ћу, Алек сан дру Вуч ко ви
ћу, Ми ла ну Ко ла ре ви ћу, Дра га ну Бу ла то ви ћу, Де ја ну Та ши
ну, Бо ри су Ву ло ви ћу, Пре дра гу Стој чев ском, Алек сан дру 

Ми ла но ви ћу,  
Љ у  б о м и  р у 
Ј о  ва  н о в и  ћ у, 
Го ра ну Миш
ко ви ћу, тран
с п о р  т е  р и  м а 
Ра ди са ву Мо
м и  р о  в и ћ у , 
Дра ги ши Мо
ми ро ви ћу, Ср
ђа ну Димитри
е ском, Не бој
ши Ђор ђе ви
ћу, Зо ра ну Јо

ва но ви ћу, Дра га ну Ма рин ко ви ћу, Сло бо да ну Ма рин ко ви ћу, 
Жи во ра ду Пе тро ви ћу, Ми ло ми ру Чо ли ћу, За и му Али ша но
ви ћу, Дра га ну Жи ва но ви ћу, Го ра ну Жи во ји но ви ћу, Ми ла ну 
Мо ми ро ви ћу, те рад ни ци ма у за јед нич ким слу жба ма Вла да
ну Јок си ћу, Вла ди Ог ње но ви ћу, Алек сан да ру Лу да ји ћу – за 
за ла га ње у са ни ра њу по сле ди ца по жа ра.

ПО ХВА ЛЕ 

Од лу ком Управ ног од бо ра, Јав не по хва ле На род ног по
зо ри шта су до би ли глум ци Не ла Ми ха и ло вић и Бо рис 

Пин го вић, со ли ста ба ле та Са ња Нин ко вић, ко сти мо граф 
Ка та ри на Гр чић Ни ко лић, сце но граф Ми раш Вук са но вић, 
шеф слу жбе за про ду ки цију, до ма ћу и ме ђу на род ну са рад
њу Ми ло рад Јо ва но вић, по слов ни се кре тар упра ве Бо ри ка 
Ивић, са мо стал ни ор га ни за тор Опе ре Љи ља на Ми ло ва но
вић, су флер Дра ме Да ни ца Сте ва но вић, опе ра тер на фо то
ко пир апа ра ту Сто јан ка Мр дак, ка фе ку ва ри ца Фа ти ма Ах
ме то вић и де кор ска ра ди о ни ца.

СРЕ БР ЊА ЦИ 

Сре бр њак за ду го го ди шњи до при нос На род ном по зо ри
шту управ ник је ове го ди не до де лио по моћ ни ку ди рек

то ра Тех нич ког сек то ра Ива ну Ја њи ћу, фла у ти сти Бра ти сла
ву Ђу ри ћу и глав ном мај сто ру за кли ма ти за ци ју, гре ја ње и 
хла ђе ње Ми лу ти ну Фи ли по ви ћу. 

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ 

Злат не знач ке за 20 го ди на ра да у На род ном по зо ри шту 
до би ли су Де јан Са вић, Ду шан ка Сто ја но вић Глид, Кон

стан тин Ко стју ков, Де нис Ка сат кин, Ана Па вло вић, Ли ди ја 
Дар ма но вић, Бо ја на Ле ко, Гор да на Јан ко вић, Са ња То мић, 
Ђор ђе Па вло вић, Ма рио Бе ло ти, Ми лош Јо ва но вић, Ма
ли ша Ђу ра ши но вић, Зо ран Ста ни шић, Гор да на Ота ше вић, 
Меј ра Ах ме то вић, Рад ми ла Мар ко вић, Ми о драг Џам бас, 
Жи во јин Ма рин ко вић, Ми ло рад Пан те лић, Пре драг Бе лић, 
Ми лу тин Фи ли по вић, Алек сан дар Јо ва но вић, Бо жи дар Пе
тро вић, Ми лан Шпи ју но вић и Ра де Вељ ко вић. 

ПО ВЕ ЉЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

Ове го ди не у за слу же ну пен зи ју су оти шли: Ве ра Ми ра
но вић Ми кић, Бра ни слав Ко са нић, Де јан Ми ла ди но

вић, Мар ко Ни ко лић, До бри ла Ћир ко вић, Ма ри ја Вјештица, 
Ми ло ван Здрав ко вић, Де си мир Жи ва но вић, Ни ко ла Вос по
лит, Ми ли во је Сте ва но вић и Љу би во је Са вић.

Говорећи на прослави, 
Са вић је објавио да од са
да Ор ке стар ска са ла но си 
име Ду ша на Ми ла ди но
ви ћа, Хор ска са ла се зо
ве „Ми лан Бај шан ски“, а 
Сту дио за ди зајн све тла 
„Ла зар Стре о ски“, док је 
за Ве ли ку сце ну пред ло
жио име „Бра ни слав Ну
шић“. 
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЦЕМБАР 2013. 
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• МИРА СТУПИЦА – ГЛУМИЦА ВЕКА, 
аутор мр Ксенија Шукуљевић Марковић, 
изложба остварена у сарадњи са МПУС

По водом сто го ди на од по чет ка             Пр вог свет ског ра та
чић, Зо ран Ћо сић, Сло бо дан Сте
пић, Ми лош Ђу ро вић, Сте фан 
Бу зу ро вић, Иван За бла ћан ски, 
Ва хид Џан ко вић, Бо ри сав Миљ
ко вић и Ни ко ла Ра де ка, а по ред 
пу бли ке у пре пу ној са ли, у ко јој 
су би ле број не лич но сти из по
ли тич ког, јав ног и кул тур ног жи
во та, ово оства ре ње су мо гли да 
ви де и ТВ гле да о ци пу тем ди рект
ног пре но са на Дру гом ка на лу Ра
дио те ле ви зи је Ср би је.

Рад ња ко ма да, ко ји је на стао 
дра ма ти за ци јом једног поглавља  
„Три ло ги је“, од и гра ва се у вре
ме пред сам про бој Со лун ског 

фрон та и  прати елит ну че ту до
бро во љач ког од ре да срп ске вој
ске ко ја се већ две го ди не на ла зи 
на сто ти нак ме та ра од бу гар ских 
је ди ни ца. Пред ста ва, по ре чи ма 
ре ди те ља, не ма ам би ци ју да под
у ча ва или да се ба ви по ли ти ком, 
већ же ли да ука же на љу де ко ји 
су има ли осе ћај на ци о на, ча сти, 
по ште ња, жр тве, све сни да ће 
из гу би ти гла ву. В. д. ди рек то ра 
Дра ме, Спа со је Ж. Ми ло ва но вић, 
из ја вио је да је „Срп ска три ло ги
ја“ омаж не ка да шњој пред ста ви 
„На ле ђи ма је жа“ из 1938, ње на 
адап ти ра на вер зи ја, а в. д. управ

ни ка На род ног по зо ри шта, Де јан 
Са вић, под се тио је да Ку ћа овом 
пред ста вом за по чи ње обе ле жа ва
ње сто го ди шњи це по чет ка Пр вог 
свет ског ра та. 

У аутор ској еки пи су сце но
граф Бо рис Мак си мо вић и ко
сце но граф Ти ја на Тра и ло вић, 
ко сти мо граф Ка та ри на Гр чић, 
ком по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло
вић Ра син ски, др Љи ља на Мр кић 
По по вић је по ста ви ла сцен ски 
го вор, Фе рид Ка ра ји ца сцен ски 
по крет, а ди зајн зву ка – Вла ди
мир Пе три че вић.

Ми ко јан Без бра ди ца

сед ник Ра до слав Па вло вић. Нај ве
ће при зна ње ко је ова Ку ћа до де љу
је, Пла ке та На род ног по зо ри шта, 
уру че на је ду го го ди шњем пр ва ку 
и не ка да шњем ди рек то ру Ба ле та, 
са да у пен зи ји, Ду ша ну Си ми ћу, 
као и по слов ном парт не ру По зо
ри шта – Са о бра ћај ном пред у зе ћу 
„Ла ста“. Нај бо ља пред ста ва у се
зо ни је Вер ди је ва „Аида“ у ре жи
ји Огњана Драганова, а На гра де за 
нај бо ља ин ди ви ду ал на пре ми јер на 
умет нич ка оства ре ња су до би ли 
Ми о драг Кри во ка пић за уло гу Кон
стан ти на у исто и ме ној пред ста ви, 
Та ма ра Пин го вић за уло ге Ки три 
и Гам за ти у ба ле ти ма „Дон Ки
хот“ и „Ба ја де ра“, Са ња Кер кез за 
Со ли стич ки кон церт у На род ном 
по зо ри шту, Ја сми на Трум бе таш 
Петровић за уло гу Аиде у 
исто и ме ној опе ри и укупни 
допринос репертоару, те Ма
ри ја Виц ко вић за уло гу Мар
га ри те Го тје у „Да ми с ка ме
ли ја ма“. Го ди шњу На гра
ду је до би ли и Кро јач ка 
ра ди о ни ца, као и гру па 
рад ни ка ко ји су га си ли 
по жар на Ве ли кој сце ни и 
са ни ра ли ње го ве по сле ди
це, а Па вло вић је уру чио и 
Јав не по хва ле.

В.д. управ ни ка Де јан Са
вић је уру чио Пе чат по во дом 
по себ ног до при но са жи во ту 
и ра ду На род ног по зо ри шта, 
ко ји је ове го ди не до би ло тро
је но вих пен зи о не ра – пр вак 
Дра ме Мар ко Ни ко лић, пр ва

ки ња Опе ре Ве ра 
Ми ра  но вић 

Ми кић и ре ди тељ 
Опере Де јан Ми
ла ди но вић, као и 
ком па ни ја „Те ле

нор“. Са вић је 
у ру  ч и о 

и Сре
б р  њ а 

ке, за тим Злат не знач ке за 20 го ди на 
ра да у НП и По ве ље рад ни ци ма ко
ји су оти шли у пен зи ју. Том при ли
ком, он је ис та као да цео ко лек тив 
мо же би ти по но сан на 145 го ди на 
ду гу тра ди ци ју ове ку ће, као и на 
сво је ре зул та те у про те клој се зо ни.  

Ми ко јан Без бра ди ца

Кру на све ча но сти је до де ла На гра де „Ра ша Пла о вић“, 
за нај бо ље глу мач ко оства ре ње на бе о град ским сце на

ма из ме ђу два Да на по зо ри шта, ко ју је ове го ди не до био 
Во јин Ћет ко вић за уло гу Оте ла у исто и ме ној пред ста ви, 
у ре жи ји Ми ло ша Ло ли ћа и про дук ци ји ЈДПа. У име Жи
ри ја, ко ји су чи ни ли Ра шко В. Јо ва но вић, Ана Гри го ро вић, 
Слав ко Ми ла но вић и Бо бан Јеф тић, Пла ке ту са Пла о ви
ће вим ли ком му је уру чио про шло го ди шњи ла у ре ат и пред
сед ник Жи ри ја Игор Ђор ђе вић. У обра зло же њу ко је је про
чи тао Ђор ђе вић, из ме ђу оста лог сто ји да „у Ло ли ће вој 
ве о ма сти ли зо ва ној пред ста ви, устро је ној ви зу ел но ја ким 
сим бо ли ма и ли ше ној све га по ка зи вач ког али и под ра зу
ме ва ног, Ћет ко ви ћев Оте ло за чу ђу ју ће бр зо и ла ко успе
ва да оства ри фи ну ко му ни ка ци ју али и иден ти фи ка ци ју 
са пу бли ком. У ова квом по зо ри шном оства ре њу, ли ше ном 
и на зна ке сит ног ре а ли зма, ко јим се глум ци оби ла то ко
ри сте не би ли до се гли аутен тич ни уну тра шњи жи вот 

ли ка, Во јин Ћет ко вић го то во по и гра ва ју ћи се оства
ру је истин ску глу мач ку бра ву ру. Он свог Оте ла гра ди 
па жљи во ода бра ним и ра зно ли ким сред стви ма, од 
круп них си ро во об ра ђе них ре че ни ца јед ног вој ско во ђе, 
пре ко не жног и стра сно за љу бље ног чак и ин фан тил

ног му жа, па до нај там ни јих сум њи и стра шних 
ни јан си та ме у ко ју упа да, да би 
за вр шио сви ре пим уби ством сво
је нај во ље ни је. Глу мач ки по крет, 
го вор, аутен тич ност емо ци ја, 
сцен ска ар ти ку ла ци ја тра ге ди је 
овог ве ли ког Шек спи ро вог ли ка, 
чи не да гле да мо Оте ла ко ји ни је 
у сен ци ха ри зма тич ног зла јед ног 

Ја га. Не са мо због ве ли чи не и зна ча ја, 
већ мно го ви ше због на чи на при сту па и ин
тер пре та ци је уло ге, Во јин Ћет ко вић овим 
нај зна чај ни јим оства ре њем у сво јој бо га тој 
по зо ри шној ка ри је ри за слу жу је да се на ђе у 

ода бра ном дру штву до бит ни ка ове на гра де. 
Ње гов до са да шњи про фе си о нал ни рад, али и 
до сто јан стве но и го спод ско др жа ње ван сце
не, слу же на част глу мач кој про фе си ји“. 

НА ШИ СИ НО ВИ

Другог но вем
бра су по челе 

при пре ме пред ста
ве „На ши си но ви“, 
по дра ми Во ји сла ва 
Јо ва но ви ћа Ма рам
боа, у адап та ци ји и 
ре жи ји Та ње Ман
дић Ри го нат. Пре
ми је ра је пла ни рана 
за 24. ја ну ар на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“. 
Уло ге ту ма че Ми о драг Кри во ка пић, Ол га Ода но вић, На та
ша Нин ко вић, Ми лу тин Ми ло ше вић, Не над Стој ме но вић, 
Бран ко Ви да ко вић, Пре драг Ва сић, Мар ко Јан ке тић, Вје ра 
Му јо вић, Бран ка Пе трић, Зо ран Ћо сић, Бо ја на Бам бић и 
Љу ма Пе нов. 

М. Б.
УСПЕХ У РУ МУ НИ ЈИ

Про те кле не де ље су у ру мун ском гра ду Кра јо ва бо ра
ви ли со ли ста Опе ре Дра го љуб Ба јић и ди ри гент Де јан 

Са вић, где су уче ство ва ли на 40. ме ђу на род ном фе сти ва лу 
„Еле на Те о до ри ни“ у исто и ме ном на ци о нал ном опер ском 
те а тру. Ма е стро Са вић је по зван да у ма ју ди ри гу је Вер ди
је ву опе ру „Оте ло“ на ре но ми ра ном Фе сти ва лу Ви ли ја ма 
Шек спи ра.

Р. П. Н.
ВЕ ЧЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

У Му зе ју На род ног по зо ри шта ће 30. но вем бра би ти одр
жан пр ви те мат ски про грам из но вог ци клу са „Ве че по

е зи је“, у окви ру ко јег ће на ши глум ци го во ри ти сти хо ве нај
по зна ти јих свет ских и до ма ћих пе сни ка раз ли чи тих епо ха. 
Три пе сме по свом из бо ру ка зи ва ће Сте ла Ћет ко вић, Ма ри ја 
Виц ко вић, Не бој ша Кун да чи на и Иван Бо сиљ чић.

М. Б.

по зо ри шту, Ја сми на Трум бе таш 
Петровић за уло гу Аиде у 
исто и ме ној опе ри и укупни 
допринос репертоару, те Ма
ри ја Виц ко вић за уло гу Мар
га ри те Го тје у „Да ми с ка ме
ли ја ма“. Го ди шњу На гра
ду је до би ли и Кро јач ка 
ра ди о ни ца, као и гру па 
рад ни ка ко ји су га си ли 
по жар на Ве ли кој сце ни и 
са ни ра ли ње го ве по сле ди
це, а Па вло вић је уру чио и 
Јав не по хва ле.

В.д. управ ни ка Де јан Са
вић је уру чио Пе чат по во дом 
по себ ног до при но са жи во ту 
и ра ду На род ног по зо ри шта, 
ко ји је ове го ди не до би ло тро
је но вих пен зи о не ра – пр вак 
Дра ме Мар ко Ни ко лић, пр ва

ки ња Опе ре Ве ра 
Ми ра  но вић 

Ми кић и ре ди тељ 
Опере Де јан Ми
ла ди но вић, као и 
ком па ни ја „Те ле

нор“. Са вић је 
у ру  ч и о 

и Сре
б р  њ а 

ли ка, Во јин Ћет ко вић го то во по и гра ва ју ћи се оства
ру је истин ску глу мач ку бра ву ру. Он свог Оте ла гра ди 
па жљи во ода бра ним и ра зно ли ким сред стви ма, од 
круп них си ро во об ра ђе них ре че ни ца јед ног вој ско во ђе, 
пре ко не жног и стра сно за љу бље ног чак и ин фан тил

ног му жа, па до нај там ни јих сум њи и стра шних 
ни јан си та ме у ко ју упа да, да би 

је нај во ље ни је. Глу мач ки по крет, 

Ја га. Не са мо због ве ли чи не и зна ча ја, 
већ мно го ви ше због на чи на при сту па и ин
тер пре та ци је уло ге, Во јин Ћет ко вић овим 
нај зна чај ни јим оства ре њем у сво јој бо га тој 
по зо ри шној ка ри је ри за слу жу је да се на ђе у 

ода бра ном дру штву до бит ни ка ове на гра де. 
Ње гов до са да шњи про фе си о нал ни рад, али и 
до сто јан стве но и го спод ско др жа ње ван сце
не, слу же на част глу мач кој про фе си ји“. 

ПО РОМАНУ СТЕВАНА ЈАКОВЉЕВИЋА
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СЕ ЋА ЊЕ НА МИ ЛА НА ЂО КО ВИ ЋА

O ве ли ка ну
ИНТЕРВЈУ | БИСЕРКА ЦВЕЈИЋ

Пе сма и чежња су ме вратиле у  домовину

Ми лан Ђо ко вић је 
био пу бли ци ста 
и књи жев ник, 
аутор и уред ник 
пу бли ка ци ја о 

по зо ри шту, пре во ди лац, драм ски 
пи сац и ре ди тељ. Ро ђен је 1908. у 
Бе о гра ду, где је ка сни је и ди пло
ми рао ју го сло вен ску књи жев ност. 

Пре Дру гог свет ског ра та је 
био но ви нар „Прав де“ и „Оши
ша ног је жа“, а по сле осло бо ђе
ња уче ству је у об на вља њу ли ста 
„По ли ти ка“. Па жњу књи жев не и 

умет нич ке јав но сти за до би ја дра
мом „Бро до лом ни ци“, об ја вље ном 
1932. у ча со пи су „Ми сао“, по сле 
ко је сле де дру ги по зо ри шни ко ма
ди али и ро ма ни: „Де вет но ћи до 
зо ре“, „Во ждо ва не са ни ца“, „Зе
мља ма ла а гра ни ца мно го“, „Онај 
ста ри Бе о град“, за тим сту ди ја 
„Бра ни слав Ну шић“, те број ни 
есе ји и дру ги на пи си са те ма ма из 
обла сти кул ту ре и умет но сти.

Ђо ко вић је био ве о ма ан га жо
ван у дру штве нокул тур ним де лат
но сти ма – је дан је од осни ва ча Ву
ко ве за ду жби не и За ду жби не Иве 
Ан дри ћа, као и Кул тур нопро свет
не за јед ни це Бе о гра да чи ји је био 
и пр ви пред сед ник, а био је пред
сед ник и Кул тур нопро свет не за
јед ни це Ср би је, Срп ске књи жев не 
за дру ге и са ве та мно гих кул тур них 
и из да вач ких уста но ва: Ву ко вог 
са бо ра, Но ли та, Ве ли ког школ ског 
ча са... Чи та ву де це ни ју је био на 
че лу Ко лар че вог на род ног уни вер
зи те та. Од ли ко ван је Ор де ном за
слу га за на род са злат ном зве здом, 
као и Са ве зном на гра дом за ре жи
ју Вла де ФНРЈ, Ву ко вом на гра дом 
и дру гим при зна њи ма. 

На ше по зо ри ште Ми лан Ђо ко
вић је за ду жио на мно го раз ли чи
тих по ља. У На род ном по зо ри шту, 
у ко јем је ка сни је го то во де це ни ју 

и по био ди рек тор Дра ме, нај пре 
се ја вља као аутор ко ма да „До го
вор ку ћу гра ди“, а по том и драм
ских тек сто ва „Рас кр сни ца“, „По
сле љу ба ви“ и дра ма ти за ци је „Зо
не Зам фи ро ве“, те као ко а у тор (са 
Ра шом Пла о ви ћем) дра ма „Во да са 
пла ни не“, „Ра ста нак на мо сту“ и 
ко ме ди је „Кад је сре да – пе так је“. 
Био је и ре ди тељ – на сце ну На ци
о нал ног те а тра је по ста вио сво ју 
„Рас кр сни цу“ и „Зо ну Зам фи ро ву“, 
али и Шек спи ро вог „Оте ла“, ко ме
ди ју Шар ла Вил дра ка „Три ме се
ца за тво ра“, Јак ши ће вог „Ста но ја 
Гла ва ша“ и „Лив ни цу“ Ота Би ха
љи ја Ме ри на, док ре жи ју ша љи вог 
ко ма да „Дор ћол ска по сла“ ко ји је 
на пи сао Чи ча Или ја Ста но је вић, 
пот пи су је са Ра шом Пла о ви ћем, а 
по став ку Ку ле но ви ће ве „Ве че ре“, 
са ре ди те љем Бра сла вом Бо ро за
ном. Ђо ко ви ћ је и пре водио за по
тре бе те а тра: три дра ме Мак си ма 
Гор ког – „Ма ло гра ђа ни“,  „Де ца 
сун ца“, „На дну“ –  па „Ру ско пи
та ње“ Кон стан ти на Си мо но ва, као 
и не ка за те а тар зна чај на те о риј ска 
де ла ме ђу ко ји ма је сва ка ко нај зна
чај ни ји „Си стем“ Ста ни слав ског. 
Био је и је дан од осни ва ча и пр ви 
ди рек тор Драм ског сту ди ја – пр

ве по сле рат не глу мач ке шко ле. 
У пен зи ју је оти шао са по зи ци је 
управ ни ка Ју го сло вен ског драм
ског по зо ри шта. 

Ми лан Ђо ко вић је пре ми нуо у 
род ном гра ду, 5. де цем бра 1993, а 
ње го во име да нас но си Фон да ци
ја ко ју је осно вао син овог пи сца, 
еру ди те и по зо ри шног по сле ни ка, 
ина че по зо ри шни про ду цент и ру
ко во ди лац Ака де ми је умет но сти, 
Ду шан. 

Је ли ца Сте ва но вић    

У Му зе ју На род ног по
зо ри шта ће 5. де цем

бра у 18 са ти би ти обе ле
же но два де сет го ди на од 
ка да нас је на пу стио по
зо ришт ник по себ ног ко
ва, Ми лан Ђо ко вић. Ор га
ни за тор до га ђа ја, Фон да
ци ја ко ја но си ње го во име, 
при пре ми ла је пре ми јер но 
еми то ва ње крат ког фил
ма о Ђо ко ви ћу, а по се ти о
ци ће на по клон до би ти и 
књи гу „Траг вре ме на – раз
го во ри са Ми ла ном Ђо ко
ви ћем“ ауто ра Ми ло ша 
Јев ти ћа. Се ћа ња на овог 
ства ра о ца и пре га о ца ће, 
из ме ђу оста лих, ево ци
ра ти ње гов син Ду шан 
Ђо ко вић и не ка да шњи 
ди рек тор Дра ме Ми о драг 
Илић.

Десет годи
на у Опе ри 
Н а р од н о г 
позо ри шта, 
осамнаест 

у Беч кој др жав ној опе
ри (само ту је остварила 
25 уло га и ви ше од 370 
сцен ских на сту па), три 
у Опе ри ХНК у Загребу. 
Па Ме тро по ли тен, Ска
ла, Ко вент Гар де н, Бољ
шој те а тар, ве ро нска 
Аре на, на пуљ ски „Сан 
Кар ло“, Те а тар „Ко лон“ 
у Бу е нос Аире су... Ан
то ло гиј ске кре а ци је 
Вер ди је вих хероина 
– Ам не рис у „Аиди“, 
Ацу че на у „Тру ба дуру“, 
Ебо ли у „Дон Кар
лосу“... Незаборавна 
Кармен. Изванредне 
водеће  мецосопранске 
роле у „Вер те ру“, 
„Сам со ну и Да ли ли“, 
„Адри ја ни Ле ку врер“, 
„Хоф ма но вим при ча
ма“, „Валкирама“, „Тристану и 
Изолди“... А онда: два де сет го
ди на на Фа кул те ту му зич ке умет
но сти у Бе о гра ду и на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду као про
фе сор со ло пе ва ња, руководилац 
опер ских сту дија у На род ном 
по зо ри шту, на Академији БК, у 
Опе ри и те а тру „Ма дле ни а нум“, 
од 2011. про фе сор еме ри тус... 
А како је све почело, Бисерка 
Цвејић се присећа за Позоришне 
новине.

Реците нам, на деведесети 
рођендан, нешто о свом де-
тињству.

Ро ђе на сам у Дал ма ци ји у 
ме сту Кри ло Је се ни це, из ме ђу 
Спли та и Оми ша 1923, али смо 
се 1925. исе ли ли у Бел ги ју. Ма ма 
је би ла до ма ћи ца, а та та мор нар 
и по што је био не пи смен, мо рао 
је да ра ди као ру дар. Има ла сам 
два млађа бра та, Ан ту и Бран ка. 
Ро ди те љи су узе ли у на јам ве ли
ку ку ћу, па су со бе из да ва ли фа
брич ким рад ни ци ма или ру да ри
ма Дал ма тин ци ма, а мај ка је сви
ма ку ва ла. Отац је 1942. по ги нуо 
у ру дар ској не сре ћи, 800 ме та ра 
ис под зе мље. 

Када се и како родила љубав 
према певању?

Ра сла сам уз дал ма тин ску пе
сму, од ју тра до мра ка сам пе ва ла 
свуда, на ули ци, код ку ће, у цр кви. 
Јед ном је ор гу љаш из цр кве (мо ји 
су би ли ка то ли ци) рекао тати како 
би тре ба ло да учим пе ва ње и да 
би се они по бри ну ли за сти пен
ди ју. „Мо је ди те да бу де кур ба!?“, 
ужаснуо се отац и одбио. За ње га 
је пе ва чи ца би ла „кур ба“. Али, у 
ме ни се љу бав према пе ва њу све 

ви ше раз ви ја ла. Поми шља ла сам 
да постанем пе ва чи ца „за бав не 
музике“. За опе ру ни сам зна ла, 
иако сам пе ва ла не ке опе рет ске 
ари је ко је сам чу ла на ра ди ју. Де
ца исе ље ни ка су се окупљала у 
удру же њу „Сло бод на Ју го
сла ви ја“ и ту смо напра
ви ли хор и давали 
концерте по це лој 
Бел ги ји. Ја сам ди
ри го ва ла и пе ва
ла дру ги глас, све 
само по му зич ком 
ин стинк ту... Са да ми 
ни је ја сно одакле ми 
та храброст. 

У домовину сте 
се вратили после 
ослобођења...

У то време је кул тур ни 
ата ше на ше ам ба са де била Му
ни ра Ка ра ха са но вић која ме је 
учи ла да певам не ке мени нове 
пе сме, партизанске, и тада ми се 
роди ла же ља да се вра тим у Ју го
сла ви ју. Фол клор КУД „Иво Ло
ла Ри бар“ је го сто вао 1945. и 
са њи ма је на сту пио Ми ро
слав Чан га ло вић. Кад сам 
их чу ла, сви ма сам ре
кла: „То су пра ви Ју го

сло ве ни, а не ви. Ја мо
рам са њи ма да се вра
тим“. Си мо ну ти, који је 
тада дириговао октетом 
певача из Словеније, ре
као ми је да ћу мо ћи да 
се вра тим ако на у чим да 
го во рим „р“. 

Да ли је у то време 
било лако вратити се?

От прав ник во зо
ва ко ји су сла ли УН РА 
па ке те је био амерички  
вој ник Џо из Њу Џер
си ја, ко ји ми се удва рао 
и чак ме је за про сио. 
Уба цио ме је у ва гон, 
за пе ча тио га, и ни ко 
осим ма ши ни ста то није 
знао. На гра ни ци у Је се
ни цама ме је за др жа ла 
по ли ци ја, при ча ла сам 
не ки ис ква ре ни дал ма
тин ски је зик, у прат њи 
два ми ли ци о не ра сам 
спроведена у За гре б, у 
камп за ре па три ја ци ју, 
где сам три да на чекала 

да ме провере и пусте. Прво сам 
отишла ро ђа ку у З а  г р е б , 
али није ми се 
тамо остајало 
и убрзо сам 
кре ну ла за 
Бе о град. Је
ди но што 
сам има ла код 
се бе је 
би ла 

ви ше раз ви ја ла. Поми шља ла сам 
да постанем пе ва чи ца „за бав не 
музике“. За опе ру ни сам зна ла, 
иако сам пе ва ла не ке опе рет ске 
ари је ко је сам чу ла на ра ди ју. Де
ца исе ље ни ка су се окупљала у 
удру же њу „Сло бод на Ју го
сла ви ја“ и ту смо напра
ви ли хор и давали 
концерте по це лој 
Бел ги ји. Ја сам ди
ри го ва ла и пе ва
ла дру ги глас, све 
само по му зич ком 
ин стинк ту... Са да ми 
ни је ја сно одакле ми 
та храброст. 

У домовину сте 
се вратили после 
ослобођења...

У то време је кул тур ни 
ата ше на ше ам ба са де била Му
ни ра Ка ра ха са но вић која ме је 
учи ла да певам не ке мени нове 
пе сме, партизанске, и тада ми се 
роди ла же ља да се вра тим у Ју го
сла ви ју. Фол клор КУД „Иво Ло
ла Ри бар“ је го сто вао 1945. и 
са њи ма је на сту пио Ми ро
слав Чан га ло вић. Кад сам 
их чу ла, сви ма сам ре
кла: „То су пра ви Ју го

где сам три да на чекала 
да ме провере и пусте. Прво сам 
отишла ро ђа ку у З а  г р е б , 
али није ми се 
тамо остајало 
и убрзо сам 
кре ну ла за 
Бе о град. Је
ди но што 
сам има ла код 
се бе је 
би ла 

Ме тро по ли тен опе
ра у Њу јор ку је по

зор ни ца ње них нај ве ћих 
успе ха и при зна ња: ста
ру ку ћу је 1966. за тво ри
ла уче шћем на за вр шном 
кон цер ту, а не ко ли ко ме
се ци ка сни је отво ри ла 
но ву згра ду на сту пом у 
опе ри „Ђо кон да“.
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адре са На де из фол кло ра. Уз 
помоћ два вој ни ка сам успела 
да је пронађем, сви су ми се 
веома об ра до ва ли и по сле не ко
ли ко да на ме од ве ли у тадашњу 
организацију омла ди не. Ја сам 
била пр ви исе ље ник, омла дин
ка. Почела сам да радим као пре
во ди лац, јер ми је француски, 
практично, био матерњи језик. 

А певање?
Оти шла сам у „Ло лу“, та мо 

упо зна ла На ду Ко ла ко вић која је 
говорила француски и ускоро ме 
позвала да живим код њих, у Ули
ци кра ља Ми лу
ти на. Код тет ка 
Да ре Колаковић 
сам про ве ла див
них се дам го ди
на. У јед ној со би 
смо спа ва ле нас 
че ти ри, на у чи ла 
сам мно го оби ча
ја, из ме ђу оста
лих и да фар бам 
ја ја за Ус крс. 
Захваљујући На
ди сам при мље
на у хор КУД 
„Иво Ло ла Ри
бар“, којим је 
руководио нај
бо љи хор ски ди
ри гент ко га смо 
има ли, Ми лан Бај шан ски. Мој 
пр ви со ло је био у Мокрањчевој 
V ру ко вети „Бо лен ми ле жи Ми
ле По пјор да нов“. Други со ло је 

пе вао Ду шан Цве јић. Убрзо 
су схватили да ја ни сам 

за канцеларијски рад, 
по цео дан сам пе ва
ла... Тако ми је Бра на 

Перо вић по ну дила 
сти пен ди ју за 

уче ње пе
ва ња – 

да бу
д е м 

опер
ска пе ва чи

ца. То ми је 
би ло чуд но: 
ни сам зна ла да 
се пе ва ње учи, 

ми сли ла сам да 
знам да певам, 

а нисам знала ни 
шта је опера. 

Пожалила сам 
се Нади, она 

се на сме ја
ла и ре кла 

да ће ме 
с у  т р а 

о д 

ве сти да гледам Пу чи ни је ве „Бо
е ме“ и ис при ча ла ми са др жај. Ја 
сам оче ки ва ла да ћу ви де ти пе ва
че као на фил му, али ни Ро дол фо 
ни Ми ми ни су од го ва ра ли мо јој 
пред ста ви о овим ликовима, све 
ми је би ло сме шно, пе ва ње по
го то во, и ка жем На ди да ја то не 
мо гу, да ме је сра мо та да се та ко 
де рем. 

Ипак сте почели да учите...
Убе ди ла ме је тако што ми је 

ре кла да се пе ва ње учи два пу
та не дељ но, по је дан сат. Друге 
предмете није помињала... За 

при јем ни ме је 
спре мао Сло
бо дан Кр стић. 
Примљена сам 
и упу ти ли су ме 
на про фе со ра 
Ри ја в ца, јер је 
знао фран цу ски. 
Он је био ди ван 
чо век, так ти
чан, из вр стан 
пе да гог, био ми 
је као отац, ње
го ва по ро ди ца 
ме је при хва ти
ла. И да нас сам 
у кон так ту са 
ње го вом кћер
ком Та тја ном и 
ње ном по ро ди

цом. Се ћам се јед не непријатне 
сце не са ча са. Спре ма ла сам са 
про фе со ром пр ву ари ју Ацу че
не из „Тру ба ду ра“ и оти шла сам 
у по зо ри ште, где је ту улогу пе
ва ла чу ве на Ме ла ни ја Бу га ри но
вић. По ми сли ла сам да оно што 
ја радим не ва ља и су тра дан сам 
на ча су по че ла да „фар бам“ глас 
ими ти ра ју ћи Ме ла ни ји ну та мну 
бо ју. Про фе сор се за пре па стио, 
за у ста вио ме и пи тао шта то ра
дим, а ја му, не све сна да га тиме 
вре ђам, ка жем да ми слим да ни
је до бро ка ко пе вам код ње га, јер 
сам би ла на пред ста ви и чу ла Ме
ла ни ју. Он је по цр ве нео, али ми је 
сми ре ним то ном ре као: „Е, мо ја 
Би сер ка, Ви ни кад не ће те би ти 
као Ме ла ни ја. Ви не ма те тај глас. 
Али са Ва шим гла сом, ако бу де те 
пра вил но пе ва ли, мо же те би ти ве
ћи од Ме ла ни је!“ 

А чика Душко?
Про фе сор Ријавец је по бр

као ча со ве и ми слио да тре ба ја 
да до ђем, али се појавио Душан 
Цвејић. „А где је Ва ша Би сер ка?“, 
питао је. Ду шко му је од го во рио 
да ја ни сам „ње го ва“. По сле ме не 
пи та: „А где је Ваш Ду шко?“ И та
ко не ко ли ко пу та. Он да ме је Ду
шко питао – кад нас је Ри ја вец већ 
спо јио, што не би смо про ба ли. И 
тако се од Ри јав че ве „гре шке“ ро
ди ла љу бав – љу бав мог жи во та. 

Драган Стевовић

ИНТЕРВЈУ | БИСЕРКА ЦВЕЈИЋ

Пе сма и чежња су ме вратиле у  домовину
МУЗЕЈИ И НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР

Две нове изложбе

При ма до на и про фе сор 
еме ри тус Би сер ка 

Цве јић ове го ди не про сла
вља 90. рођендан и 35 го ди
на пе да го шког ра да. Тим 
поводом На род но по зо ри
ште при ре ђу је кон церт 
„Про фе сор ки, са љу ба вљу“ 
на Ве ли кој сце ни 9. де цем
бра у 20 ча со ва, а исте ве
че ри у 19 ча со ва у Му зе ју 
На род ног по зо ри шта  ће 
бити отво ре на из ло жба 
„Би сер ка Цве јић – Вер
ди је ва хе ро и на“, ауто ра 
Дра га на Сте во ви ћа.

По во дом пре ми је ре 
„Срп ске три ло ги
је“, ку стос Му зе ја 
На род ног по зо ри
шта Ана То мић је 

при пре ми ла из ло жбу „На род но 
по зо ри ште уочи Пр вог свет ског 
ра та“, уз ве ли ку по моћ ко ле га из 
ста ри је ин сти ту ци је, Му зе ја по зо
ри шне умет но сти Ср би је (МПУС). 
Ме ђу екс по на ти ма су и не ки од 
пла ка та на ших пред ста ва из го ди
на пред по че так Ве ли ког ра та, је
ди ног ду жег пе ри о да у исто ри ји 
На ци о нал ног те а тра ка да је у овој 
ку ћи рад био пот пу но пре ки нут, 
а ко ји су срећ ним спле том окол
но сти са чу ва ни и део су фон да 
МПУС. За ми шље но је да ова мо
бил на из ло жба бу де не раз двој ни 
до да так пред ста ви – пу бли ка ко ја 
до ђе на „Срп ску три ло ги ју“, у 
фо а је у Ве ли ке сце не 
ће мо ћи да по гле да 
и пра те ћу по став ку. 
Исту при ви ле ги ју 
ће има ти и по се
ти о ци на го сто
ва њи ма ове 
пред ста ве. 

А у Му
зе ју по зо ри
шне умет
но сти Ср би
је, нај но ви ја 
из ло жба је 
п о  с в е  ћ е 
на ве ли ком 
бар ду на шег 
гл у  м и ш т а 
М и  л о  ш у 
Жу ти ћу, ко
ји је пу не 
24 го ди не сво је те а тар ско уме ће 
оства ри вао у На род ном по зо ри
шту. „Ми лош Жу тић – го спо дин 
глу ме“ је још јед на у ду гом ни зу 

из ван ред них из ло жби ко
ју је, ин спи ри са на ве ли ки м 
уметницима на шег театра, 
кре и ра ла му зеј ски са вет ник 
Мир ја на Ода вић. И овог пу
та, она успе ва да на ма лом 
про сто ру при ка же ван ред но 
оби ман и ра зно вр стан опус 
умет ни ка, за ко га на по чет ку 
ка та ло га ко ји пра ти из ло жбу, 
бе ле жи: „Ми лош Жу тић, ве
ли кан срп ске по зо ри шне 
сце не и ју го сло вен ског глу
ми шта, от мен и го спод ствен 
глу мац, маг сце не, ви тез 
глу ме, принц у кра љев ству 
ре чи и осе ћа ња, глу мац ин
те лек ту а лац, дра гу љар је зи
ка и глу ме, ми си о нар по зо
ри шта, фа на тик кул ту ре го
во ра и чи сто те је зи ка...“ Али 
она по сти же и мно го ви ше 
од то га – ис ку сним оком и зна лач

ком ру ком она ве што ода би ра 
ка ме ром ухва ће не тре нут ке и од 
њих сла же жи вот ну при чу, она 

дво ди мен зи о нал ним за мр зну тим 
мо мен ти ма до ча ра ва срж умет

ни ка, про ни че у ње го ву при ро ду, 
осе ћа ње го ве да ма ре. Го спо

дин глу ме нас је на
пу стио пре 

пу не две 
де це ни је. 
Го  спод
ска је и 
из  ло жба 

њ е  м у 
п о  с в е 
ће на – 
све де не 
ф о р  м е , 
к р у п 

ни пла но ви, мир не ли ни је. Док 
се при се ћа те на шег Мише, мо жда 
вас из не на ди и јед но но во от кри
ће – све ден на ви зу ел но, ли шен 

је дин стве ног, не за ме њи вог гла са, 
пред ста вља нам се ча роб њак сцен
ске тран сфор ма ци је, та ко сна жне 
да по не кад не пре по зна је те ње го
во, та ко ка рак те ри стич но, ли це. 
А за све ко ји ма не до ста ју Ми шин 

не по но вљив во кал и бес пре кор на 
дик ци ја, аутор ка је при пре ми ла и 
25ми нут ни DVD са ве што мон
ти ра ним ра зно род ним за пи си ма – 
од лом ци ма из пред ста ва, фил мо ва, 
ТВ дра ма и се ри ја, при ват ним фо
то гра фи ја ма.

Је ли ца Сте ва но вић

У по след њем бро ју ча
со пи са Те а трон, ко ји 

МПУС об ја вљу је већ ско
ро че ти ри де це ни је, об
ја вљен је и текст о ве ли
ком ба лет ском умет ни ку 
Ми ло ра ду Ми шко ви ћу, 
ко ји су По зо ри шне но ви
не у це ло сти пре у зе ле. 

до ђе на „Срп ску три ло ги ју“, у 
фо а је у Ве ли ке сце не 
ће мо ћи да по гле да 
и пра те ћу по став ку. 
Исту при ви ле ги ју 
ће има ти и по се
ти о ци на го сто

од то га – ис ку сним оком и зна лач
ком ру ком она ве што ода би ра 
ка ме ром ухва ће не тре нут ке и од 
њих сла же жи вот ну при чу, она 

дво ди мен зи о нал ним за мр зну тим 
мо мен ти ма до ча ра ва срж умет

ни ка, про ни че у ње го ву при ро ду, 
осе ћа ње го ве да ма ре. Го спо

дин глу ме нас је на
пу стио пре 

Захваљујући На
ди сам при мље
на у хор КУД 
„Иво Ло ла Ри
бар“, којим је 
руководио нај
бо љи хор ски ди
ри гент ко га смо 
има ли, Ми лан Бај шан ски. Мој 
пр ви со ло је био у Мокрањчевој 
V ру ко вети „Бо лен ми ле жи Ми
ле По пјор да нов“. Други со ло је 

пе вао Ду шан Цве јић. Убрзо 
су схватили да ја ни сам 

за канцеларијски рад, 
по цео дан сам пе ва
ла... Тако ми је Бра на 

Перо вић по ну дила 
сти пен ди ју за 

уче ње пе
ва ња – 

да бу
д е м 

опер
ска пе ва чи

ца. То ми је 
би ло чуд но: 
ни сам зна ла да 
се пе ва ње учи, 

ми сли ла сам да 
знам да певам, 

а нисам знала ни 
шта је опера. 

Пожалила сам 
се Нади, она 

се на сме ја
ла и ре кла 

да ће ме 
с у  т р а 

о д 

че ри у 19 ча со ва у Му зе ју 
На род ног по зо ри шта  ће 
бити отво ре на из ло жба 
„Би сер ка Цве јић – Вер
ди је ва хе ро и на“, ауто ра 
Дра га на Сте во ви ћа.

ПР ВА АИДА У ОВОЈ СЕ ЗО НИ

Повратак Јадранке 

Вер ди је ва „Аида“ 
ће ве че рас бити 
пр ви пут из ве де
на у овој се зо ни, а 
у уло зи Ам не рис 

ће на сту пи ти наша при ма до на 
Ја дран ка Јо ва но вић, пр ви пут у 
овој про дук ци ји, што ће уједно 
бити њен повратак овој роли 
по сле па у зе од пет го ди на.

Да под се ти мо, пре ми је ра 
„Аиде“ је била 10. апри ла ове 
го ди не и про гла ше на је за нај
бо љу пред ста ву у про шлој се
зо ни. У ве че ра шњој пред ста
ву оста ле уло ге ту ма че Са ња 
Кер кез (Аида), Јан ко Си на ди

но вић (Ра да мес), Алек сан дар 
Ста ма то вић (Амо на сро), Иван 
То ма шев (Рам фис), Сте фан Па
вло вић (Краљ), Та тја на Ми тић 
(Све ште ни ца) и Не над Чи ча 
(Гла сник). За ди ри гент ским 
пул том ће би ти ма е стро Ђор ђе 
Па вло вић. 

Ина че, Ја дран ка Јо ва но вић је 
Амнерис по след њи пут тумачи
ла 2008, на ре но ми ра ном опер
ском Фе сти ва лу „Опер на ир“, у 
Гарс ам Кам пу, у бли зи ни Бе ча. 
Спе ци фич ност ове ма ни фе ста
ци је чи ја се сце на 
на ла зи на оста ци
ма сред њо ве ков ног 

двор ца је 
у  то ме што 
се све пред

ста ве из во де 
без озву че ња. 

Ову фе сти вал
ску по став ку 
„Аиде“ је ре
жи рао Ка рел 
Др гач, а ди
ри го вао је 
наш ма е стро 
Де јан Са вић.

М. Б.
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пул том ће би ти ма е стро Ђор ђе 

Ина че, Ја дран ка Јо ва но вић је 
Амнерис по след њи пут тумачи
ла 2008, на ре но ми ра ном опер
ском Фе сти ва лу „Опер на ир“, у 
Гарс ам Кам пу, у бли зи ни Бе ча. 
Спе ци фич ност ове ма ни фе ста

двор ца је 
у  то ме што 
се све пред

ста ве из во де 
без озву че ња. 

Ову фе сти вал
ску по став ку 
„Аиде“ је ре
жи рао Ка рел 
Др гач, а ди
ри го вао је 
наш ма е стро 
Де јан Са вић.

М. Б.
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У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ „ХОЛАНЂАНИНА ЛУТАЛИЦЕ”

Дела Рихарда Ваг нера на нашој сце ни

Пре тач но два ве ка, 
1813, у Евро пи су 
ро ђе на два му зич
ка ге ни ја – Ђу зе
пе Вер ди и Ри хард 

Ваг нер, без ко јих се опер ска умет
ност да нас не би мо гла за ми сли ти. 
Ова чи ње ни ца не ми нов но на во ди 
на по ре ђе ње: иста го ди на ро ђе ња, 
иста про фе си ја, исто умет нич ко 
опре де ље ње... а та ко раз ли чи ти 
ства ра о ци! Иако је одав но усво је
но да о уку си ма не тре ба рас пра

вља ти, не ми нов но је кон ста то ва ти 
да је бе о град ска опер ска пу бли
ка од мах без у слов но при хва ти ла 
и за во ле ла пр вог, а све до да нас 
оста ла при лич но ре зер ви са на пре
ма ства ра ла штву по то њег. На рав
но, ово је за кљу чак ко ји про ис ти
че из ста ти сти ка – а њи ма се умет
ност не ме ри. Кри ти ка, му зич ки 
струч ња ци и онај део пу бли ке 
флек си бил ни јег уку са, увек су се 
ра до ва ли по ја ви Ваг не ро вих де ла 
на ре пер то а ру на ше Опе ре.

Пре ма ис тра жи ва њи ма Сло
бо да на Тур ла ко ва, Ваг не ро ве но
те су се са сце не На род ног по зо
ри шта пр ви пут чу ле на кон цер ту 
упри ли че ном по во дом про сла ве 
пра зни ка Цве ти, 7. апри ла 1873, 
ка да је је дан уче ник бе о град ске 
Гим на зи је от пе вао ари ју из опе ре 
„Ло ен грин“. По сле ово га, фраг
мен ти из Ваг не ро вих опе ра се све 
че шће из во де на кон цер ти ма, али, 
по он да шњем оби ча ју, и из ме ђу 
чи но ва на пред ста ва ма. 

Пр во це ло де ло не мач ког мај
сто ра из ве де но на на шој сце ни је 
би ла ро ман тич на опе ра у три чи на 
„Хо лан ђа нин лу та ли ца“, 6. но вем
бра 1923.  „Из бор је пао баш на ову 

опе ру, бу ду ћи да је по сти лу би ла 
тра ди ци о нал ни ја од мај сто ро вих 
ка сни јих де ла, па ти ме и лак ша за 
при хва та ње“, ка ко об ја шња ва му
зи ко лог Ме ли та Ми лин. Ваг не ров 
ли бре то је пе ван у пре во ду 
Ми ла на Ди мо ви ћа, пред
ста ву је ди ри го вао Иван 
Бре зов шек, ре жи рао 
Те о фан Па влов ски, 
а сце но граф је био 
Вла ди мир За го род
њук. На по чет ку 

пе те се зо не од зва нич ног осни ва
ња Опе ре, ова пре ми је ра је оче ки
ва на као ва жан умет нич ки до га ђај, 
др Ми ло је Ми ло је вић је пре пре
ми је ре одр жао пре да ва ње о ком
по зи то ру и овом ње го вом де лу. 
Кри ти ка је пред ста ву то пло до
че ка ла, на ро чи то ис ти чу ћи до мет 
ор ке стра и ма е стра Бре зов ше ка. 
Ре жи ји је за ме ре но да је ма се по
ста ви ла ша блон ски, бли же тра ди
ци о нал ној опер ској по став ци не го 
му зич кој дра ми ко ја је свој стве на 
Ваг не ру, сце но гра фи ја и ко сти ми 
су по хва ље ни. У на слов ној уло зи, 
„им пре сив ни“ Ге ор гиј Ју ре њев је 
„си ли ном сво га ба ри то на“ оча рао 
кри ти ку, уло га Сен те очи глед но 
ни је од го ва ра ла Је ли са ве ти По по
вој, док се „са ве сно сти ли зо ва на“ 
ин тер пре та ци ја Све то за ра Пи са
ре ви ћа у уло зи Да лан да кри ти ци 
до па ла. Уло гу Ери ка је на пре ми
је ри ту ма чио Јо сип Ри ја вец, Ев ге
ни ја Пин те ро вић је би ла Ме ри, а 
Милорад Ми лу ти но вић је ту ма чио 
Кр ма но ша. Упр кос ве о ма до брим 
кри ти ка ма и чи ње ни ци да је то ком 
пр ве се зо не од и гра на де вет пу та, 
пред ста ва се по сле још че ти ри ре
при зе у сле де ћој се зо ни, уга си ла. 

Сле де ћу пре ми је ру „Хо лан
ђа нин“ је имао већ 6. ма ја 1938, и 
овог пу та под му зич ким вођ ством 

Бре  зов 

шека, али у ре жи ји др Ери ха 
Хе це ла и сце но гра фи ји Ста ни
сла ва Бе ло жан ског. И овог пу та 
кри ти ка упу ћу је нај ве ће за мер ке 

ре жи ји ко ја ни је до вољ но па жње 
по све ти ла драм ским од носима 
и пси хо ло ги ји ли ко ва, те не а де
кват ној сце но граф ској кон цеп

ци ји (ре ал но је при ка зан са мо 
је дан брод док се дру ги тек на
зи ре, на сли кан, у по за ди ни, мо ре 
се не ви ди уоп ште...) уз ја сну им
пли ка ци ју да су за ово највише 
кри ви огра ни ча ва ју ћи тех нич ки 
усло ви. Ипак, де кор је био „вр

ло сли ко вит, ус пео“. Ми лан 
Пи хлер је у на слов ној уло зи 

био „су ге сти ван“ и ис пу нио 
оче ки ва ња, Љу би ца Љу би
чић ни је ус пе ла да до ча ра 
ка рак тер и емо ци ју ли ка 

Сенте а за ме ре на 
јој је и ло ша дик
ци ја, Жар ко Цве јић 
је био „жив у сво
јој ус пе лој кре а ци
ји“ Да лан да, Кр ста 
Ивић је као Ерик 
био „свеж али без 
дик ци је“ ко ју ни је 
има ла ни Ма ној ло
вић ка али је ипак 
„до бро да ла“ сво ју 
Ме ри. 

Пр во Ваг не ро во 
де ло на по сле рат
ном репертоару је 
по но во био „Хо лан
ђа нин“: пре ми је ра 
би ла 5. ма ја 1954, 
ди ри го вао је Кре
ши мир Ба ра но вић, 
ре ди тељ је био Јо
сип Ку лун џић, сце
но граф Ста ни слав 
Бе ло жан ски, а ко
сти мо граф Ми ли
ца Ба бић. „Иако су 
из во ђа чи би ли до
бри и ис ку сни про

фе си о нал ци, опе ра је до жи ве ла 
са мо три из во ђе ња. Ве ро ват но у 
же љи да се по бољ ша оно што се 
сма тра ло сла бим тач ка ма, упра

ва Опе ре је на кон че ти ри го ди не 
по но во по ста ви ла то исто де ло 
(4. де цем бра 1958), укљу чу ју
ћи и не ке но ве пе ва че, али је 

ре зул тат био још го ри: де ло је 
из ве де но све га два пу та. Сле де
ћи по ку шај из во ђе ња  ‘Ле те ћег 
Хо лан ђа ни на’ усле дио је на кон 
пет го ди на (1. апри ла 1963), али 
са под јед на ко не за до во ља ва ју
ћем успе хом, бу ду ћи да се и ово 
из во ђе ње мо гло ви де ти са мо два 
пу та“, бе ле жи Ме ли та Ми лин.

Што се оста лих Ваг не ро вих 
опе ра ти че, на ре пер то а ру На
род ног по зо ри шта „Ло ен грин“ је 
имао пра и звед бу 24. ју на 1926. 
Пе ван је пре вод Пе тра Ко њо ви
ћа, ди ри го вао је про ве ре ни „ваг
не ри ја нац“ Бре зов шек, ре ди тељ 
је био др Бран ко Га ве ла, сце но
граф Вла ди мир За го род њук, а 
глав не уло ге су ту ма чи ли Ксе ни
ја Ро гов ска (Ел за), Ев ге ни ја Ва
ља ни (Ор тру да) и Лав Зи но ви јев 
ко ји је за свог Ло ен гри на до био 
ло ше оце не. Сто га је у сле де ћој 
по став ки, ко ја је усле ди ла по сле 
све га три го ди не, 20. но вем бра 
1930. у ре жи ји Зден ка Кни тла, 
у на слов ној уло зи на сту пио не
мач ки те нор Ерик Ен дер лајн. 
Упр кос ве о ма до брим кри ти ка
ма, ова пред ста ва је од и гра на 
све га два пу та. По след њи пут, 
овај на слов се на на шем ре пер
то а ру по ја вио 11. ок то бра 1976, 
под ди ри гент ском па ли цом ма
е стра Оска ра Да но на, у ре жи ји 
Мла де на Са бљи ћа, сце но гра фи ји 
Пе тра Па ши ћа и ко сти ми ма Љи
ља не Дра го вић – чи је кре а ци је је 
кри ти ка по хва ли ла, као и не ке од 
пе ва ча. Па ипак, и ова, до са да 
по след ња по ја ва Ваг не ра на на
шој сце ни, би ла је крат ког да ха, 
пред ста ва је игра на са мо те се зо
не, укуп но шест пу та.

Ваг не ров „Тан хој зер“ је имао 
две пре ми је ре, у пре во ду Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа: 16. но вем бра 1934. 
у ре жи ји Ери ха Хе це ла, са Бре
зов ше ком за ди ри гент ским пул
том и 26. сеп тем бра 1964, ка да 
је Оскар Да нон био и ди ри гент и 
ре ди тељ. У пр вој по став ци глав
ну му шку уло гу је (на не мач ком) 
ту ма чио Ма рио Ши менц, Ба хри
ја Ну риХа џић је би ла Ели за бе
та, Ми ло рад Јо ва но вић – Хер
ман, а Ру долф Ертл је на сту пио 
као Вол фрам. „Го во ри ло се да је 
тај пр ви ‘Тан хој зер’ у Бе о гра ду 
ве ро ват но био нај ску пља опе ра 
до тад по ста вље на у На род ном 
по зо ри шту“, бе ле жи Ме ли та 
Ми лин. Кри ти ка је во ле ла ову 
пред ста ву, а очи глед но и пу бли
ка, јер је до по след њег из во ђе ња, 
21. ја ну а ра 1938. до жи ве ла чак 
17 из во ђе ња. У Да но но вој по
став ци, ова опе ра је пре тр пе ла 
дра стич на скра ће ња – уме сто че
ти ри, тра ја ла је три са та, што је 
кри ти ка по здра ви ла. Пред ста ва 
је од и гра на се дам пу та.

Је ли ца Сте ва но вић

У окви ру про сла ве два ве ка од ро ђе ња Ри хар да Ваг не ра 
и де вет де це ни ја од пр ве пре ми је ре јед не ње го ве опе ре 
на сце ни На род ног по зо ри шта, „Хо лан ђа ни на лу та ли
це“, на ша Опе ра по но во при пре ма ово ре мекде ло не
мач ког мај сто ра. Му зич ке при пре ме во де Де јан Са вић 
и Ана Зо ра на Бра јо вић, а Де јан Ми ла ди но вић пре но си 
сво ју ре ди тељ ску и сце но граф ску по став ку из Даласа, 
Колумбуса и Милвокија, ко ју је „Ваг не ро во дру штво“ из 
Њу јор ка про гла си ло за јед ну од три нај бо ље у САД 2003. 
Ко сти мо граф је Ка та ри на Гр чић Ни ко лић. Уло ге спре
ма ју Ми о драг Д. Јо ва но вић / Алек сан дар Ста ма то вић / 
Сте фан Па вло вић (Хо лан ђа нин), Ана Руп чић Пе тро вић 
/ Сла ђа на Па вло вић / Та ња Ан дри јић (Сен та), Дра го љуб 
Ба јић / Не над Ја ко вље вић (Да ланд), Де јан Мак си мо вић 
/ Јан ко Си на ди но вић (Ерик), Алек сан дра Ан ге лов / Ду
брав ка Фи ли по вић (Ме ри), Дар ко Ђор ђе вић / Да ни ло 
Сто шић / Не над Чи ча (Мор нар) – уз Ор ке стар и Хор 
Опе ре На род ног по зо ри шта. Пре ми је ра је за ка за на за 
23. де цем бар. 
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Жи ва но ва по зо
 ри шна и жи
вот на сапут
ница, при
мадо на Мил ка 

Сто ја но вић, се при се ћа: 
„Пр ви пут сам чу ла Жи ва на на 

те ле ви зи ји и би ла за па ње на ле по
том и сна гом тог гла са и ле по том 
тог чо ве ка. Кад сам га 1966. ви де
ла да де би ту је као краљ у ’Аиди’, 
ни сам обра ти ла па жњу, би ли смо 
са мо ко ле ге, дру жи ли се, би ла 
сам оку пи ра на сво јом ка ри је ром, 
го ди ну да на по сле те пре ми је ре 
већ сам пе ва ла у МЕТу. Имао је 
име ко је је би ло већ по зна то. 

Пре про бе ’Дон Кар ло са’ 
у На род ном по зо ри шту, 1968, 
ста ја ла сам са ко ре пе ти то ром 
Зден ком Ма ра со ви ћем ис пред 
слу жбе ног ула за и угле да ла пре
кра сног чо ве ка са бра дом, у ка
ри ра ној ко шу љи (та да је пр ви 
пут пу стио бра ду) ка ко иде низ 
До си те је ву ули цу пре ма ула зу. То 
је био Жи ван. Као да ме је по го
дио гром. Ни сам мо гла да одво
јим по глед од ње га. ’Да ли хо ћеш 
да ме са че каш, да по сле оде мо на 
ка фу?’, пи та ла сам га. Та ко је по
че ла ве за, ко ја је би ла то ли ко ин
тен зив на, не за др жи ва, да за ме не 

у емо тив ном сми слу ни шта зна
чај ни је на све ту ни је по сто ја ло…  
до по след њег да на. Од мах сам се 
раз ве ла од прет ход ног му жа. Из 
ви ле на Де ди њу иза шла сам са 
два ко фе ра.

Оти шла сам у Келн да пе
вам сво је пред ста ве, а Жи ван је 
от пу то вао у Бар се ло ну, да пе ва 
Гре ми на у њи хо вој Опе ри. Стал

но смо раз го ва ра ли те ле фо ном, 
те ле фон ски ра чун је био ско ро 
2.000 до ла ра... Је два сам до би ла 
ви зу за Шпа ни ју. Иако је Жи ван 
су тра дан имао пред ста ву, це ле 
ноћи смо се во зи ли фи ја ке ром по 
Бар се ло ни…“ 

Мил ка и Жи ван су сво ју љу
бав кру ни са ли бра ком и пре се ли
ли се у ку ћу ко ју су са ми ку пи ли 
на Ју ли ном бр ду. Ве о ма че сто су 
би ли раз дво је ни, обо ма су ка ри
је ре би ле у ве ли ком успо ну. Ко

ли ко су јед но дру гом не до ста ја
ли, ви де ло се ка да је Мил ка 
не ку го ди ну ка сни је го сто ва
ла у Ки је ву са „Тра ви ја том“, 
а Жи ван био у Бер ли ну. 
Са знао је ка да њен воз 
про ла зи кроз Бер лин и 
че као је усред но ћи на 
ста ни ци, са сен дви чи
ма. Ус пе ли су да, као 
две осо бе сна жне ин
ди ви ду ал но сти, два 
ве ли ка умет ни ка, љу
бав и брак са чу ва ју 42 го ди не... 
до ње го вог кра ја. 

То ком ка ри је ре ни су че сто 
на сту па ли за јед но у пред ста ва ма, 
али ка да је Мил ка 1993. го ди не 
оти шла из На род ног по зо ри шта, 
њи хо ва умет нич ка са рад ња се ин
тен зи ви ра ла. Одр жа ли су број не 
кон цер те по Ср би ји, Ма ке до ни ји, 
Ре пу бли ци Срп ској, Аме ри ци… 
По себ но су би ли за па же ни њи
хо ви на сту пи у зам ку у Вр њач кој 
Ба њи. Одр жа ли су укуп но 235 
кон це ра та, а по след њи је био 28. 
де цем бра 2011. у Пи ро ту.

Мно го кон це ра та су има ли и 
у Ру си ји – сам Жи ван ви ше од 
700. По сле на сту па у Са ма ри, 
2002, ис пра ће ни су са цве ћем и 
су за ма. Ва лен ти на Тер је шко ва је 

лич но пре да ла Жи ва ну Ор ден ру
ске вла де за раз ви ја ње ру скосрп
ског при ја тељ ства у Ру ском до му, 
2003. Жи ван се по себ но ис ти цао у 
из во ђе њу ру ског ре пер то а ра, што 
су за бе ле жи ли и му зич ки кри ти
ча ри: „Жи ван Са ра ман дић сво јим 
гла сов ним пре ди спо зи ци ја ма, 
по зна ва њем сти ла ин тер пре та ци
је ру ског ре пер то а ра и, не ма ње 
ва жно, им по зант ном по ја вом и 
ве о ма по кре тљи вом и про жи вље
ном игром, иде а лан је Су са њин 
па је сво јим на сту пом оби ље жио 
пред ста ву. По себ но се из два јао у 
фи на лу ве ли ки Су са њи нов пред
смрт ни при зор“, об ја ви ло је за
гре бач ко „Око“, 18. ју ла 1985.  

Жи ва но ве на сту пе у су
пер ла ти ви ма оце њу ју и дру ги 

ино стра ни кри ти ча ри: „Жи ван 
Са ра ман дић по се ду је сен за ци
о на лан со но   ран бас спо јен са 
мар кантном фигу ром. Тра гич ни 
Пу шки нов лик Бо ри са обо јио је 
искре но шћу, ху ма ни змом и ду
бо ким сен зи би ли те том. На ро чи
то им по ну је што је из бе гао већ 
тра ди ци о нал ну осо би ну дру гих 
ту ма ча ове из у зет но ком пли ко
ва не ро ле, ко ји сво је во кал но
сцен ске не до ре че но сти и не мо
ћи при кри ва ју ру ше њем де ко ра. 
На про тив, сјај ним и про жи вље
ним ту ма че њем ли ка ру ског ца
ра, иза звао је бур не акла ма ци је 
пре пу ног гле да ли шта“, бе ле жи 
кри ти чар „Лу до ве де мо кра ти је“ 
из Пра га.

(на ста ви ће се)

ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (6) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

До краја са својом Аидом

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (37) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Кон стан тин Ко стју ков – уметничка снага Цезара
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

ли ко су јед но дру гом не до ста ја
ли, ви де ло се ка да је Мил ка 
не ку го ди ну ка сни је го сто ва
ла у Ки је ву са „Тра ви ја том“, 
а Жи ван био у Бер ли ну. 
Са знао је ка да њен воз 

До краја са својом Аидом

Пред пре ми је ру „Аиде“ 
у На род ном по зо ри шту 
1966. го ди не, „Но во сти“ 
су об ја ви ле текст са на
сло вом „Мил ка Аида, Жи
ван Фа ра он“.

Пр вак бе о град ског 
Ба ле та и ду го го
ди шњи ди рек тор 
овог углед ног ба
лет ског ан сам бла 

Кон стан тин Ко стју ков (1967), по
сле за вр ше не Др жав не ба лет ске 
шко ле у Ки је ву био је ис так ну ти 
со ли ста у Ба ле ту по зна тог Те а
тра „Шев чен ко“ у глав ном гра ду 
Укра ји не. По сле пет го ди на игра
ња број них глав них уло га у овом 
по зо ри шту, 1990. је до шао у на шу 
зе мљу, нај пре је као пр вак Срп
ског на род ног по зо ри шта у Но вом 
Са ду, а од 1991. игра пр ве уло ге 
на сце ни На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, као и на го сто ва њи ма 
у Шпа ни ји, Ка на ди, Не мач кој, 
Фран цу ској, Ја па ну, Пор ту га лу, 
Ру си ји, Ки ни, Ки пру, Ју жној Аме
ри ци, Ма ке до ни ји и дру гим свет
ским ба лет ским цен три ма. Од мах 
по до ла ску у Бе о град, 1991, до био 
је Пр ву на гра ду у кон ку рен ци ји 
ба лет ских па ро ва у Оса ки (Ја пан) 
за јед но са на шом при ма ба ле ри
ном Аш хен Ата љанц.

Сво ју вир ту о зну кла сич ну 
игру учио је и уса вр ша вао код 
чу ве них пе да го га Пар сје го ва, 

Сте бе ља ке, Кру гло ва, као и код 
из ван ред ног пе да го га за ду ет ну 
игру Ро бер та Кља ви на. Љу би мац 
бе о град ске пу бли ке је из ре као у 
јед ном ин тер вјуу за ча со
пис „Orchestrа“ ве о ма 
ауто ри та тив но ми шље
ње о од но су ба лет ског 
умет ни ка и по зор ни
це, ис та кав ши да на 
сце ну гле да „као на 

ди вљу жи во ти њу, ко је се не тре
ба пла ши ти“, већ тре ба на сто ја ти 
да „јед ним мо згом, јед ним те лом, 
при ву чеш пу ну па жњу хи ља ду 
љу ди ис пред се бе, да их убе диш у 
оно што ра диш на сце ни... Мо раш 

због то га да имаш умет
нич ку сна гу Це за ра“. 
Сто га је Ко стју ков увек 
на сто јао да ве ли ком 

мо рал ном сна гом 
стек не са мо по у зда
ње, да во ли се бе у 
од ре ђе ној уло зи 
и да бри жљи во 
п р и  п р е  м љ е  н ом 
и усво је ном ин

т е р  п р е 
т а  ц и  ј о м 
играч ких 
л и  к о  в а 
над вла да 
сце ну и 
о с т в а  р и 
циљ ра
ди ко јег 
је на по
з о р  н и  ц у 
и иза шао. 
Сво је ве
о ма ра

зно вр сне уло ге је нај пре об ли ко
вао фи зич ки, а он да је при сту пао 
емо ци о нал ној и ин те лек ту ал ној 
над град њи, не гу бе ћи због то га 
кон тро лу над са мом игром. Ко
стју ков је то на звао ста вља њем 

уло ге у „при клад ни рам“, као што 
се то чи ни са умет нич ком сли ком. 
У све му то ме му зи ка има из у зет
но ме сто, оно што ко ре о граф и 
ком по зи тор же ле да при ка жу гле
да о ци ма мо ра, ка ко на во ди, пре 
све га „да уђе у мо је ве не“. Са рад
ња са ко ре о гра фом је при мар на и 
ње го во ми шље ње Ко стја по шту је 
без по го во ра увек, чак и он да ка да 
би не ку играч ку фра зу же лео дру
га чи је да од и гра.

По ред глав них му шких ли ко ва 
у тра ди ци о нал ним кла сич ним ба
лет ским де ли ма, Ко стју ков зна да 
је у то ку шко ло ва ња упио из ве сну 
до зу „хе ро и зма“ ко ји се уоча ва и у 
оста лом ње го вом ре пер то а ру. Осе
ћа да ако од и гра „Ла бу до во је зе
ро“ или „Ки хо та“, он да мно го лак
ше игра „Да му с ка ме ли ја ма“ или 
„Пе сни ка Чај ков ског“, „Оди се ја“ 
или „Трип ти хон“ и мно ге дру ге 
пред ста ве са вре ме ног, пр вен стве
но нео кла сич ног ре пер то а ра. На
бро ја ти све ње го ве це ло ви те, а 
пу бли ци, кри ти ци и ње му са мом 
ве о ма дра ге уло ге, го то во је не мо
гу ће у крат ком но вин ском тексту. 
Тре ба се на да ти да ће не ка бу ду
ћа озбиљ но сро че на мо но гра фи ја 

о пр ва ку Кон стан ти ну Ко стју ко ву 
ана ли зи ра ти све ње го ве раз ли чи те 
и зах тев не уло ге као што су Спар
так, Сам сон, Џе кил, Ни жин ски, 
Грк Зор ба, па уло ге у „По све ће њу 
про ле ћа“, „Ву ко ви ма“...

По след њих го ди на ужи ва у 
пре но ше њу зна ња и ис ку ства 
мла ђим игра чи ма у На род ном по
зо ри шту, али и у свом Ба лет ском 
сту ди ју, ко ји во ди са пр ва ки њом 
бе о град ском Ба ле та и сво јом су
пру гом, Ду шком Дра ги че вић. 
Поред педагогије, свој умет нич ки 
пут види у ко ре о гра фи ји, за ко ју 
сма тра да је вр ху нац играч ке про
фе си је али и ве о ма од го во ран по
сао, јер ко ре о граф сво јом ма штом, 
зна њем и иде ја ма во ди 50 или 60 
ба лет ских умет ни ка. Чи ње ни ца је 
да ор га ни за ци о ни по сло ви во ђе
ња ан сам бла, ко је са успе хом већ 
ду же оба вља као ди рек тор Ба ле
та, не оста вља ју мно го сло бод ног 
вре ме на али има ју ћи у ви ду енер
ги ју и по све ће ност умет нич кој 
игри и већ по твр ђе не ре зул та те, 
мо же се од Ко стју ко ва оче ки ва ти 
да и у обла сти ко ре о гра фи је по ка
же ду бо ку ода ност Терп си хо ри.

(на ста ви ће се)

Сте бе ља ке, Кру гло ва, као и код 
из ван ред ног пе да го га за ду ет ну 
игру Ро бер та Кља ви на. Љу би мац 
бе о град ске пу бли ке је из ре као у 
јед ном ин тер вјуу за ча со
пис „Orchestrа“ ве о ма 
ауто ри та тив но ми шље
ње о од но су ба лет ског 
умет ни ка и по зор ни
це, ис та кав ши да на 
сце ну гле да „као на 

због то га да имаш умет
нич ку сна гу Це за ра“. 
Сто га је Ко стју ков увек 
на сто јао да ве ли ком 

мо рал ном сна гом 
стек не са мо по у зда
ње, да во ли се бе у 
од ре ђе ној уло зи 
и да бри жљи во 
п р и  п р е  м љ е  н ом 
и усво је ном ин
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29

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

субота 19.00

19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 12

ДЕРВИШ И СМРТ

четвртак

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 24

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

уторак

петак 19.30

13

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

субота 19.30

21

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 26

четвртак

КРАЉИЦА 
МАРГО

19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 05

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

четвртак 19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 06

АЛЕКСАНДАР  

петак 19.30

опера 
Ђузепеа Вердија07

ТРУБАДУР

субота

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 08

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

недеља

понедељак 19.00

ХОЛАНЂАНИН 
ЛУТАЛИЦА / 
ПРЕМИЈЕРА

опера 
Рихарда 
Вагнера 23 

19.30

30

МИЗАНТРОП

понедељак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

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 19.30

балет 
П. И. Чајковског 04

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

среда

20.00

09

ПРОФЕСОРКИ, 
С ЉУБАВЉУ 
концерт у част 
примадоне и 
професорке 
Бисерке Цвејић

понедељак

петак 19.30

20

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава 
Нушића

19.00

опера 
Жоржа 
Бизеа 11

КАРМЕН

среда20.00

10

уторак

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ВИТЕЗ ПОЗИВА”

19.30

балет на музику 
Ђузепеа 
Вердија 14

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

субота

19.30

15

ИЗБИРАЧИЦА

недеља

комедија 
Косте 
Трифковића

понедељак 19.30

16

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

среда 19.30

18

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

комедија 
Јована Стерије 
Поповића

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 22

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља

19.30

опера 
Гаетана 
Доницетија 27

ДОН ПАСКВАЛЕ 

петаксреда 19.00

ХОЛАНЂАНИН 
ЛУТАЛИЦА 

25 

20.00

13.
јануар

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ 

понедељак19.30

29

ИЗБИРАЧИЦА

недеља

комедија 
Косте 
Трифковића

субота 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера 
Ђоакина 
Росинија 28

опера 
Рихарда 
Вагнера

        

09

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Жана 
Ануја 20

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 22

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 17

ХАСАНАГИНИЦА

уторак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

среда 20.30

драма 
Албера 
Камија 07

НЕСПОРАЗУМ

субота

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 28

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

субота

20.30

драма 
Ди Си Џексона  05

МОЈЕ БИВШЕ И 
МОЈИ БИВШИ
гостује Књажевско 
српски театар 
Крагујевац  

четвртак

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 29

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

недеља

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 08

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља

20.30

драма  
Горане  
Баланчевић 09

ОГВОЖЂЕНА

понедељак

20.30

комедија
Милоша
Николића 21

КОВАЧИ

субота

20.30

01

МУЗИКА У 
ЗДРАВЉЕ  
хуманитарни 
концерт 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

20.30

концерт поводом 
200 година 
од рођења 
композитора 13

ВЕЧНИ ВЕРДИ 

петак

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 06

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

петак

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 10

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

уторак 19.00

МУЗИКА АНЂЕЛА 
хуманитарни 
концерт у 
организацији 
Агенције „Звездане 
стазе“ 

среда

11

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 12

БИЗАРНО 

четвртак 20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 14

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

субота

20.30

драма 
Ефраима Кишона15

ДА ЛИ ЈЕ ТО 
БИЛА ШЕВА?
гостује Краљевачко 
позориште

недеља 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 16

БИЗАРНО 

понедељак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 18

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

среда

20.30

драма Борисава 
Станковића 23

КОШТАНА
гостује Народно 
позориште 
Nepsinhaz 
Суботица 

понедељак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 24

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак 20.30

драма  
Хенрика  
Ибзена 25

ХЕДА ГАБЛЕР

среда 20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског26

ЗЛИ ДУСИ

четвртак 20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског27

ЗЛИ ДУСИ

петак 20.30

комедија
Милоша
Николића 30

КОВАЧИ

понедељак

12.00

концертна 
представа за 
децу и родитеље22

НОВОГОДИШЊЕ
КРСТАРЕЊЕ СА 
МАРИНОМ НА 
БРОДУ „3 У 1“

недеља

11.00

14

У СУСРЕТ 
ПРЕМИЈЕРИ 
– ВАГНЕРОВ 
„ХОЛАНЂАНИН 
ЛУТАЛИЦА“

субота


