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НА ВЕ ЛИ КОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗ ВЕ ДЕН „ЛЕ ТЕ ЋИ ХО ЛАН ЂА НИН“ РИ ХАР ДА ВАГ НЕ РА

Једро капија времена

Опе ра „Ле те ћи Хо
лан ђа нин“ не мач
ког ком по зи то ра 
Ри хар да Ваг не ра, 
чи ја се 200. го ди

шњи ца ро ђе ња обе ле жа ва у це лом 
све ту, пре ми јер но је из ве де на на 
Ве ли кој сце ни 23. де цем бра. Ову 
ро ман тич ну опе ру у три чи на је 
му зич ки во дио ма е стро Де јан 
Са вић, а ре жи рао Де јан Ми ла ди
но вић. На слов ну уло гу оства рио 
је Ми о драг Д. Јо ва но вић, а оста
ле уло ге су ту ма чи ли Ана Руп чић 
Пе тро вић (Сен та), Не над Ја ко вље
вић (Да ланд), Де јан Мак си мо вић 
(Ерик), Ду брав ка Фи ли по вић (Ме
ри) и Не над Чи ча (Мор нар), уз Ор

ке стар и Хор Опе ре На род ног по
зо ри шта. Пр ва ре при за је одр жа на 
у сре ду 25. де цем бра са Сте фа ном 
Па вло ви ћем у уло зи Хо лан ђа ни на, 
Сла ђа ном Па вло вић као Сен том, 
Дра го љуб Ба јић 
је био Да ланд, 
уло гу Ери ка је 
по но во ту ма чио 
Де јан Мак си мо
вић, Ме ри је би ла 
Та ма ра Ни ке зић, 
а Мор нар Да ни
ло Сто шић. 

Основ на нит „Ле те ћег Хо лан
ђа ни на“, чи ја свет ска пре ми је ра 
је би ла 2. ја ну а ра 1843. у Дре зде
ну, од но си се на ис ку пље ње кроз 

љу бав или жр тву, а по ру ка на кра
ју пред ста ве гла си да је овај су ро ви 
свет та кав да је пра ва љу бав мо гу ћа, 
мо жда, са мо у не ком дру гом све ту. 
Дејан Ми ла ди но вић, ко ји пот пи су је 

и сце но гра фи ју за 
„Холанђанина“, 
већ је три пу
та по ста вљао 
ову оперу и то у 
САД, по чев од 
1994. го ди не – у 
Да во су, Мил во
ки ју и Њу јор ку. 

„Ова по став ка је, за пра во, оно што 
му зи ча ри на зи ва ју ‘ва ри ја ци је на 
те му’. Ко ри стио сам раз не из ме не 
ко је ми је омо гу ћио раз вој тех но

ло ги је – ви део ин сер те, спе ци јал не 
про јек ци је, дру га чи је све тло и ми
зан сцен. Ипак, две основ не ства ри 
оста ле су исте, а то је јед но став ност 
и пре ци зност пред ста ве. Основ ни 
кон цепт ба зи рао сам на је дру ко је 
до жи вља ва раз не ме та мор фо зе од 
пр вог до по след њег чи на. Оно нам 
по ма же да се Хо лан ђа нин по ја ви и 
као дух и као ре а лан створ на сце
ни, као и да се ви ди ње гов брод. 
Због све га то га, то је дро мо же мо 
да на зо ве мо је дро ка пи ја вре ме на, 
као вре мен ски пор тал кроз ко ји Хо
лан ђа нин про ла зи и ула зи у ре ал но 
вре ме“, из ја вио је Миладиновић за 
Позоришне Новине.

(наставак на стр. 2)

После непуна три са
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Протекла је  
већ два де сет 
јед на го ди на 
од пре ми јере 
С т е р и ј и н о г 

„Кир Ја ње“ у ре жи ји Его на 
Са ви на, а ин те ре со ва ње пу
бли ке за ову представу не 
је ња ва. Је дан од до ка за за то 
је и по зив За јед ни це срп ских 
клу бо ва у Бе чу да се баш ова 
пред ста ва, на кон де сет го ди
на од прет ход ног го сто ва ња, 
по но во по ја ви на сце ни Ак
цент те а тра. Про це на ор га ни
за то ра Бо ри сла ва Ка пе та но
ви ћа, пред сед ни ка За јед ни
це, би ла је ис прав на, што је 
по твр ди ла и чи ње ни ца да су 
кар те рас про да те за са мо не
ко ли ко са ти, не де љу да на пре 
пред ста ве, те су мно ги за ин
те ре со ва ни оста ли ус кра ће ни 
за овај по зо ри шни до га ђај. Да 
при пад ни ци на ше ди ја спо ре 
али и љу би те љи по зо ри шта 
из Аустри је не би пре ду го че ка
ли на но ви су срет са глум ци ма из 
на ци о нал ног те а тра, по бри нуо се 
го спо дин Ка пе та но вић, ко ји је, 
у истом те а тру, већ за фе бру ар 
2014. го ди не за ка зао го сто ва ње 
пред ста ве „Огво жђе на“.

На кон пред ста ве, ан самбл 
ко ји су чи ни ли Пре драг Еј дус,  
На да Блам, Ми ле на Ђор ђе вић, 
Ле по мир Ив ко вић, Ми лен ко Па
влов, Ср ба Ми лин и Јо во Бо снић, 
пу бли ка је по здра ви ла ви ше ми

нут ним, гро мо гла сним апла у зом, 
а мно ги су би ли (не)стр пљи ви 
да до че ка ју глум це у фо а јеу, ка ко 
би се са њи ма фо то гра фи са ли и, 
ма кар на крат ко, по раз го ва ра ли. 
На чин на ко ји су глум ци На ци о
нал ног те а тра до че ка ни и уго шће
ни, најбоље осликава по сло вич
ну срп ску го сто љу би во ст, па је у 
при јат ној ат мос фе ри по сле пред
ста ве глу мац Ле по мир Ив ко вић, у 
име ан сам бла, по здра вио до ма ћи
не и ам ба са до ра Ср би је у Аустри

ји, го спо ди на Пе ра Јан ко ви ћа, а 
ову при ли ку про гла сио про сла
вом два де сет и пр вог ро ђен да
на пред ста ве. Глу мац Пре драг 
Еј дус је ре као да су ре ак ци
је пу бли ке ве о ма за ни мљи ва 
будући да је реч о љу ди ма ко ји 
већ ду же жи ве ван Ср би је (од
но сно бив ше Ју го сла ви је), а у 
пред ста ви се ко ри сти ар ха и чни 
је зик. „То зна чи да ни су из гу би
ли кон такт са до мо ви ном“, за
кљу чио је Еј дус. 

Да под се ти мо, сце но граф 
ове пред ста ве је Ге ро слав За
рић, ко сти мо граф Бо ја на Ни
ки то вић, ком по зи тор Ксе ни
ја Зе че вић, а лек тор Ра до ван 
Кне же вић. По сле из ван ред них 
кри ти ка, пред ста ва је про гла
ше на за „нај зна чај ни је оства ре
ње у кул ту ри за 1992“, осво ји ла 
три Сте ри ји не на гра де (Егон 
Са вин за ре жи ју, Пре драг Еј
дус за глу му и Ге ро слав За рић 
за сце но гра фи ју). Еј дус до би

ја и на гра ду пу бли ке за нај бо ље 
глу мач ко оства ре ње на По зор ју. 
По из бо ру по зо ри шних кри ти ча
ра ТВ Бе о град и свих бе о град ских 
ли сто ва, пред ста ве На род ног по
зо ри шта „Кир Ја ња“ и „Ма ска“ су 
про гла ше не за нај бо ље у 1993. Ту 
су и две На гра де На род ног по зо
ри шта (Пре драг Еј дус и Ге ро слав 
За рић) и две По хва ле На род ног 
по зо ри шта (На да Блам и Бо ја на 
Ни ки то вић).

Ива на Не на до вић
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НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Пре ми је ром „Ле те ћег Хо лан ђа
ни на“ На род но по зо ри ште обе ле
жа ва два ве ка од ро ђе ња Ваг не ра, 
као и и де вет де це ни ја од пр ве пре
ми је ре ове опе ре на сце ни На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду – 6. но
вем бра 1923. У ме ђу вре ме ну, ова 
ра на Ваг не ро ва опе ра је пре ми јер
но из ве де на у На ци о нал ном те а тру 
још че ти ри пу та – 6. ма ја 1938, 5. 
ма ја 1954, 4. де цем бра 1958. го ди

не и 1. апри ла 1963. го ди не.
Ина че, у ци љу што бо љег упо

зна ва ња јав но сти са опер ским 
де лом ко је се при пре ма, ди рек ци
ја Опе ре На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду је од лу чи ла да по кре не 
те мат ски ци клус под на зи вом „У 
су срет пре ми је ри“, а пр ви про
грам из тог ци клу са је одр жан 14. 
де цем бра на Сце ни „Ра ша Пла
о вић“ и био је по све ћен упра во 

пре ми је ри „Ле те ћег Хо
лан ђа ни на“. Јав но пред
ста вља ње овог ре мек
де ла слав ног не мач ког 
ком по зи то ра ни је би ло 
на ме ње но са мо пред
став ни ци ма ме ди ја, већ 
и свим за ин те ре со ва
ним љу би те љи ма по зо
ри шта и опер ске умет
но сти. Том при ли ком, о 
овом де лу, као и сво јим 
ис ку стви ма то ком ра да 
на при пре ми пред ста ве, 
го во ри ли су ре ди тељ, 
ди ри гент, со ли сти, ко
сти мо граф... Уз кла вир
ску прат њу Ср ђа на Ја

ра ко ви ћа, со ли сти Та ња Ан дри јић 
и Ми о драг Д. Јо ва но вић су из ве ли 
део ду е та Сен те и Хо лан ђа ни на, а 
не што ка сни је Ан дри јићка је от
пе ва ла и ари ју Сен те. 

Сле де ћи ова кав су срет ће, 
пла ни рано је, би ти око 20. мар та 
2014, по во дом пре ми је ре Пу чи ни
је ве „То ске“ ко ја би тре ба ло да се 
одр жи кра јем тог ме се ца.

Ми ко јан Без бра ди ца

КАР ТЕ ЗА „КИР ЈА ЊУ“ У БЕ ЧУ РАС ПРО ДА ТЕ НЕ ДЕ ЉУ ДА НА ПРЕ ГО СТО ВА ЊА

Два де сет пр ви ро ђен дан

У СЛА ВУ ВЕР ДИ ЈА

Кон церт из ци клу са 
„Пут ка Бел кан

ту“, под на зи вом „Веч
ни Вер ди“, одр жан је 
13. де цем бра на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“ у част 
200 го ди на од ро ђе ња 
тог слав ног ита ли јан
ског ком по зи то ра, а у 
ре жи ји Ива не Дра гу
ти но вић Ма ри чић. Уз 

кла вир ску прат њу Ми ли во ја Ве љи ћа, на сту пи ли су Вук Зе
кић, Љу бо мир По по вић, Љу би ца Вра неш, Ана Стан ко вић, 
Ев ге ни ја Је ре мић, Со фи ја Пе тро вић, Та ма ра Гру бин, Ан
дре с Кор до ба, Ва ња Би сер чић и Са ва Ве мић. На ре пер то а
ру су би ле Вердијеве соло песме и ари је из његових опе ра 
„Оте ло“, „На бу ко“, „Тра ви ја та“, „Си мон Бо ка не гра“, „Ри го
ле то“, „Дон Кар лос“.

М. Б. 
ТРИ ГО СТО ВА ЊА

То ком овог ме се ца, 
на Сце ни „Ра ша 

Пла о вић“, смо уго сти
ли три по зо ри шта из 
уну тра шњо сти. Кња
жев скосрп ски те а тар 
из Кра гу јев ца је го
сто вао 5. де цем бра са 
дра мом Ди Си Џек со
на „Мо је бив ше и мо ји 
бив ши“, а де сет да на 

ка сни је ан самбл Кра ље вач ког по зо ри шта је из вео ко ме ди ју 
Ефра и ма Ки шо на „Да ли је то би ла ше ва“. По след ње у ни зу 
ових го сто ва ња је одр жа но 23. де цем бра, кад су се пу бли ци 
пред ста ви ли глум ци су бо тич ког На род ног по зо ри шта Neps
zin haz, Дра ме на срп ском је зи ку, ко ји су од и гра ли Стан ко
ви ће ву „Ко шта ну“ у ре жи ји Ан дра ша Ур ба на. 

Р. П. Н.
ЈОШ ЈЕД НА НА ГРА ДА

На 4. ин тер на ци о
нал ном филм ском 

фе сти ва лу „Ci ne @art“ у 
грч ком гра ду Ко рин ту, 
глу ми ца На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду Не ла 
Ми ха и ло вић је осво ји ла 
На гра ду за глав ну жен
ску уло гу (мај ка Ста на) 
у фил му „Лед“ ре ди тељ

ке Је ле не Ба јић. При зна ње јој је уру че но на све ча но сти одр
жа ној 16. де цем бра.

М. Б.
ПО МОЋ ДЕ ЦИ

Ху ма ни тар ни кон церт „Му зи ка ан ђе ла“ је одр жан 11. де
цем бра на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, а ком пле тан при ход 

је на ме њен ку по ви ни апа ра та „Па ци јент мо ни тор“ ко ји је 
нео п хо дан деч јем хе ма то он ко ло шком оде ље њу Ин сти ту та 
за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та „Др Ву кан Чу пић“. 
Ор ке стар „Му зи ка ан ђе ла“ који чи не му зич ки та лен ти из 
ни жих и сред њих му зич ких шко ла Ср би је, а ко ји је под по
кро ви тељ ством Ми ни стар ства кул ту ре, овим кон цер том је 
про сла вио де се то го ди шњи цу по сто ја ња. Као спе ци јал ни 
го сти су на сту пи ли чла но ви деч јег хо ра „Ама де ус“ из Кра
гу јев ца, опер ски пе вач Мар ко Ка ла ја но вић и кла ри не ти ста 
Ни ко ла Ђу ри ца, а овој ху ма ни тар ној ак ци ји су се при кљу
чи ла и де ца из шко ле цр та ња за мла де та лен те „Ар ти но“ 
ко ја су про да ва ла сво је радове.   

М. Б.



Ово је Ва ша пр ва 
из ло жба, а кад се 
то ме до да да сте 
ра ди ли по став ку 
о јед ној од на ших 

нај ве ћих опер ских умет ни ца, 
по во дом ње ног де ве де се тог ро-
ђен да на, по ста вља се пи та ње 
ка ко сте се из бо ри ли са та ко ве-
ли ком од го вор но шћу.

Од го вор ност је сте би ла ве ли
ка. Из ло жбу сам на сло вио „Би сер
ка Цве јић – Вер ди је ва хе ро и на“, 
пре све га због нај ве ћих успе ха 
ко је је има ла као ту мач Вер ди је
вих уло га, што је уједно био наш 
до при нос обе ле жа ва њу 200. го
ди шњи це ро ђе ња Ђу зе пе Вер
ди ја, ко ја се про сла вља у це лом 
све ту, Међутим,  ни сам хтео да 
се огра ни чим са мо на њене уло ге 
у опе ра ма ве ли ког Ита ли ја на већ 
је из ло жба својеврсна ре тро спек
ти ве пе вач ке и пе да го шке ка ри је
ре на ше умет ни це. Ина че, на ша 
при ма до на је има ла ве ли ког обо
жа ва ло ца и при ја те ља из Њу јор ка, 
Ри џар да Свиф та, ко ји ју је пра тио 
по це лом све ту, ску пљао ма те ри јал 
о њој и оста вио огром ну, сре ђе ну 
до ку мен та ци ју о свим пред ста ва ма 
на свим сце на ма где је на сту па ла, 
та ко да ми је по сао био при лич но 
олак шан. Ди зај нер из ло жбе Јо ван 
Тар бук и уред ник Из да вач ке де
лат но сти Је ли ца Сте ва но вић су 
ми сво јим са ве ти ма и су ге сти ја ма 
по мо гли да се не осе тим упла ше н 
пред не чим што ра дим пр ви пут. А 
ве ли ку по моћ сам имао у са мој тет
ка Би сер ки.

Би сер ки Цве јић се обра ћа те 
са „тет кa Би со“. Ка ко то?

Упо знао сам је кад сам био на 
пр вој го ди ни сту ди ја. Био сам из
не на ђен ње ном јед но став но шћу, 
то пли ном, искре но шћу. Ка сни је, 
ка да сам упо знао и дру ге на ше при
ма до не, Ол гу Ми ло ше вић, Рад ми
лу Сми ља нић, Мил ку Сто ја но вић, 
Рад ми лу Ба ко че вић, уве рио сам се 
да су ве ли ки умет ни ци јед но став
ни, не по сред ни. Би сер ка и чи ка 
Ду шко – њен су пруг, проф. др Ду
шан Цве јић – ни су има ли де це, али 
су им сви ње ни уче ни ци би ли као 
соп стве на де ца. По ма га ла им је и 
по др жа ва ла их, што чи ни и да нас. 
Иако ни сам био њен уче ник, ни ти 
се ба вио му зи ком, при хва ти ли су 
ме као део сво је „му зич ке“ по ро ди
це. Био сам ја ко по но сан кад су ми 
по кло ни ли сво ју за јед нич ку мо но
гра фи ју „Умет ност пе ва ња“, са по
све том: „На шем дра гом при ја те љу 
Дра га ну Сте во ви ћу...“ И ето, на ше 
при ја тељ ство тра је 30 го ди на. 

Му зеј На род ног по зо ри шта 
је у овој го ди ни био ве о ма ак-
ти ван. Под се ти те нас на нај зна-
чај ни је до га ђа је и ре ци те ка кви 
су пла но ви за сле де ћу го ди ну.

Има ли смо не ко ли ко из ло
жби ко је су би ле зна чај не – о др 
Бра ни ми ру Вој но ви ћу, управ
ни ку На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, ауто ра др Ду ши це 
Бо јић, о ко сти мо гра фу Љи ља ни 
Дра го вић, ауто ра Мир ја не Ода
вић, за тим из ло жбу по зо ри шног 
пла ка та Јо ва на Тар бу ка, нашег 
ди зај не ра овен ча ног на гра да ма 
у зе мљи ино
стран ству, ко ја 
је отво ре на у 
окви ру ма ни
фе ста ци је Ноћ 
му зе ја. У сеп
тем бру је мр 
Ксе ни ја Шу ку
ље вић Мар ко
вић при ре ди ла 
из ло жбу о Ми
ри Сту пи ци, 
по во дом ње ног 90. ро ђен да на. 
Ку стос на шег Му зе ја Ана То мић 
је по во дом пре ми је ре пред ста
ве „Срп ска три ло ги ја“, ко јом је 
за по че то обе ле жа ва ње сто го ди
шњи це Ве ли ког ра та, по ста ви
ла из ло жбу ко ја сли ка де ло ва ње 
на ше Ку ће у го ди на ма пред Пр
ви свет ски рат. Ина че, на ше по
став ке че сто и го сту ју. Ове го ди
не, на при мер, из ло жба плаката 
Ј. Тарбука је го сто ва ла на фе
сти ва ли ма у Вра њу, Ло зни ци и 
Мла де нов цу, по став ка о на шој 
пред ста ви „Хен ри Ше сти“ је би
ла на Да ни ма Ми ли во ја Жи ва
но ви ћа у По жа рев цу... 

По ред из ло жби, Му зеј при ре
ђу је и те мат ске ве че ри ко је су ве
о ма до бро по се ће не. Од кад сам 
пре у зео ду жност ку сто са, а и са

да као ди рек тор, тру дим 
се да осим по сто је ћих 

(Су сре ти, Се ћа ња, 
Про мо ци је, Пре да
ва ње, Школ ски час, 
Отво ре на вра та...) 
про грам обо га тим 
и но вим ци клу си
ма. Та ко смо уве ли 
Ве че ри по е зи је, на 

ко ји ма глум ци го во
ре пе сме по свом 

из бо ру, а аутор ска 
еми си  ј а 

Ма ри не Сте фа но вић „Арт фан
та зи ја“ се од ове се зо не јав но 
сни ма у на шем про сто ру. Мла
ди му зи ча ри су до би ли при ли ку 
за сво је јав не на сту пе у окви ру 
но вог ци клу са „Пред ста вља мо 
мла де“. Пу бли ка во ли ове кон
цер те и по зи вам про фе со ре му
зич ких шко ла да пред ста ве сво је 
уче ни ке. У то ку ове го ди не смо 

п р о  м о  в и  с а  л и 
не ко ли ко вред
них пу бли ка ци
ја, од ко јих бих 
из дво јио књи гу 
др Бран ке Ра до
вић, др Сло бо
да на Ла за ре ви ћа 
и Алек сан дра 
Ђу ри ћа „Пар
ти ту ра“, у из да
њу Zep ter Bo ok 

World, као и књи гу Све то за ра 
Ра па ји ћа „Драм ски тек сто ви и 
њи хо ве ин сце на ци је“, у из да њу 
По зо ри шног му зе ја Вој во ди не и 
Ин сти ту та за по зо ри ште филм, 
ра дио и те ле ви зи ју ФДУ у Бе о
гра ду.

Што се ти че сле де ће го ди не, 
на ме ра нам је да обе ле жи мо не ке 
ва жне ју би ле је – 150 го ди на од 
ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши ћа, 450 
го ди на од ро ђе ња Ви ли је ма Шек
спи ра, 90 го ди на од смр ти Ђа
ко ма Пу чи ни ја... Пла ни ра не су 
из ло жбе о Ми ји Алек си ћу, Алек
сан дру Бу гар ском, о да ро дав ци
ма Му зе ја На род ног по зо ри шта, 
као и мно ге дру ге ак тив но сти, о 
че му ће пу бли ка, као и увек, би
ти бла го вре ме но оба ве ште на.

Је ли ца Сте ва но вић П
О

Р
ТА

Л
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24. 01 | 18.00 Јавно снимање емисије, аутор Марина 
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ВЕ ЧЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

У  Му зе ју На
род ног по зо

ри шта је у су бо ту 
21. де цем бра, одр
жа но дру го Ве че 
по е зи је у окви ру 
но вог исто и ме ног 
ци клу са (пр во је, 
да под се ти мо, би
ло 30. но вем бра). 
Сти хо ве по зна тих 
свет ских и до ма ћих пе сни ка раз ли чи тих епо ха ка зи ва ли 
су драм ски умет ни ци Не ла Ми ха и ло вић, Бо рис Пин го вић, 
Ха џи Не над Ма ри чић и Дра ган Ни ко лић. Ве че је отво рио 
Ни ко лић пе смом Бо ри са Па стер на ка „Ха млет“, а по том је 
Ма ри чић сво јој не дав но пре ми ну лој ко ле ги ни ци Ру жи
ци Со кић по све тио сти хо ве пе сме Ар ту ра Рем боа „Мо јој 
мај ци“. Не ла Ми ха и ло вић се пред ста ви ла „Про лећ ном пе
смом“ Де сан ке Мак си мо вић, а Бо рис Пин го вић је свој сег
мент за по чео пе смом глум ца Љу би ше Ба је Ба чи ћа „Цр ве ни 
кловн“, ко ју је аутор по све тио ко ле ги и при ја те љу Пе тру 
Кра љу. До кра ја про гра ма, пу бли ка је ужи ва ла и у сти хо
ви ма Жа ка Пре ве ра („По љу би ме“), Ар ту ра Рем боа („У 
зе ле ној крч ми, у пет по под не“, „Ве чер ња мо ли тва“, „Мо
је бо ем ство, фан та зи ја“), Ду шка Три фу но ви ћа („Ср це“), 
Де сан ке Мак си мо вић („На ша тај на“, „Уми ра ње љу ба ви“, 
„Бол но про бу ђе ње“), Ми ро сла ва Ан ти ћа („Опо ме на“), Ви
то ми ра Ни ко ли ћа („Дру мо ви ће по же ле ти лу да ка“) и Ар се
на Де ди ћа („Ба ла да о про ла зно сти“).  

М. Б.

КОНЦЕРТ СОПРАНА

У окви ру ци
клу са „Кон

церти“, у не де љу 
15. де цем бра, у 
Му зе ју На род ног 
по зо ри шта је, уз 
кла вир ску прат
њу Са ше Кне же
ви ћа, на сту пи ла 
со пран На та ша 
Та сић Кне же вић. 
На про гра му су 

би ле „Ци ган ске ме ло ди је“ Ан то њи на Двор жа ка, пе сме 
„Не пој кра са ви ца“ и „Как мне бол но“ Сер ге ја Рах ма њи
но ва, ари ја Су за не из Мо цар то ве опе ре „Фи га ро ва же нид
ба“, ари је из Пу чи ни је вих опе ра „Ла ста ви ца“ и „Бо е ми“, 
ари ја Мар га ре те из опе ре „Фа уст“ Шар ла Гу ноа и Ђу ди те 
из исто и ме не опе ре те Фран ца Ле ха ра.

Р. П. Н.

да као ди рек тор, тру дим 
се да осим по сто је ћих 

(Су сре ти, Се ћа ња, 
Про мо ци је, Пре да
ва ње, Школ ски час, 
Отво ре на вра та...) 
про грам обо га тим 
и но вим ци клу си
ма. Та ко смо уве ли 
Ве че ри по е зи је, на 

ко ји ма глум ци го во
ре пе сме по свом 

из бо ру, а аутор ска 
еми си  ј а 
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Је дан од нај пер спек тив
ни јих ре ди те ља мла ђе 
ге не ра ци је, Ми лан Не
шко вић, уско ро ће де би
то ва ти у На род ном по зо

ри шту режијом дра ме Мом чи ла 
На ста си је ви ћа „Код ве чи те сла
ви не“. Пре ми је ра је пла ни ра на 
за по че так мар та, а у по де ли су 
Алек сан дар Срећ ко вић (Сир ча
нин / отац и син), Бо рис Пин го
вић (По до љац / отац и син), Ва
ња Еј дус (Маг да ле на), Да ни е
ла Ку зма но вић (Те та Ти на), Не
бој ша Ду га лић (Ћо па), Не
над Стој ме но вић (Ро
ман), Ди ми три је 
Илић (Чи ка Јо ле), 
Бран ко Ви да ко вић 
(Пи ја нац), Ива
на Шће па но вић 
(Сир чан ка), Де ја
на Ми ла ди но вић 
(По дољ ка), Не
бој ша Кун да чи
на (Ра па), Ми ња 
Пе ко вић (Сми ља) 
и На да Ма цан ко
вић (Цве та на).

На ста си је-
вић је овај 
ко мад на-
пи сао дав не 
1929. го ди-
не. Да ли се, 
и у че му, да-
нас огле да 
ње го ва ак-
ту ел ност?

Ни у че
му. У то ме је 
ње го ва сна
га. „Ак ту
ел но“ је реч 
ко ју, ве ру
јем, не тре
ба ни спа ја
ти са де ли ма Мом чи ла На ста си
је ви ћа. „Ван вре мен ски“ – то већ 
сто ји. А сто ји за то што се уки
да ње вре ме на мо же при ме ти ти у 
сва ком сег мен ту ње го вог ства ра
ла штва, би ло да је реч о дра ма ма, 
про зи или по е зи ји. Код На ста си
је ви ћа се тра га за не до ку чи вим. 
За не чим што ни је ни исто риј ско, 
ни сва ко днев но. На ста си је ви ће ва 
ди мен зи ја је да ле ко од ре а ли зма 
и пу ке на ра ци је, и ако већ тре ба 
да се де фи ни ше, нај пре је ми то
ло шка – она у ко јој вре ме, за пра
во, и не те че. Оно јед но став но је
сте.

Шта је ва ма, као ре ди те љу, 
по себ но ин те ре сант но у овој 
дра ми?

Де фи ни тив но по е зи ја, јер 
сма трам да по зо ри ште тре ба и 
мо ра да те жи по е зи ји, као ул ти
ма тив ном сти лу из ра жа ва ња. За
ми сли те пред ста ву ко ја тра је ко
ли ко и чи та ње јед не пе сме, а ко

ја у се би са др жи све еле мен те 
исте. То је иде ал. Бар мој. Дру
га ко нек ци ја са 
овом дра мом 
је сте је зик 
ко јим је 
пи са на, 
а ко ји је 
ме ни ја
ко бли
зак и би
тан због 

не го ва ња књи жев них ду жи на ко
је по ста ју за по ста вље не у мо дер
ном го во ру. На ста си је ви ћев је
зич ки из раз кри ти ча ри су ра ни
је ма хом ква ли фи ко ва ли као ис
кон стру и сан и не спре тан за сце
ну, без драм ског ста ва и на пе то
сти. То је бе сми сли ца. По себ но 
да нас, ка да се узме у об зир са
вре ме ни гле да лац.

Ово је пр ва по став ка „Код 
ве чи те сла ви не“, не са мо у На-
род ном по зо ри шту, не го и у Бе-
о гра ду. Мо же ли се од лу ка да 
ре жи ра те овај ко мад про ту ма-
чи ти и као ин фор ми са ње пу-
бли ке о не че му, услов но ре че-
но, не по зна том?

У вре ме ка да је пи сао дра му, 
На ста си је вић је био по сма тран 
као пре ви ше „ми сти чан“. По
сле Дру гог свет ског ра та је био 
обе ле жен као пре ви ше „пра во
сла ван“. У оба слу ча ја био је за
гла вљен у ва ку у му, у над ствар

У знак се ћа ња 
на не дав но 
п р е  м и  н у  л у 
глу ми цу Ру
жи цу Со кић, 

21. де цем бра је на Ве ли кој 
сце ни од и гра на пред ста ва 
„Ве ли ка дра ма“, у ко јој је ова 
по зна та драм ска умет ни ца 
ту ма чи ла је лик Ти ја не.

Пре по чет ка пред ста ве 
пу бли ци се, у пре пу ној са ли, 
обра ти ла глу ми ца Љи ља на 
Бла го је вић ре чи ма: „Ве че ра
шњу пред ста ву по све ћу је мо 
на шој ко ле ги ни ци и ве ли кој 
глу ми ци Ру жи ци Со кић. Пу
них 11 го ди на, игра ју ћи у ‘Ве ли кој 
дра ми’, би ла је стуб но сач пред ста
ве. На жа лост, ово зе маљ ски жи вот 
на ста вља мо без ње, ду бо ко ве ру ју
ћи да ће нас она од о зго чу ва ти и во
ле ти, као што ће мо ми чу ва ти се ћа
ње на ве ли ку глу ми цу, па ра диг му 
глу мач ког по зи ва, из у зет ну, је дин
стве ну Ру жи цу Со кић“. Бла го је ви
ће ва је по том по зва ла при сут не да 
ми ну том ћу та ња ода ју по част пре
ми ну лој глу ми ци, а за тим и да јој 
упу те по след њи апла уз. 

У На род ном по зо ри шту је, 
осим у „Ве ли кој дра ми“, Ру жи ца 
Со кић оства ри ла ве о ма за па же не 
уло ге и у пред ста ва ма „Успо ме не 
ла ке же не“, „Са ка ти Би ли“, „Ја
нез“, „Берг ма но ва со на та“, „Бал
кан ска пла сти ка“ и „Су ди ја“. 

Ро ђе на је 1934. го ди не у Бе о
гра ду, где је 1958. ди пло ми ра ла на 
Ака де ми ји за по зо ри шну умет ност 
у Бе о гра ду. Игра ла је у ви ше од 180 
фил мо ва и ТВ се ри ја. Ме ђу нај по
зна ти јим оства ре њи ма су „Бок се ри 

иду у рај“, „Ужич ка ре пу
бли ка“, „Кад бу дем мр тав и 
бео“, „Жу та“, „Те сна ко жа“... 
Кра ће вре ме је би ла чла ни
ца Са вре ме ног по зо ри шта, а 
потом пре ла зи у Ате ље 212. 
На ма тич ној и на дру гим сце
на ма у Бе о гра ду и ван ње га, 
оства ри ла је велики број 
зна чај них креација, као што 
су улоге у пред ста ва ма „Ко 
се бо ји Вир џи ни је Вулф“, 
„Ти гар“, „Кр ме ћи кас“, „Чу
до у Шар га ну“, „Код ле пог 
из гле да“, „Гро бљан ска“, 
„Ра ње ни орао“, „Жу та“, 
„Ко ре шпо ден ци ја“, „Жен ски 

ор ке стар“, „При че из беч ке шу ме“, 
„Из жи во та ки шних гли ста“, „Аве
ти“, „Ле по ти ца Ли неј на“, „Жан ка“, 
„Ду го пу то ва ње у ноћ“... 

За свој филм ски и по зо ри шни 
рад до би ла је бројнa при зна ња – 
Сте ри ји ну на гра ду, На гра ду „Па
вле Ву и сић“, Ста ту е ту „Злат ни 
ћу ран“, Ста ту е ту „Јо а ким Ву јић“, 
На гра ду „Жан ка Сто кић“... Об ја
ви ла је књи гу се ћа ња „Страст за 
ле те њем“ а 2011. го ди не до би ла 
је и На гра ду Удру же ња драм ских 

умет ни ка Ср би је за жи
вот но де ло – „До бри чин 
пр стен“.

Ру жи ца Со кић је 
пре ми ну ла 19. де цем бра 
у Бе о гра ду у 79. го ди ни, 
по сле крат ке и те шке 
бо ле сти, а са хра ње на је 
у Але ји за слу жних гра
ђа на на Но вом гро бљу у 
Бе о гра ду. 

М. Без бра ди ца

„ВЕ ЛИ КА ДРА МА“ ОД И ГРА НА У ЗНАК СЕ ЋА ЊА НА РУ ЖИ ЦУ СО КИЋ

По след њи по здрав
ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛАН НЕ ШКО ВИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „КОД ВЕ ЧИ ТЕ СЛА ВИ НЕ“

На ста си је вић је ван вре мен ски 

ге не ра ци је, Ми лан Не
шко вић, уско ро ће де би
то ва ти у На род ном по зо

ри шту режијом дра ме Мом чи ла 
На ста си је ви ћа „Код ве чи те сла
ви не“. Пре ми је ра је пла ни ра на 
за по че так мар та, а у по де ли су 
Алек сан дар Срећ ко вић (Сир ча
нин / отац и син), Бо рис Пин го
вић (По до љац / отац и син), Ва
ња Еј дус (Маг да ле на), Да ни е
ла Ку зма но вић (Те та Ти на), Не
бој ша Ду га лић (Ћо па), Не
над Стој ме но вић (Ро
ман), Ди ми три је 
Илић (Чи ка Јо ле), 
Бран ко Ви да ко вић 
(Пи ја нац), Ива
на Шће па но вић 
(Сир чан ка), Де ја
на Ми ла ди но вић 
(По дољ ка), Не
бој ша Кун да чи
на (Ра па), Ми ња 
Пе ко вић (Сми ља) 
и На да Ма цан ко
вић (Цве та на).

На ста си је-
вић је овај 

га ко нек ци ја са 
овом дра мом 
је сте је зик 
ко јим је 
пи са на, 
а ко ји је 
ме ни ја
ко бли
зак и би
тан због 

ХОР У ИТАЛИЈИ

Успешна турнеја

Хор На род ног по
зо ри шта, под ди
ри гент ском упра
вом Ђор ђа Стан
ко ви ћа, одр жао 

је успе шне кон цер те у окви ру 
ми ни тур не је у Ита ли ји. На шим 
умет ни ци ма ука за на је част да у 
Ка те дра ли све тог Мар ка на сту пе 
на за вр шној ве че ри Ин тер на ци о
нал ног фе сти ва ла ду хов не му зи ке 
у Пор де но неу, ко ји је ове го ди не 
одр жан 22. пут. Пу бли ка је до по
след њег ме ста ис пу ни ла ову цр
кву из 13. ве ка и по здра ви ла Хор 
ви ше ми нут ним ова ци ја ма и уз ви
ци ма „бра во“. На ре пер то а ру су 
би ла де ла срп ске ду хов не му зи
ке Сте вана Мо кра њца (Ли тур ги ја 
све тог Јо ва на Зла то у стог), Сте
вана Хри стића (Опе ло) и Мар ка 
Тај че вића (Ду хов ни стих бр. 4 или 
Вос пој те). На „бис“ је из ве де на 

ком по зи ци ја 
„Ти је ло Хри
сто во“, ауто ра 
Ми о дра га Го
ве да ри це, чла
на Хо ра. Ме ђу 
у ч е  с н и  ц и  м а 
Фе сти ва ла су 
би ли и со пран 
Ђе ма Бер та
њо ли, глав ни 
кан тор беч
ке си на го ге 
Шму ел Бар зи лај, Во кал на гру па 
Ка пе ла ал то ли вен ти на... Дан ка
сни је, исти про грам је из ве ден 
и у срп ској пра во слав ној цр кви 
Све ти Спи ри до н у Тр сту. И по сле 
овог на сту па наш Хор је ис пра ћен 
ова ци ја ма пу бли ке у ко јој су, по
ред при пад ни ка срп ске за јед ни
це у том гра ду, би ле и зва ни це и 
пред став ни ци бројних кон зу ла та. 

На ро чи то за до вољ ство одр жа ним 
кон цер ти ма из ра зи ли су и број ни 
про фе со ри му зич ких кон зер ва то
ри ја из окру же ња, као и пред став
ни ци Асо ци ја ци је ита ли јан ских 
хо ро ва и Удру же ња ком по зи то ра 
Ита ли је. Го сто ва ње је ре а ли зо ва
но уз по моћ Ита ли јан ског кул тур
ног цен тра из Бе о гра да.

М. Без бра ди ца
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но сти. „Пу сти њак у гра ду“. Би
ло би див но да су ње го ви ко ма
ди че сто до са да по ста вља ни на 
на шим сце на ма, па да се он да из
но ва и из но ва пре и спи ту је њи хо
ва ва лид ност. То, на жа лост, ни је 
слу чај. Су ма ну то је то што аутор
ска и глу мач ка еки па, да нас, осам 
де це ни ја од на стан ка ко ма да, има 
за да так да га „ре ха би ли ту је“ као 
драм ског пи сца. А на те рет му се, 
ваљ да, ста вља то што је био сво
је гла во оту ђен од ма се и то што 
је бо гат ство из ра за умео да пре
по зна у са же то сти.

На ста си је вић нам у овом 
ко ма ду ну ди при чу ко ја је сва 
огре зла у про клет ству кр ви и 
гре ха ко ји се, као у грч кој тра-
ге ди ји, пре но си с ро ди те ља на 
де цу... Упр кос све му, има ли ме-
ста за бар тра чак оп ти ми зма?

Не, бу ду ћи да оп ти ми зам им
пли ци ра оче ки ва ње по зи тив ног 
ис хо да из би ло ко је си ту а ци је. 
Ве о ма је те шко оче ки ва ти по зи
ти ван ис ход та мо где се по ми њу 
ре чи као што су крв, грех, про
клет ство, ро ди те љи, де ца...

Ми ко јан Без бра ди ца

ИН ТЕР ВЈУ: МИ ЛАН НЕ ШКО ВИЋ, РЕ ДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „КОД ВЕ ЧИ ТЕ СЛА ВИ НЕ“

На ста си је вић је ван вре мен ски 
У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Наши синови други пут 

ОТКРИТИИСТИНУ
ПОСТОЈАЊА

КомадиМомчила На
стасијевића су рет

коизвођени,аитадни
су успевали да освоје сим

патије критике. Три године
пресмрти,онусвомесејуразмишљаоствара

лачком јединствуписца, глумцаи гледаоца:„Ни
кадниједовољноподвући–безпозорницеигледали

шта дра мајелишенасвојебити.У
органској су целини и
онајкојиствараиони
који глуме и они који
присуствујуглуми.Не
може се доћи до пу
ног драмског разма
хаакоседело,извођа
чиигледаоци,прииз
вођењу,нисустопили
у нераздвојну целину.
Речју, ни код нас, ни
тиигде,процватане
може бити без позо
ришног култа у пу
номсмислуречи.Сва
ки раскорак драма

тичараиглуме,глумеипубли ке,кобанјеутомпо
гледу.Исвахрамањанашегпозоришта,самосуотуд
потицала.Основнимнеспоразумима,местоузајамног
храбрења,самојеједнодругообесхрабривало.Некадра
матичарсмелодапуногмахасвомедрамскомнагону;
некаглумачкиталенатраспаливећупаљенипламен;
и нека критика, не снижујући ни најмање строгост
својихмерила,својомдобронамерношћупокажедајој
језаистасталодопроцватанашеуметности.Умет
ностнемазасврхунекуапстрактнулепотузаснова
нуна законима разума, дакле геометрије.Она је, на
против,усвојојбитностирелигија,икаоонатежида
скиневеосанепробојнестварности,теоткријеисти
нупостојања.Откритиистинупостојањазначиосе
титиједноиу једномсве,иусвемусамогсебе.Над
стварностсенедапојмити,нитиседаосетити.Да
кле,лепоталежиунајинтимнијојприродисвега,као
начеласпајања,каомостизмеђукомичногибесконач
ног,појмљивогинепојмљивог...Стогасусветеоријео
значају илициљу уметностиилинепотпуне илине
тачне.Рећиуметнострадиуметностизначиизоло
ватијеизванчовекаиживота...А,акосебашосећа
великапотребазаформулом...заштонерећи:Умет
нострадиљудскедуше?“

ди че сто до са да по ста вља ни на 
на шим сце на ма, па да се он да из
но ва и из но ва пре и спи ту је њи хо
ва ва лид ност. То, на жа лост, ни је 
слу чај. Су ма ну то је то што аутор
ска и глу мач ка еки па, да нас, осам 
де це ни ја од на стан ка ко ма да, има 
за да так да га „ре ха би ли ту је“ као 
драм ског пи сца. А на те рет му се, 
ваљ да, ста вља то што је био сво
је гла во оту ђен од ма се и то што 
је бо гат ство из ра за умео да пре
по зна у са же то сти.

огре зла у про клет ству кр ви и 
гре ха ко ји се, као у грч кој тра-
ге ди ји, пре но си с ро ди те ља на 
де цу... Упр кос све му, има ли ме-
ста за бар тра чак оп ти ми зма?

пли ци ра оче ки ва ње по зи тив ног 
ис хо да из би ло ко је си ту а ци је. 
Ве о ма је те шко оче ки ва ти по зи
ти ван ис ход та мо где се по ми њу 
ре чи као што су крв, грех, про
клет ство, ро ди те љи, де ца...

ОТКРИТИИСТИНУ
ПОСТОЈАЊА

коизвођени,аитадни
су успевали да освоје сим

патије критике. Три године
пресмрти,онусвомесејуразмишљаоствара

лачком јединствуписца, глумцаи гледаоца:„Ни
кадниједовољноподвући–безпозорницеигледали

шта дра мајелишенасвојебити.У

У че твр так ће се 
игра ти пр ви пут 
на гра ђе ни ко мад 
од г. Во ји сла ва М. 
Јо ва но ви ћа. У ње

му пи сац вр ло ре а ли стич ки сли
ка да на шњи Бе о град, на ро чи то 
сла бо вас пи та ње на ше омла ди
не. Глав не уло ге су у ру ка ма 
г.г. То до ро ви ћа, Бо жо ви ћа, Р. 
Пе тро ви ћа. М. Пе тро ви ћа, Стој
че ви ћа; гђе П. Па вло вић ке, Цо
це Ђор ђе вић ке, Ј. Јо ва но вић ке, 
гце Јур ко ви ће ве. Ре жи ра г. И. 
Ста но је вић“ – на ја вљу је По ли
ти ка у свом бро ју од 18. сеп тем
бра 1906, и по себ но на гла ша ва: 
„Обра ћа се па жња љу би те ља по
зо ри шта на ову срп ску дра му“. 
У ду ху не пре кид не а по чет ком 
XX ве ка на ро чи то ак тив не бор
бе за раз вој на ци о нал ног драм
ског ста ра ла штва, исти днев ник 
и два да на ка сни је апе лу је на 
сво је чи та о це: „Ка ко је срп ска 
пре ми је ра је дан од ре ђих до
га ђа ја код нас, обра ћа се на ро
чи та па жња на шој по зо ри шној 
пу бли ци на ово ин те ре сант но 
ве че“. Том при ли ком се ис ти че 
и да су „за овај ко мад гра ђе не 
на ро чи те де ко ра ци је и ура ђе на 
на ро чи то бри жљи ва ин сце на
ци ја ко јом ре жи ра г. Или ја Ста
но је вић“, те да ће у пред ста ви 
игра ти „ве ћи на на ших нај бо љих 
глу ма ца“. 

Упр кос очи глед но ве ли ким 
ам би ци ја ма са ко ји ма је при пре
ма на пра и звед ба тре ћег ко ма да 
Во ји сла ва Јо ва но ви ћа Ма рам боа 
(„Наш зет“ 1905, „На ши оче ви“ 
1905–06, „На ши си но ви“ 1906; 
по то ња два су до би ла дру гу на
гра ду на кон кур су На род ног по
зо ри шта 1906), кри ти ка ни је би
ла за до вољ на ре зул та том. Јеф та 
Угри чић у „По ли ти ци“ има об
зи ра пре ма од лу ци ко ми си је за 
до де лу на гра де на „Драм ском 
сте ча ју“, ко ја ни је же лела да се 
кон курс по но во за вр ши без по
бед ни ка, али на во ди: „де ло мада 
ода је до вољ но да ро ви то га пи сца 
и при лич но оштрог по сма тра ча, 
вр ло је сла бо јер у исти мах ода је 
и буј ну мла дост, ко ја ра до у све
му пре те ру је“. По сле ди ца ово га 
је да су ми сли и иде је „на ба ца
не на врат на нос“ и за о кру же не у 
„ор ган ску, ло гич ну це ли ну“. По
ред за мер ки упу ће них тех ни ци 
пи са ња, овај кри ти чар сма тра да 
пи сац ло ше цр та ка рак те ре (де
вој ке из ви ђе ни јих град ских ку
ћа го во ре је зи ком „крај ње ма ха
ле“), а као сва ка ко нај ве ћи про
блем на во ди чи ње ни цу да „на ши 
си но ви“ ни су она кви ка кви ма их 
Јо ва но вић чи ни, или бар – ни су 
та кви у до вољ ном бро ју да би 
по ста ли ти по ви, а драм ски пи
сци не тре ба да пи шу о рет ким 
већ о ти пич ним по ја ва ма. Ипак, 
при зна је ауто ру да „има фон да 
за драм ског пи сца“, те да је ство
рио „не ко ли ко жи вих при зо ра“ 
и до нео не ке ори ги нал не при зо
ре пре по зна тљи вих си ту а ци ја из 
жи во та – бо дре ћи га да ус тра је у 

свом ства ра лач ком опре
де ље њу: „ни нај бо
љим свет ским 
пи сци ма ни су 
пр ва де ла би
ла и нај бо
ља де ла... а 
он је млад 
и жи вот је 
пред њим“. 
Уз на по ме
ну да, сре
ћом, глум
ци ни су до 
нај сит ни
јих де та
ља сле ди ли 
упут ства ко
ја пи сац да је 
(То до ро вић је 
пу ков ни каоца 
играо без бра
де а Јур ко ви ће ва 
пу ков ни ко ви цу
ма те ру без бр ко
ва), Угри чић при
ме ћу је да су глум ци 
зду шно по др жа ли 
мла дог ауто ра, те да је 
пред ста ва би ла ве о ма до
бра и да је „рет ко ко ји ко
мад та ко до бро те као као 
овај“.

Уз де таљ ну ана
ли зу ко ма да и број
не за мер ке ауто ру 
због не до стат ка 
ве шти не у драм
ском по ступ ку 
(„раз би је но, ис ки да но, не
по ве за но, не јед на ко раз
ви је но, фраг мен тар но...“), 
Ми лан Грол на во ди и вр
ли не мла дог, два де сет дво
го ди шњег драм ског пи сца 
и ње го вог но вог ко ма да: 
„спо соб ност по сма тра ња, 
жи во пред ста вља ње за ми
шље них сли ка, не сум њи ви 
сце нич ки дар, осе ћа ње би
не и ње них раз ме ра и ефе
ка та, на ко јој се сце не и 
лич но сти у овом драм ском 
по ку ша ју кре ћу при род ни
је но у мно гих на ших ру ти
ни ра них дра ма ти ча ра, за
тим бо гат ство сли ка, сме
лост и ори ги нал ност иде ја, 
из ве сна ду хо ви тост, је дри
на и ре љеф ност сти ла, теч
ност ди ја ло га, и пи сме ност 
ко ја та ко ђе ни је че ста вр
ли на на ших дра ма ти ча ра: 
у све му – истин ски да мар 
жи во та и та лен та.“

Кри ти чар „По ли ти ке“ 
је по сле пре ми је ре за бе
ле жио и: „Ви ди се да је у 
пи сца до ста ја ка ху мо ри
стич на стра на, и да ће овај 
ко мад, по свој при ли ци, 
ва зда на ћи сво је пу бли ке“. 
До да нас се ова прог но за 
ни је оства ри ла, бар не ка
да је реч о На род ном по зо
ри шту – по став ка из 1906. 
је до жи ве ла са мо јед ну ре
при зу, а ко мад ни је по но во 
по ста вљан на сце ну.

Је ли ца Сте ва но вић

Комад Војислава Јовано
вића Марамбоа „Наши

синови“ режира Татјана
Мандић Ригонат, која је и
адаптиралатекстиначини
ла избор музике. Драматург
јеСлавкоМилановић,сцено
граф Александар Денић, ко
стимографОлгаМрђеновић,
сценскиговорпостављаЉи
љанаМркићПоповић, сцен
скипокретАнђелијаТодоро
вић, дизајн звука потписује
Зоран Јерковић, а видео ра
дове БалшаЂого. Улогету
маче Миодраг Кривокапић
(Остоја), Олга Одановић
(Христина),НаташаНинко
вић (Лена),МилутинМило
шевић(писацВојиславЈова
новић), Ненад Стојменовић
(Данило),БранкоВидаковић
(Газда Ристо), Предраг Ва
сић(Рајко),МаркоЈанкетић
(Гиле),ВјераМујовић(Лепо
сава), БранкаПетрић (Баба
Јована),ЗоранЋосић(Сими
ца), Бојана Бамбић (Госпо
ђица Наталија), Љума Пе
нов (Госпођица Каравилка).
Премијерасенајављујеза24.
јануар,наСцени„РашаПла
овић“.

свом ства ра лач ком опре
де ље њу: „ни нај бо
љим свет ским 
пи сци ма ни су 
пр ва де ла би
ла и нај бо
ља де ла... а 
он је млад 
и жи вот је 
пред њим“. 
Уз на по ме
ну да, сре
ћом, глум
ци ни су до 
нај сит ни
јих де та
ља сле ди ли 
упут ства ко
ја пи сац да је 
(То до ро вић је 
пу ков ни каоца 
играо без бра
де а Јур ко ви ће ва 
пу ков ни ко ви цу
ма те ру без бр ко
ва), Угри чић при
ме ћу је да су глум ци 
зду шно по др жа ли 
мла дог ауто ра, те да је 
пред ста ва би ла ве о ма до
бра и да је „рет ко ко ји ко
мад та ко до бро те као као 
овај“.

Уз де таљ ну ана
ли зу ко ма да и број
не за мер ке ауто ру 
због не до стат ка 
ве шти не у драм
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У СУ СРЕТ ЈУ БИ ЛЕ ЈУ

Век и по од ро ђе ња ве ли ка на

Сле де ћу, 2014. го ди
ну ће, из ме ђу оста
лог, обе ле жи ти и 
про сла ва 150го ди
шњи це ро ђе ња ве

ли ког пи сца, о ко јем је то ли ко то га 
из го во ре но и на пи са но да нам се 
чи ни ка ко све о ње му зна мо. Зато 
ћемо овде по ку шати да га се се ти
мо из ин тим ног угла – кроз де ло ве 
при че ње го ве кће ри, Ги те Пре дић 
Ну шић, сво је вре ме но за бе ле же не 
пе ром Мом чи ла Ми ло ше ви ћа (у 
збор ни ку ко ји је Му зеј по зо ри шне 
умет но сти Ср би је об ја вио по во
дом 100го ди шњи це Ну ши ће вог 
ро ђе ња).  

Ево нај пре не ких ње них се ћа
ња на очев од нос пре ма глум ци ма: 
„Ни је имао друк чи ји од нос не го 
што га је мо гао има ти ма ко ји не
по знат пи сац. Мо гло би се чак ре
ћи да је био и су ви ше уз др жљив у 

ко ри шће њу из ве сних при ви ле ги
ја, на ко је је мо гао има ти пра ва 
као ду го го ди шњи по зо ри
шни аутор. Је ди но се 
ни је од ри цао пра ва 
да у бе о град ском 
На род ном по зо
ри шту пред
ла же по де лу 
уло га за 
сво је ко ма
де... Упра
во, пи сао 
их је за 
по је ди не 
глум це... 
И н а  ч е , 
ни је се 
ме шао у 
рад око 
спре ма ња 
њ е  г о  в и х 
ко ма да. Да, 

при су ство вао је обич но са мо чи
та њу но вог ко ма да, та ко зва ној ‘чи
та ћој про би’, а по том је све пре пу
штао ре ди те љу и оста лим над ле
жни ма из По зо ри шта. По но во се 
по ја вљи вао тек ка да су одр жа ва не 
по след ње про бе на по зор ни ци. 
Али ни та да ни је до са ђи вао ре ди

те љу сво јим при
мед ба ма, ни ти је 
ка зи вао глум ци ма 
ма ка ква за па жа
ња о њи хо вим ин
тер пре та ци ја ма, 
осим кад би га не
ко од њих на ро чи
то умо лио да му 
то ка же... Ина че, 
Ага је имао по
ве ре ња у глум це, 
ма да при по де ли 
уло га ни је увек 
узи мао пр ва ке. Је
ди но га је љу ти ло 

кад би не ко од њих по чео не што да 
до да је, да им про ви зи ра. Тај је од
мах гу био ње го ве сим па ти је... Али 
као управ ник, на ро чи то у Са ра је
ву, имао је не зго да са по је ди ним 
не ди сци пли но ва ним чла но ви ма. 
Зна те и са ми шта се све мо же до
го ди ти: глум ци не успе ва ју увек 
да се уме ре у сво јим зах те ви ма“. 

До бро је по зна то да је Жив
ку По по вић, чу ве ну Ми ни стар ку, 
пи сао за још чу ве ни ју Жан ку Сто
кић. Ги та се при се ћа: „Жан ка је 
об ра ђи ва ла све уло ге по ин ту и ци
ји, и ни кад се ни је ва ра ла у то ме; 
али ако би ре ди тељ ин си сти рао на 
не кој сво јој су ге сти ји ко ју она ни

је мо гла да при хва ти, до ла зи ла је 
у ста ње нер вне не у рав но те же

но сти и ни је ви ше мо гла да 
се сна ђе. Она је уоп ште, 

пред сва ко сту па ње на 
сце ну, ма кар да је 

не ку уло гу од и
гра ла већ пе де

сет пу та, би ла 
сва у нер вној 
на пе  то  сти , 
та ко да се 
ни је мо гло 
го  во  р и  т и 
с њом. Та
кав је био 
и До бри
ца. Са мо 
та ко зва ни 
‘це ре брал
ни’ глум ци, 

ко ји ства ра
ју мо згом а 

не осе ћа њем, 
спо соб ни су за 

раз го вор оче ку
ју ћи тре ну так кад 

тре ба да иза ђу пред 
пу бли ку. Да кле, на ге не

рал ној про би ‘Ми ни стар ке’ 
Ага је био у гле да ли шту. Жан

ка му се ни је сви де ла. Уло га је 
пи са на за њу и од го ва ра ла јој је 
сто про цент но, али се осе ти ло да 
јој не што сме та. Од мах је на слу

тио да су по сре ди ра зни ути ца ји 
глу ма ца или дру гих ли ца. Кад је 
до шао ку ћи, ре као ми је да одем 
до ње и умо лим је да игра Жив ку 
она ко ка ко она хо ће а не ка ко су 
јој дру ги на мет ну ли. Ре као је да 
не по слу ша чак ни ње га ако би јој 
што год ка зао. Оти шла сам од мах. 
Кад сам сту пи ла у со бу, већ је би
ла сва на ро гу ше на. По гле да ла ме 
је мр год но и упи та ла: ‘Што си до

шла? Имаш не што да ми ка жеш? 
Не ћу ни шта да чу јем. Се ди, по пи 
ка фу па иди’. Та ко је мој по ку шај 
про пао. Али на са мој пре ми је ри 
по зва ла ме је да од мах до ђем. Кад 
сам јој по сле пр вог чи на пре не ла 
Аги ну по ру ку, уз вик ну ла је за до
вољ но: ,’Па та ко и играм. Их, што 
то ни сам зна ла ра ни је! Изе дох се 
жи ва од му ке. Већ да ни ма ни сам 
зна ла шта ћу од бе са’. И ствар но је 
од и гра ла Жив ку ка ко је хте ла, а то 
јој  је до не ло не за пам ћен успех“.

О то ме да овај све вре мен ски 
по зо ришт ник и књи жев ник за 
жи во та ни је до био ни јед ну по зи
тив ну кри ти ку већ смо пи са ли на 
овом ме сту. Ево не ко ли ко Ги ти них 
ре чи о то ме: „Био је осе тљив на 
њих, али ни кад ни је по ле ми сао са 
кри ти ча ри ма. Нај ви ше га је бо ле
ло кад би га не ко на пао на не при
сто јан на чин, са не скри ве ном же
љом да га по ни зи и са скри ве ном 
за ви шћу због успе ха ко је је имао 
код пу бли ке... Чак се по не кад и 
сме јао по во дом без раз ло жних 
кри ти ка... Та ко се ме ђу они ма ко
ји ма ни је био у во љи на ла зио, пре 
мно го го ди на, и је дан да нас по знат 
исто ри чар књи жев но сти. Кад сам 
се ја јед ном по ја ви ла као глу ми ца 
на ама тер ској пред ста ви... тај кри
ти чар ме је по хва лио. Око то га се 
раз ви ла у ку ћи чи та ва ша љи ва сце

на. Ага се од 
ср ца сме јао 
што сам се 
ја по но си ла 
сво јим успе
хом и ре као 
је: ‘Па пра во 
је да по хва ли 
бар не ког из 
на ше ку ће!’“ 
Ипак, ка ко 
и при ли чи 
Н у  ш и  ћ е  во ј 
л и ч  н о  с т и , 
на са мрт ној 
по сте љи је 
до жи вео ко
пер ни кан ски 
обрт. Ги
та ево ци ра 
успо ме не на 
очев крај: 
„ Н е  в е  р о 
ват но је али 
и с т и  н и  т о : 
пр ве са свим 
п о  з и  т и в  н е 

кри ти ке у жи во ту, по сле не ко ли
ко де це ни ја ра да, чуо је 18. ја ну а
ра 1938, кад сам му их про чи та ла 
из за гре бач ких ли сто ва, у ко ји ма 
су об ја вље не по во дом та мо шње 
пре ми је ре ‘По кој ни ка’. Су тра дан 
је умро. Скло пио је очи ти хо, као 
чо век ко ји је це лог свог ве ка да
вао до ка за о ду бо ком по ми ре њу са 
смр ћу“.

Је ли ца Сте ва но вић

БраниславНушићјеудванавратабиодра
матургаједновремеиуправникНародног

позоришта. Иако се на челу ове куће задржао
кратко,одјула1900.дојануара1902,покренуоједва
велика, нова подухвата: започео јеживу међународну
сарадњуипокренуопрво гласилоНародногпозоришта,
„Позоришни лист“, који је и уређивао. Целогживота
Нушићјеписаокомаде–заНароднопозориште.Ства
раојеликовевећимајућиувидуодређенеглумцеизовог
ансамблакојићеихтумачити,скоросвињеговикомади
супрвипутпредпубликуизашлинасцениНародногпо
зоришта,међуњимаипрвасрпскаоперазакојујенапи
саолибрето.Инавечнипочинакјеиспраћенизовекуће.
Ондашњиминистарпросвете,дрДимитријеМагараше

вићсеодНушићаопростиоиовимречима:„Поредсвега
другогштојестворио,вишеод50годинабиојетворац
позоришнепубликекојајекрозњеговудуховнуречнаучи
ладаволипозориште,вишеод50годинајебиоучитељ
занашеглумце,којисууњеговимтиповимаикаракте
рима,узетимнепосредноизживота,налазилипогодан
материјалзапластичноглумачкообрађивање“.Народ
нопозориштетрадиционалноиманарепертоарунеко
Нушићеводело–садасуто„Госпођаминистарка“(од
2004),„Др“(од2008)и„Покојник“(од2009).Издавачка
делатностНародногпозориштаје,уциљуобележавања
великогјубилејаБраниславаНушића,објавилакалендар
за2014.посвећеновомствараоцу.Коришћенјематери
јалкојисечувауфондовимаМузејапозоришнеуметно
стиСрбијеиНароднебиблиотекеСрбије,ааутордизај
најеЈеленаРатковић.
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Жи ван Са ра
ман дић је био 
на кло њен ру
ској на ци ји. 
Ову сво ју при

врже ност је сли ко ви то опи си вао: 
„Мо жда бих је мо гао об ја сни ти 
јед ним до га ђа јем ко ји ми се де
сио на пу ту из ме ђу Смо љен ска и 
Мо скве. Наш ауто бус се, да би смо 
пре дах ну ли, за у ста вио пред не
ком ка фа ном, у ко ју је убр зо ушао 
не ки ста рац, са џак че том пре ко 
ра ме на. Кел нер је же лео, она ко 
не у глед ног, да га уда љи, али ми 
смо га по зва ли за наш сто и по
ну ди ли пи ћем. На кра ју смо му 
ку пи ли не ко ли ко бо ца и стр па ли 
у оно ње го во џак че. Али, ка да смо 
га упи та ли да ли же ли са на ма, 
уко ли ко иде у том прав цу, од био 
је, обра зла жу ћи то сво јим по слом. 
‘А чи ме се ба ви те?’, за чу ђе но смо 
пи та ли. Од го во рио је да су му си
но ви до зво ли ли да лу та куд хо ће и 
ка ко же ли. ‘Па, то и ни је не ки по
сао’, ре кли смо. ‘Ка ко да ни је, па 
ја по ма жем обла ци ма из Укра ји не 
и Бе ло ру си је, да про на ђу пут до 
Мо скве!’ То ре че и – уте че. Ето, 
тај по ет ски бле сак јед ног одр пан
ца, исто вре ме но је и ме та фо ра ве

ли ких ду хов них по тен ци ја ла на
ци је. Ње не пле ме ни то сти и чо ве
ко љу би во сти. До жи вео сам мно го 
та ко вред них су сре та и уз бу ђе ња, 
са слич ним осе ћа њем ин фе ри ор
но сти пред њи ма. Пред тим оке а
ном ши ри не, пле ме ни то сти и хра
бро сти ко ја се ши ри из ду ше тих 
љу ди, осе ћао сам се ве о ма јад но 
и не за шти ће но, 
као пред ико
на ма Ру бљо ва“, 
об ја шња вао је 
Жи ван. 

Јед на од уло
га из „ру ског 
ре пер то а ра“ у 
ко ји ма је Жи ван 
Са ра ман дић бри
љи рао би ла је и 
уло га Бо ри са Го ду но ва у исто и
ме ној опе ри: „У им пре сив ној по
став ци ‘Бо ри са Го ду но ва’ 6. апри
ла, до ми ни рао је Жи ван Са ра
ман дић ко ји је и гла сом и ста сом 
над ма шио све оста ле уче сни ке. 
Сво јом из ван ред ном уло гом ца ра 
на из ве стан на чин је под се тио на 
Мар ти ја Тал ве лу. Ње гов сна жни 
бас над ја чао је све оста ле“, за бе
ле жио је ча со пис „Опе ра“ из Лон
до на 1985.

Мил ка Сто ја но вић и Жи ван 
Са ра ман дић су за јед но на сту па
ли у ре ци та лу „Тор же ство Ша ља
пи ну“, ко ји је био на ре пер то а ру 
Сце не „Ра ша Пла о вић“ На род ног 
по зо ри шта од 2001. до 2008. го
ди не и из ве ден је 17 пу та. Жи ван 
је нео би чан на слов овог ре ци та ла 
ова ко об ја шња вао: „Кад Ру си ка

жу ‘тор же ство’, 
то зна чи ‘част 
ми је’. Мо је тор
же ство Ша ља пи
ну! У се ћа ње на 
ње гов огром ни 
та ле нат, на ње го
ву умет ност ко ју 
је сна гом свог 
гла са про нео не 
са мо кроз зе мље 

у ко ји ма је пе вао, већ и кроз вре
ме, све до да нас“.

У при ка зу овог ре ци та ла, Гор
да на Кра ја чић, му зи ко лог и му
зич ки кри ти чар је, из ме ђу оста
лог, на гла си ла: „У ‘Смр ти Дон 
Ки хо та’ Жи ван Са ра ман дић је дао 
чи та ву сту ди ју ка рак те ра, пси хо
ло шки та на ну, из гра ђе ну до нај
ма њих де та ља: сту ди ју искон ске 
же ђи за сла вом ко ја се оту ђу је чак 
и од же ђи за сре ћом. Про сто је не

ве ро ват но шта је све још 
уокви ри ва ло ‘ви те за ту
жног ли ка’: од ру ских на
род них пе са ма, пре ко 
раз дра га ног кне за Га
лиц ког из Бо ро ди но
вог ‘Кне за Иго ра’, 
Дон Ба зи ли ја из 
Ро  с и  н и  ј е  в о г 
‘Се  виљ ског 
бер бе ри на’ , 
Ро дол фа из 
Б е  л и  н и  ј е  в е 
‘Ме се чар ке’, 
Де Сил ве из 
В е р  д и  ј е  в о г 
‘Ер  на  ни  ј а ’ , 
Ме фи ста из 
Г у  н о  о  в о г 
‘Фа у ста’, до 
ве ли чан стве не и нај по тре сни је 
опер ске смр ти ‘Бо ри са Го ду но ва’ 
Мо де ста Му сорг ског, ко ји је, ка
ко је ре као Бран ко Дра гу ти но вић, 
док је ра дио на ‘Бо ри су’ – ‘Жи вео 
с Бо ри сом и у Бо ри су’. Жи ван Са
ра ман дић је жи вео све те ли ко ве 
и њи хо ве пат ње и не ми ре, сме јао 
се као сам ђа во, уми рао као да се 
до и ста опра шта са жи во том. Пе
вао их је на ру ском, фран цу ском, 
ита ли јан ском. Нај ве ћу и нај дра го

це ни ју по моћ 
имао је у мла дој 

пи  ј а  нист  ки  њи 
Не ве ни 

Спа со вић. Сце но граф и ко сти
мо граф За гор ка Сто ја но вић га је 
оде ну ла у при род не, ру ком из ра
ђе не тка ни не, та ко да до ча ра пре
о бра же ње од ру ског се ља ка до ру
ског ца ра, од учи те ља му зи ке до 
ђа во ла, и са ма сво јом умет но шћу 
упот пу њу ју ћи ути сак од ре ђе ног 
ли ка. Сце ном је до ми ни ра ла и ње
на пре кра сна ико на Бо го ро ди це 
прот ка на зла том“.

(на ста ви ће се)

ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (7) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

Жи ва но во тор же ство Ру си ма

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (38) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Де нис Ка сат кин –сам се би нај стро жи кри ти чар
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Живео јесвесвојели
кове, њихове пат

ње и немире, смејао се
као самђаво, умираокао
даседоистаопраштаса
животом–писалајекри
тика.

Пр вак бе о град ског 
Ба ле та Де нис Ка
сат кин (1969) ро ђен 
је у Са ма ри, а шко
ло вао се у Но во си

бир ску у јед ној од нај по зна ти јих 
шко ла кла сич ног ба ле та. 

По сле за вр ше не Ба лет ске шко
ле у Но во си бир ску 1987, Ка сат кин 
је са гру пом ба лет ских умет ни ка 
го сто вао у та да шњој Ју го сла ви ји 
из во де ћи нај леп ше де ло ве из тра
ди ци о нал них ру ских кла сич них 
ба ле та. Мла дом игра чу се до па ло 
у на шој зе мљи и 1991. је при хва
тио по ну ду На род ног по зо ри шта 
у Са ра је ву да сту пи у ан га жман. 
Од и грао је Рот бар та у „Ла бу до вом 
је зе ру“ и по чео да спре ма „Дон Ки
хо та“, али је убр зо до шао рат и он 

је 1992. го ди не пре шао у ба лет ски 
ан самбл На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду, као пр ви со ли ста. Нај пре 
је играо Pas de tro is у „Ла бу до вом 
је зе ру“, а за тим и дру ге со ли
стич ке уло ге. Ка ри је ру пр
ва ка је за по чео 1998, ка да 
му је Ли ди ја Пи ли
пен ко, са ко јом је 
доц ни је нај ви ше 
са ра ђи вао, да ла 
глав ну му шку 
уло гу, Ар ма
на, у „Да ми с 
ка ме ли
ја ма“.

По ред зна чај них со ли стич ких 
уло га ко је је већ од и грао у Опе
ри Но во си бир ска, на бе о град ској 
сце ни је, уз већ по ме ну тих ли ко
ва, био Бен во лио, Аугур, др Овен, 
ту ма чио је пр ве уло ге у ба ле ти

ма „Љу бав ча роб ни ца“, 
„Сам сон и Да ли ла“, 
„Дон Ки хот“, „По ло
вец ке игре“, „Жи зе ла“, 

„Чу де сни ман да рин“, 
„Док тор Џе кил и ми стер 
Хајд“, „Ро мео и Ју ли ја“, 

„Пе сник Чај ков ски“ и со
ло де о ни це у опе ра ма „Сле пи 

миш“, „Кар мен“, „Аида“. На
сту пао је у „Ма дле ни а ну му“, 
у пред ста ва ма „Ор феј у под

зе мљу“, „Ни жин ски – злат
на пти ца“, као и у драм ској 

пред ста ви о Ни жин ском 
у Ју го сло вен ском драм

ском по зо ри шту.
П р е  ф и  њ е  н а 

лир ска из ра жај
ност кра си све 

уло ге Де ни са 
Ка сат ки на, 

сто га је 
р а  з у 

мљи во 
ш т о 
су му 

нај о ми ље ни ји ба ле ти „Да ма с ка
ме ли ја ма“, „Дон Ки хот“ и „Сам
сон и Да ли ла“. Кри ти ча ри по себ но 
из два ја ју ње го вог Ар ма на Ди ва ла 
и на гла ша ва ју из у зет ну играч ку 
си гур ност и отво ре ност искре ног 
ро ман ти зма у овој Ка сат ки но вој 
кре а ци ји. Без ика кве па те ти ке, он 
је љу бав ни бол Ар ма на ис ка зао 
играч ки и пан то мим ски на осе ћа
јан на чин ко јем се ве ро ва ло.

Сле де ће при зна ње за слу жу је 
ње гов на ступ са Аш хен Ата љанц 
за вре ме бом бар до ва ња, 1999. го
ди не. Они су та да за све га три 
про бе са вла да ли сло же ну нео кла
сич ну струк ту ру ду е та про та го ни
ста из ба ле та „Сам сон и Да ли ла“. 
Игра ли су са мо дру ги чин и искре
но да ли све од се бе. Пу бли ка их је 
на гра ди ла ова ци ја ма. 

Но, суд би на је овом вр сном 
игра чу од ре ди ла још је дан ве о ма 
те жак иза зов. Непосредно после 
одлично одигране улоге у балету 
„Ко то тамо пева“, због озбиљ не 
бо ле сти ср ца је мо рао јед но вре ме 
да на пу сти ти сце ну и мно ги су ми
сли ли да се на њу не ће ни ка да вра
ти ти. Во љом, ди сци пли ном, упор
но шћу, Ка сат кин се вра тио и да
нас, до ду ше, игра не што друк чи ји 
ре пер то ар, али исто та ко са мно го 

ан га жо ва ња са да шњих играч ких 
мо гућ но сти и из ван ред не глу ме. 
Са ра до шћу смо га по здра ви ли као 
јед ног од че тво ри це прин че ва у 
Пр вом чи ну „Успа ва не ле по ти це“, 
у ве ли ком, зах тев ном и от ме ном 
ада ђу са прин це зом Ауро ром, ко ји 
је, без сум ње, је дан од нај сјај ни јих 
би се ра тра ди ци о нал не кла сич не 
игре. Ње го ву ин тер пре та ци ју не
спрет ног пле ми ћа Га ма ша из „Дон 
Ки хо та“ на сва кој пред ста ви пра те 
сал ве сме ха, док је у „Ба ја де ри“ 
до сто јан стве но при хва тио пан то
мим ску уло гу Ве ли ког Бра ма на. 

Ка сат кин је до бит ник По хва ле 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за 
уло гу Ба зи ла у „Дон Ки хо ту“ 1994,  
прин ца Де зи реа у „Успа ва ној ле по
ти ци“ 1996. и 2006. за укуп ни до
при нос ре пер то а ру, а На гра де На
род ног по зо ри шта је осво јио 1998. 
за уло ге пре ми је ра ма ба ле та „Ла бу
до во је зе ро“ и „Же на“, те 2007. за 
уло гу Га ма ша у „Дон Ки хо ту“ 

По што сво ју умет ност сма тра 
„на чи ном жи вље ња“, отво рио је 
у Кра ље ву ба лет ски сту дио, ко ји 
во ди уз по моћ ко ле ги ни ца Ко сов
ке и Сне жа не, где  у тај не ба лет ске 
умет но сти упу ћу је де цу од 5 до 12 
го ди на.

(на ста ви ће се)

ве ро ват но шта је све још 
уокви ри ва ло ‘ви те за ту
жног ли ка’: од ру ских на
род них пе са ма, пре ко 
раз дра га ног кне за Га
лиц ког из Бо ро ди но
вог ‘Кне за Иго ра’, 
Дон Ба зи ли ја из 

це ни ју по моћ 
имао је у мла дој 

пи  ј а  нист  ки  њи 
Не ве ни 

Жи ва но во тор же ство Ру си ма
ФЕЉТОНФЕЉТОН

Де нис Ка сат кин –сам се би нај стро жи кри ти чар
је 1992. го ди не пре шао у ба лет ски 
ан самбл На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду, као пр ви со ли ста. Нај пре 
је играо Pas de tro is у „Ла бу до вом 
је зе ру“, а за тим и дру ге со ли
стич ке уло ге. Ка ри је ру пр
ва ка је за по чео 1998, ка да 
му је Ли ди ја Пи ли
пен ко, са ко јом је 
доц ни је нај ви ше 
са ра ђи вао, да ла 
глав ну му шку 
уло гу, Ар ма
на, у „Да ми с 
ка ме ли
ја ма“.

По ред зна чај них со ли стич ких 
уло га ко је је већ од и грао у Опе
ри Но во си бир ска, на бе о град ској 
сце ни је, уз већ по ме ну тих ли ко
ва, био Бен во лио, Аугур, др Овен, 
ту ма чио је пр ве уло ге у ба ле ти

ма „Љу бав ча роб ни ца“, 
„Сам сон и Да ли ла“, 
„Дон Ки хот“, „По ло
вец ке игре“, „Жи зе ла“, 

„Чу де сни ман да рин“, 
„Док тор Џе кил и ми стер 
Хајд“, „Ро мео и Ју ли ја“, 

„Пе сник Чај ков ски“ и со
ло де о ни це у опе ра ма „Сле пи 

миш“, „Кар мен“, „Аида“. На
сту пао је у „Ма дле ни а ну му“, 
у пред ста ва ма „Ор феј у под

зе мљу“, „Ни жин ски – злат
на пти ца“, као и у драм ској 

пред ста ви о Ни жин ском 
у Ју го сло вен ском драм

ском по зо ри шту.
П р е  ф и  њ е  н а 

лир ска из ра жај
ност кра си све 

уло ге Де ни са 
Ка сат ки на, 

сто га је 
р а  з у 

мљи во 
ш т о 
су му 

Касаткин потиче из
балетске породице,

отац му је кореограф, а
мајка је била позната
примабалеринауНовоси
бирску,гдејепослеиграч
кекаријерерадилакаопе
дагог са спортистима и
драмскимуметницима.
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19.30

20

ИЗБИРАЧИЦА

понедељак

комедија 
Косте 
Трифковића

субота 19.00

ЛЕТЕЋИ
ХОЛАНЂАНИН 

18 
опера 
Рихарда 
Вагнера

недеља 19.30

12

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

комедија 
Јована Стерије 
Поповића

20.00

13

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ 

понедељак уторак 20.00

14

КОНЦЕРТ 
САБОРНЕ 
ЦРКВЕ

19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 15

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

среда петак 19.30

17

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 19

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 16

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

четвртак

19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 30

ДЕРВИШ И 
СМРТ

четвртак19.30

опера 
Гаетана 
Доницетија 29

ДОН ПАСКВАЛЕ 

среда

29

19.30

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 31

КИР ЈАЊА

петак субота 19.30

НАБУКО

опера 
Ђузепеа 
Вердија 01

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 02

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља

01

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 03

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

понедељак 19.30

04

ИЗБИРАЧИЦА

уторак

комедија 
Косте 
Трифковића

среда 19. 00

КАРМЕН

опера 
Жоржа 
Бизеа 05

19.30

балет на музику 
Ђузепеа 
Вердија 06

четвртак

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

26

19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 28

ДОН КИХОТ

уторак20.00

у организацији
Министарства 
просвете, науке и
технолошког 
развоја 27

СВЕТОСАВСКА
СВЕЧАНОСТ

понедељак19.30

24

МИЗАНТРОП

петак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

субота 19.30

IN HOC SIGNO

опера 
дон Марка 
Фрисине 25

12.00

23

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ
„ИЗВИИСКРА
ЊЕГОШЕВА” 

четвртаксреда 19.00

АИДА

опера 
Ђузепеа 
Вердија 22

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 26

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

недеља19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 21

уторак

КРАЉИЦА 
МАРГО

19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 23

АЛЕКСАНДАР  

четвртак

понедељак

БИЗАРНО
драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

субота 19.00среда 19.30

08

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 09

МИЗАНТРОП

четвртак 12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 11

ПЕТАР ПАН

суботапетак 19.30

10

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава 
Нушића

19.30

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 11

КИР ЈАЊА

суботасубота 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера 
Ђоакина 
Росинија 04

50% 50% 50% 50%

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 12

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља 20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 14

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 15

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

среда 20.30

драма 
Хенрикa Ибзенa 16

ПЕР ГИНТ
представа студената 
Академије уметности,
Београд

четвртак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 18

ЖЕНИДБА

субота 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 19

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

недеља 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 20

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

        20.30

комедија
Жана 
Ануја 30

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

четвртак20.30

драма  
Горане  
Баланчевић 28

ОГВОЖЂЕНА

уторак 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 04

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

уторак20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског31

ЗЛИ ДУСИ

петак20.30

драма  
В.Јовановића 
Марамбоа 29

НАШИ СИНОВИ 

среда 20.30

драма  
В.Јовановића 
Марамбоа 02

НАШИ СИНОВИ 

недеља 20.30

драма  
В.Јовановића 
Марамбоа 03

НАШИ СИНОВИ 

понедељак20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског01

ЗЛИ ДУСИ

субота

20.3020.30

драма 
Албера 
Камија 27

НЕСПОРАЗУМ

понедељак20.30

драма 
Стевана 
Пешића 26

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

недеља20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 25

БИЗАРНО 

субота20.30

драма  
В.Јовановића 
Марамбоа 23

НАШИ СИНОВИ 
/ ПРЕТПРЕМИЈЕРА

четвртак 20.30

драма  
В.Јовановића 
Марамбоа 24

НАШИ СИНОВИ 
/ ПРЕМИЈЕРА

петак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 21

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уторак

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 11

ХАСАНАГИНИЦА

субота20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 08

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

среда 20.30

комедија
Милоша
Николића 09

КОВАЧИ

четвртак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 10

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

петак20.30

комедија
Милоша
Николића 04

КОВАЧИ

субота 20.30

драма 
Стевана 
Пешића 05

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

недеља

50% 50% 50% 50% 50%

П О К Л О Н  У  Ј A Н У А Р У  -  5 0 %  П О П У С Т А  Н А  Ц Е Н У  
У Л А З Н И Ц А  З А  О Б Е Л Е Ж Е Н Е  П Р Е Д С Т А В Е

ГОСТОВАЊА У ЈАНУАРУ
БИЗАРНО | Шабац16.01.

ДОГАЂАЈИ У ЈАНУАРУ
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова 
НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика 
сцена
КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ, у 20 часова, Велика сцена 
СВЕТИ ЈОВАН, слава Народног позоришта, у 12 часова, 
пробна сала V спрат
ДОДЕЛА НАГРАДА „ИЗВИИСКРА ЊЕГОШЕВА”,  у 
организацији Епархије будимљанско-никшићке и 
Компаније „Мона”, у 12 часова
НАШИ СИНОВИ / ПРЕМИЈЕРА, драма Војислава 
Јовановића Марамбоа, Сцена „Раша Плаовић” 
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
СВЕТОСАВСКА СВЕЧАНОСТ, у организацији Министарства 

04.01.
13.01.

14.01.
20.01.

23.01.

24.01

25.01
27.01

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 12

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља


