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 НА ПО ЧЕТ КУ ГО ДИ НЕ  ПУ НЕ СА ЛЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ ТЕ А ТРА

Публикаширомотворилаврата

На род но по зо ри ште 
је ове го ди не већ 4. 
ја ну а ра отво ри ло 
вра та публици, а 
два цен трал на до

га ђа ја били су но во го ди шњи Га ла 
кон цер т 13. ја ну а ра и пре ми је ра 
пред ста ве „На ши си но ви“, Во ји
сла ва М. Јо ва но ви ћа Ма рам боа, 
која је одр жа на 24. ја ну а ра на Сце
ни   „Ра ша Пла о вић“. 

Тра ди ци о нал ни Га ла кон церт 
со ли ста, Ор ке стра, Хо ра Опе ре, 
ан сам бла Ба ле та На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду и го сти ју, ре
жи ра ли су Ива на Дра гу ти но вић 
Ма ри чић, Ана Гри го ро вић и Алек
сан дар Ни ко ли ћ, а имао је про грам 
са ста вљен из три де ла, у окви ру 
ко јег су из ве де не по пу лар не ари је, 
кан цо не, ком по зи ци је из по зна тих 
свет ских фил мо ва и тра ди ци о нал

не срп ске пе сме. 

Кон церт је отво рен чу ве ном 
увер ти ром Ро си ни је ве опе ре „Се
ми ра ми де“, а пу бли ка је у пре
пу ној са ли ужи ва ла у ари ја ма и 
ду е ти ма опер ских кла си ка До ни
це ти ја („Лу чи ја од Ла мер му ра“, 
„Љу бав ни на пи так“), Мо цар та 
(„Дон Ђо ва ни“), Би зеа („Кар мен“), 
Вер ди ја („Маг бет“, „Бал под ма
ска ма“, „Tрубадур“, „На бу ко“, 
„Тра ви ја та“, „Оте ло“, „Дон Кар

лос“), Пу чи ни ја („То ска“), Ђор да
на („Ан дреа Ше ни је“)... Из ве де на 
је и кан цо на „О со ле мио“, ро ман
са „Там но ви шње ве бо је шал“, по
том „Ша ша ва пе сма“ Кон стан ти на 
Ба би ћа, ком по зи ци је из фил мо ва 
„Грк Зор ба“ и „Фан том из опе ре“, 
„Вал цер цве ћа“ из ба ле та „Крц ко 
Ора шчић“... 

(наставак на стр. 2)
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По во дом 13. го ди на 
од смр ти глум ца 

Дра га на Мак си мо ви ћа 
Мак се, 4. фе бру а ра у 
12 ча со ва би ће по ло
же ни вен ци на ње го ву 
спо менпло чу на Зе ле
ном вен цу у Бе о гра ду, 
по ред не ка да шњег ре
сто ра на “Бе ли град”. 
У име На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду, ве
нац ће по ло жи ти в.д. 

управ ни ка Де јан Са вић, а у име Удру же ња драм ских умет
ни ка Ср би је пред сед ник Во ји слав Бра јо вић. 

М.Б.
АР ЧИ БАЛД РАЈС

Пред ста ва „Ар
чи балд Рајс”, 

по тек сту и у ре
жи ји Љу би во ја Та
ди ћа, би ће пре ми
јер но из ве де на на 
Ве ли кој сце ни у 
су бо ту 15. фе бру
а ра, у 20 ча со ва. 
У по де ли су Уна 
Ми љуш, Ма ри ја 
Виц ко вић, Со ња 
Ко ва че вић, Ми лан 

Ца ци Ми ха и ло вић, Па вле Је ри нић и Љу би во је Та дић. Пред
ста ва је ура ђе на у про дук ци ји Цен тра за стра те шке про јек те 
Бе о град, а у са рад њи са На род ним по зо ри штем.

М.Б.
НО ВИ СО ЛИ СТИ У „НА БУ КУ“  

У опе ри Ђу зе пеа Вер ди ја „На бу ко“ у ре жи ји Ог ња на 
Дра га но ва, ко ја је на ре пер то а ру Ве ли ке сце не ве че рас 

у 19,30 ча со ва, пре ми јер но ће на сту пи ти ше сто ро со ли ста. 
Под ди ри гент ском упра вом Ђор ђа Па вло ви ћа, пр ви пут ће 
се по ја ви ти Ни ко ла Ми ја и ло вић к.г. (На бу ко), Не над Чи ча 
(Исма ил), Са ња Кер кез (Аби га и ла), Љу би ца Вра неш (Фе
не на), Алек сан дар Пан те лић (Ве ли ки све ште ник) и Би ља на 
Сол до (Ана). У уло га ма За ха ри ја и Аб да ла, као и на пре ми
је ри, ко ја је одр жа на 10. ок то бра 2007. го ди не, на сту пи ће 
Иван То ма шев и Дар ко Ђор ђе вић.

М.Б. 
КОН ЦЕРТ СА БОР НЕ ЦР КВЕ 

Тра ди ци о нал ни до бро твор ни Но во го ди шњи кон церт, ко
ји Са бор на цр ква при ре ђу је на Ве ли кој сце ни На род

ног по зо ри шта, одр жан је 14. ја ну а ра. Про грам је отво рен 
по здра вом па три јар ху уз „Тон де спо тин“ из ар хи је реј ске 

ли тур ги је, у из во ђе њу хо ра Пр вог бе о град ског пе вач ког 
дру штва, а по том су њи хов де чи ји хор и „Ко ли бри“ от пе ва
ли пе сме „Оче наш“ и химну Србије. Но во го ди шњу по ру ку 
па три јар ха про чи тао је ста ре ши на Са бор не цр кве, про то
је рејста вро фор Пе тар Лу кић. У про гра му су уче ство ва ли 
Ма ти ја Бећ ко вић, Та на си је Узу но вић, Љу би во је Та дић, Ха
џи Пе тар Бо жо вић, Бо ра Ђор ђе вић, ан самбл „Ко ло“, гру пе 
„Бо жу ри“ „Не вер не бе бе“ и „Би стрик“ & Би љана Кр стић... 
Кон цер ту, ко ји је за вр шен пе смом „Мно га ја ље та“, при су
ство ва ли су Ње го ва све тост Па три јарх Срп ски, го спо дин 
Ири неј, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је То ми слав Ни ко лић и 
дру ге зна чај не лич но сти из јав ног, кул тур ног и по ли тич ког 
жи во та Ср би је.

Р.П.Н.

Тра ди ци о нал ним об
ре дом и при је мом за 
ве ли ки број го сти ју, 
чла но ва На ци о нал ног 
те а тра, зва ни ца из јав

ног и кул тур ног жи во та и при ја
те ља Ку ће, На род но по зо ри ште је 
20. ја ну а ра про сла ви ло кр сну сла
ву, све тог Јо ва на.

Уз са слу же ње Хо ра На род ног 
по зо ри шта, ко јим је ди ри го вао 
Ђор ђе Стан ко вић, об ред осве ће ња 
и се че ња слав ског ко ла ча оба вио 
је ста ре ши на бе о град ске Са бор не 
цр кве, про то је рејста
вро фор Пе тар Лу кић, 
који се потом обратио 
присутнима.

„Дра го ми 
је да је за штит
ник ове ве ли ке 
и зна чај не ку ће, 
хра ма кул ту ре 
на шег на ро да, не
ко ко је нај ве ћи ро
ђен од же не и онај 
ко је при пре мио пут 
Го спо ду и ко ји је Го
спо да кр стио, све ти 
Јо ван Кр сти тељ. Он 
је, за пра во, чо век ко
ји је смо гао сна ге, да у сво јој про
по ве ди, бу де бес ком про ми сан и да 
по зо ве ‘по кај те се, јер се при бли жи 
цар ство не бе ско’, ка зао је Лу кић и 
на гла сио да је пот пу но при род но 
да ово по зо ри ште, уоста лом, као 
и сва ка срп ска по ро ди ца, има свог 
за штит ни ка и па тро на, јер је то у 
тра ди ци ји на шег на ро да. За по сле

ни ма у На род ном по зо ри шту је 
по ру чио да се, ко ли ко год је то мо
гу ће, одво је „од не ких ово зе маљ
ских ис ку ше ња и от по ра“.

В.д. управ ни ка На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду Де јан Са вић 
за хва лио је за по сле ни ма, бив шим 
за по сле ни ма, број ним го сти ма, 
а по себ но ака де ми ку Ди ми три ју 
Сте фа но ви ћу ис пред СА НУ, што 
су уве ли ча ли сла ву. 

Нагласио је да је сва ка по мо 
На род ном по зо ри шту до бро до
шла, али да за по сле ни мо ра ју да се 
осло не на сво је сна ге и то та ко да не                               

за бо ра ве на 

до бре ме ђу људ ске од но се.    
„Иза нас је ве о ма до бра и успе

шна се зо на. Ра ди ли смо пу но на 
то ме да ме ђу људ ски од но си бу ду 
до бри. Не тра жим ја и не ми слим 
да тре ба да бу де јед но у мље, да сви 
ми сли мо исто, то тек не ва ља, али 
мо ра мо би ти све сни да нам је по
зо ри ште из над све га. Уве рен сам 

да сви ми ко ји смо ов де за по сле
ни, во ли мо На род но по зо ри ште и 
по сао ко ји ра ди мо. Да ни је та ко, 
те шко да би смо се ов де за др жа ли. 
Са оп ти ми змом гле дам у бу дућ
ност и имам ве ру да ће мо са ми се
би из бо ри ти бо ља вре ме на“, ис та
као је Са вић, ко ји се том при ли ком 
за хва лио и Са о бра ћај ном пред у зе
ћу Ла ста а.д. Бе о град, ко је је ове 
го ди не би ло до ма ћин сла ве.

Уз че сти ти ку за кр сну сла ву, 
пред сед ни ца асо ци ја ци је „Же на 

плус“ Ду брав ка Ма ло
хо џић до не ла је на 
по клон ико ну Све тог 

Јо ва на, рад ака
дем ског сли ка ра 
Мир ја не Ма ро
вић. При го дан 
умет нич ки про
грам из вео је ан
самбл „Mu si ca 
da Ca me ra Nu o
va“ чи ји су чла
но ви Бра ти слав 
Ђу рић (фла у та), 
Едит Ма ке дон
ска (ви о ли на) и 
Та ма ра Ђу рић 
(бас фла у та), 

чла но ви Ор ке стра На род ног по зо
ри шта.

Под се ћа ња ра ди, На род но по
зо ри ште у Бе о гра ду је по сле па у зе 
ду ге 67 го ди на, 2001. го ди не об но
ви ло обе ле жа ва ње кр сне сла ве, ка
да је про то је рејста вро фор Пе тар 
Лу кић осве штао то зда ње. 

Ми ко јан Без бра ди ца

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ У БЕ О ГРА ДУ ПРО СЛА ВИ ЛО СВЕ ТОГ ЈО ВА НА

Позориштеизнадсвега

На кра ју про гра ма, Хор и Ор ке
стар из ве ли су ком по зи ци ју „Та мо 
да ле ко“. За бис, пу бли ка је мо гла 
да чу је ко рач ни цу „Марш на Дри
ну“. На кон то га в.д. управ ни ка На
род ног по зо ри шта Де јан Са вић је, 
у име Ку ће, при сут ни ма че сти тао 
Но ву 2014. го ди ну пре ма Ју ли јан
ском ка лен да ру.   

Под ди ри гент ском упра вом 
Ђор ђа Па вло ви ћа, Ане Зо ра не Бра
јо вић, Ђор ђа Стан ко ви ћа, Ве сне 
Шо уц и Вој ка на Бо ри са вље ви ћа, 
у овом че тво ро ча сном спек та клу 
уче ство ва ли су пр ва ци Опе ре и 
со ли сти Гор да на То мић, Иван ка 
Ра ко вић Крстоношић, Вук Ма
тић, Со фи ја Пи жу ри ца, Де
јан Мак си мо вић, Вла ди мир 
Ан дрић, Љу бо драг Бе го вић, 
Јан ко Си на ди но вић, Сне жа на 
Са ви чић Се ку лић, Не над Ја
ко вље вић, Ду шан Пла зи нић, Дра
га на дел Мо на ко, Ми о драг Јо ва но
вић, Ја сми на Трум бе таш Пе тро вић, 
Иван То ма шев, Са ња Кер кез, На та
ша Јо вић Три вић, Алек сан дар Дој
ко вић, Алек сан дра Ан ге лов и Дра
го љуб Ба јић. Као спе ци јал ни го сти, 
на сту пи ли су умет ни ци из Хр ват
ске, Ита ли је и Еква до ра, те нор 
Ми љен ко Ђу ран, ба ри тон Ђу зе пе 
Ал то ма ре, чији је наступ омогућио 

Италијански институт за културу у 
Београду, и те нор Ан дре ас Кор до
ба. Ко сти ме је кре и ра ла Ка та ри на 
Гр чић, сце но гра фи ју Не вен ка Ви
дак, док је за ви део ди зајн био за
ду жен Пе тар Ан то но вић. 

Пре ми је ра Ма рам бо о вих „На
ших си но ва“ на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ иза зва ла је 
ве  л и  ку па жњу, с 
о б  з и  ром да је 
о в о ре мек де ло 

с р п 

ске дра ма тур ги је с по чет ка два
де се тог ве ка рет ко из во ђе но у 
на шим те а три ма. Ина че, овај ко
мад је по след њи део Јо ва но ви ће
ве три ло ги је („Наш зет“ и „На ши 
оче ви“) об ја вљен је 1906. го ди не 
и по кре ће број на пи та ња ко ја ко
ре спон ди ра ју и са да на шњим вре
ме ном 

У овој по ро дич ној дра ми са со
ци јал ним на бо јем, у адап та ци ји и 

ре жи ји Та ње Ман дић Ри го нат, уло
ге су оства ри ли Ми о драг Кри во ка
пић (Осто ја), Ол га Ода но вић (Хри
сти на), На та ша Нин ко вић (Ле на), 
Ми лу тин Ми ло ше вић (Пи сац, 
Во ји слав Јо ва но вић), Не над Стој
ме но вић (Да ни ло), Бран ко Ви да ко
вић (Га зда Ри сто), Пре драг Ва сић 

(Рај ко), Мар ко Јан ке тић 
(Ги ле), Вје ра Му јо вић 
(Ле по са ва), Бран ка 
Пе трић (Ба ба Јо ва на), 
Зо ран Ћо сић (Си ми ца, 

оп штин ски по слу
жи тељ), Је ле на 
Жив ко вић (Ле
на), Је ле на Бла
го је вић (Дра га), 
Бо ја на Бам бић 
(Го спо ђи ца На
та ли ја) и Љу ма 
Пе нов (Го спо ђи

ца Ка ра вил ка).
Дра ма тург пред ста ве је Слав ко 

Ми ла но вић, сце но граф Алек сан дар 
Де нић, ко сти мо граф Ол га Мр ђе
но вић, сцен ски го вор је по ста ви ла 
Љи ља на Мр кић По по вић, сцен ски 
по крет Ан ђе ли ја То до ро вић, из бор 
му зи ке је ура ди ла ре ди тељ ка, ди зај 
зву ка Зо ран Јер ко вић а про ду цент 
је Ми ло рад Јо ва но вић.

М.Без бра ди ца

НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ
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ђен од же не и онај 
ко је при пре мио пут 
Го спо ду и ко ји је Го
спо да кр стио, све ти 
Јо ван Кр сти тељ. Он 
је, за пра во, чо век ко

шла, али да за по сле ни мо ра ју да се 
осло не на сво је сна ге и то та ко да не                               

за бо ра ве на 

плус“ Ду брав ка Ма ло
хо џић до не ла је на 
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Јо ва на, рад ака
дем ског сли ка ра 
Мир ја не Ма ро

Но ву 2014. го ди ну пре ма Ју ли јан

Под ди ри гент ском упра вом 
Ђор ђа Па вло ви ћа, Ане Зо ра не Бра
јо вић, Ђор ђа Стан ко ви ћа, Ве сне 
Шо уц и Вој ка на Бо ри са вље ви ћа, 
у овом че тво ро ча сном спек та клу 
уче ство ва ли су пр ва ци Опе ре и 
со ли сти Гор да на То мић, Иван ка 
Ра ко вић Крстоношић, Вук Ма

ших си но ва“ на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ иза зва ла је 
ве  л и  ку па жњу, с 
о б  з и  ром да је 
о в о ре мек де ло 

с р п 

вић (Га зда Ри сто), Пре драг Ва сић 
(Рај ко), Мар ко Јан ке тић 
(Ги ле), Вје ра Му јо вић 
(Ле по са ва), Бран ка 
Пе трић (Ба ба Јо ва на), 
Зо ран Ћо сић (Си ми ца, 

оп штин ски по слу
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НУШИЋЕВA ПОЕЗИЈA

Ве че по е зи је, одр жа но 19. ја ну а ра у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта, би ло је по све ће но Бра ни сла ву Ну ши ћу. О 

пе снич ком опу су ко ме ди о гра фа и не ка да шњег управ ни ка 
На род ног по зо
ри шта, го во рио 
је др Ра шко Јо
ва но вић. Ну ши
ће ве сти хо ве ка
зи ва ли су глум
ци Ле по мир 
Ив ко вић, Па вле 
Је ри нић, Бо јан 
Кри во ка пић и 
Со ња Кне же
вић. Пу бли ка је 
би ла у при ли ци 
да чу је пе сме 
„Крај ко лев ке сво је се стри чи не“, „Где се дво је сва ђа ју, ту се 
тре ћи ко ри сти“, „Пр ви пут на ора њу“, „Љуб’те се бра ћо“, 
„Не ме шај се у ту ђе по сло ве“, „По здрав“, „Мо ли тва крај 
спо ме на“, „Те шка су за“, „Спо мен“, „Два си ро та на“... 

М.Б.
ПРО МО ВИ СА НА „СЦЕ НА“ 

У окви ру ци клу са „Про мо ци је“, 14. ја ну а ра у Му зе ју 
На род ног по зо ри шта пред ста вљен је дво број ча со пи

са „Сце на“ за 2013. го ди ну, у из да њу Сте ри ји ног по зор ја 
из Но вог Са да. У раз го во ру су уче ство ва ли ди рек тор Сте
ри ји ног по зор ја Се ли мир Ра ду ло вић, глав ни уред ник ча
со пи са Зо ран Ђе рић и чла но ви уред ни штва На та ша Ми
ло вић и Ми лош Ла ти но вић.  

Р.П.Н.

Ва ша адап та ци ја 
уво ди лик пи сца, 
Ма рам боа. Овај 
вешт дра ма тур ш-
ки по сту пак отво-

рио нам је, на идеј ном пла ну, 
ши ри хо ри зонт пер цеп ци је ко-
ма да, а с дру ге стра не, сти че се 
ути сак да је на тај на чин пред-
ста ва до би ла пу но на пла ну тем-
па. За што Вам је, кон крет но, 
би ло ва жно да на сце ну из ве де те 
Ма рам боа?

То је пре све га ре ди тељ ски по
сту пак, кључ ко јим сам омо гу ћи ла 
се би да ма штам и ства рам сцен ски 
је зик пред ста ве, да не по на вљам 
ре ди тељ ске по ступ ке Ми ро сла ва 
Бе ло ви ћа из 1966. и Ја го ша Мар
ко ви ћа из 1995. го ди не. Обе пред
ста ве сам гле да ла. За што Ма рам
бо? Кад сам чи та ла дра му, ко ју 
сам још као сту ден ки ња во ле ла, 
и у чи је ни вое ту ма че ња и зна чај 
нас је на дах ну то и сту ди о зно уве
ла Мир ја на Ми о чи но вић, по ред 
пи шче вих ди да ска ли ја ста вља ла 
сам и по три зна ка уз ви ка и ко мен
та ре. Ма рам бо о ве ди да ска ли је су 
ди гре сив не, ду хо ви те, не кад бру
тал не, оне су као од лом ци ро ма на 
или крат ке при че о љу ди ма, бе о
град ским ми ље и ма, про сто ри ма, 
ни су са мо упут ство глум цу или 
сце но гра фу. Же ле ла сам да све 
што је на пи сао у „На шим си но ви
ма“ ожи вим сцен ски, да по ме шам 
еп ско, драм ско и лир ско. Ди да ска
ли је ши ре отва ра ју ви дик, а исто
вре ме но пре ко 
тих при ча ми хва
та мо то вре ме од 
пре јед ног ве ка, 
ми рис Бе о гра да. 
Штри хо ва ла сам 
мно ге ли ко ве и 
сце не, два ли ка 
спо ји ла у је дан, 
уба ци ла две деч је 
бр за ли це и Ди со ве сти хо ве у епи
ло гу. Ком по но ва ла сам сло бод но 
пред ста ву од ди да ска ли ја, ди ја
ло га, баш за хва љу ју ћи уво ђе њу 
пи сца ко ји је у сцен ском сми слу 
онај ко ји во ди при чу. Пу но пу та 
сам ра ди ла дра ма ти за ци је ро ма
на или адап та ци је дра ма, увек као 
ре ди тељ у текст упи су ју ћи ре жи
ју. Тако да је то што Ви на зи ва те 
дра ма тур шком ин тер вен ци јом за
пра во чист ре ди тељ ски кон цепт. 
А Ма рам бо де мјург сцен ске при
че кроз ко га го во ре и пи сац и ре
ди тељ. То је мо ја ши фра, на чин 
ка ко то буј но де ло игра ти да нас, 
ко ри сте ћи се осво је ним про сто ри
ма сло бо де у по зо ри шном из ра зу, 
ка ко осло бо ди ти дух де ла у да на
шњем вре ме ну.

Ко мад је пи сан по чет ком 
про шлог ве ка, кроз вре ме и раз-
ли чи те си сте ме, на том пла ну, 

раз ли чи то је ту ма чен. Шта је, 
по Ва ма, су штин ски ва жно у да-
на шњем сцен ском чи та њу „На-
ших си но ва“?

У пи та њу је со ци јал на дра ма, 
хро ни ка ра су ла јед не мно го чла не 
по ро ди це са Чу бу ре, пу ков ни ка 

Осто је, ко јој се у јед ном тре нут
ку пре ко ли ни је же ље укр сти жи
вот са јед ном бо га том тр го вач ком 
по ро ди цом из Са ва ма ле. Чу бу ра 
је по чет ком ве ка ван ре о на ва ро
шког, та мо је ко мад зе мље јеф
тин, на се ља ва је углав ном „љу та“ 

си ро ти ња. Дра
му кра се буј но 
оцр та ни ли ко ви, 
крат ки ди ја ло
зи. Жи вот у њој 
пул си ра као у 
уза вре лом ко тлу. 
Ма рам бо о ва дра
ма је мла да лач ки 
крик за исти ном 

у по зо ри шту. На ту ра ли стич ким 
по ступ ком, као пре ци зним оком 
фо то гра фа, он ком по ну је при чу 
о су ко бу ге не ра ци ја, о про па да
њу па три јар хал не по ро ди це, о 
кри зи ауто ри те та оца, о блуд ном 
си ну пе сни ку ра за пе том из ме ђу 
ро ди тељ ских оче ки ва ња, ду жно
сти пре ма по ро ди ци и по тре би 
да оства ри се бе у сво јој сло бо ди. 
Дра ма по ста вља низ пи та ња, а јед
но од њих је и ка ко оства ри ти лич
ну сре ћу а не по вре ди ти дру ге, ка
ко рас па ли ти ва тру свог пу та а не 
са го ре ти у њој. На не ки на чин је 
то ег зи стен ци ја ли стич ка дра ма јер 
нас су о ча ва и са пи та њем по сле ди
ца на ших из бо ра и по сту па ка. Све 
то у дра ми је да то кроз мно штво 
си ту а ци ја. Пра ви ла сам се лек ци ју 
сце на, оста ви ла са мо оно што је и 
да нас по сле то ли ко го ди на и да ље 
драм ски ја ко, не рас пли ну то. Не ки 

дру ги ре ди тељ на пра вио би дру
га чи ји из бор све у скла ду са тим 
ка кву при чу же ли да ис при ча, шта 
да фо ку си ра. 

Со чан и за во дљив пи шчев 
је зик пре ти да глум це за ве де на 
пут ка ри ка ту ре. Ипак, сви они, 

а по себ но На та ша Нин ко вић, 
ус пе ли су да на ђу пра ву ме ру, 
ко ја про из и ла зи из ја сно кон ци-
пра них ка рак те ра, што ука зу је 
на ква ли те тан рад са глум ци ма. 
Са дру ге стра не, крај ко ма да је 
сво је вр сна кру на сна жног со ци-
јал ног ан га жма на и, на пла ну 
фор ме, на из глед де лу је апарт но, 
у од но су на прет ход ни са др жај. 

Сва ки лик има свој је зик и то 
је је зич ка по ли фо ни ја он да шњег 
Бе о гра да. Бе о гра ђа ни су до шли 
из раз ли чи тих за ви чај них је зич
ких пре де ла, по ме ша ли је зи ке. 
Го спо ђа Ле на ре ци мо ми сли да 
при ча чи стим бе о град ским је зи
ком ко ји по њој ква ре шој ка не ри 
и Шап ча ни са сво јим ви це ви ма. За 
глум це је то иза зов. За хва љу ју ћи 
др Љи ља ни Мр кић По по вић ла ко 
су се кре та ли кроз ак цен те. На та
шин лик го спо ђе Ле не је је зич ки 
нај буј ни ји и нај ду хо ви ти ји. Де ца 
пу ков ни ка Осто је, си но ви и кће
ри го во ре као и ми да нас. А што 
се ти че епи ло га, он је по сле ди ца 
до га ђа ја ко ји му прет хо де. Рад ња 
се за хук та ва кроз чи но ве, при ча 
те че, ли ко ви деј ству ју. Епи лог је 
су ма. Епи лог је жи вот по сле па
да, пад сам. И он је ре жи ран као 
пар ти ту ра бе де, оча ја, рас па да ња. 
Као ста ње, емо ци ја, си ту а ци ја ко
ја се раз ла же, умно жа ва. Он је као 
ју тро по сле по жа ра. Ње га је би ло 
и нај те же ре жи ра ти јер у ње га је 
упи са на и мо ја нај ду бља емо ци ја 
пре ма дра ми, и на шем вре ме ну.

Жељ ко Ху бач

Уводећи лик писца
отворио се простор

за сценска сажимања, за
бирањеоногаштоћеби
тииздвојеноизматерије
драме.
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Ду о дра ма Сте ва на 
Пе ши ћа „Те сла или 
при ла го ђа ва ње ан
ђе ла“ у ре жи ји Ду
ша на Ми хај ло ви ћа, 

го сто ва ла је од 13. до 15. де цем бра 
у Ка на ди. Пр вог да на, пред ста ва је 
из ве де на у Ки чи не ру, дан ка сни је 
у То рон ту и, на кра ју ове ми ни 
тур не је, у Винд зо ру. У по де ли, као 
и у свим до са да шњим из во ђе њи
ма, би ли су Љу би во је Та дић (Ни
ко ла Те сла) и Ра до ван Ми ља нић 
(Џон Смит).

„Ова пред ста ва има чуд ну суд
би ну. По што ис пр ва ни шта ни сам 
раз у мео, наш ре ди тељ Ду шан Ми
ха и ло вић ме је хра брио и та да у 
ра ду на пред ста ви по чео сам да 
са зна јем и да по не што раз у мем. 
Са да, по сле то ли ко го ди на, пред
ста ва је за Ра до ва на и ме не, а и 
за на ше гле да о це са свим дру га
чи ја, ваљ да због ви шка раз у ме ва
ња, ко ји је ку ди ка мо дра го це ни ји 
од мањ ка, што је бо го у год но, али 
и због ви шка го ди на, што ни
је бо го уд но. Ре цепт за ду го веч ну 
пред ста ву ис ка зао се и у Ка на ди“, 
при ча у раз го во ру за „По зо ри шне 
но ви не“ Љу би во је Та дић и на по
ми ње да пред ста ва, „да би се ду
го игра ла, мо ра да бу де у по чет ку 
до бра, а за тим сва ким из во ђе њем 
све бо ља“. 

Пре ма ње го вом ми шље њу, 
пу бли ка у Ки чи не ру, То рон ту и 
Винд зо ру при па да „про све ће
ним гле да о ци ма, са го вор ни ци ма 
у пред ста ви“. Та дић ис ти че да их 
је пу бли ка по сле сва ког из во ђе ња 
по здра вља ла сто је ћим ова ци ја ма, 
а по том би усле ди ли раз го во ри и 
за јед нич ка фо то гра фи са ња.

„Све то зна ло је да тра је ве
о ма ду го, а нај ду же у Винд зо ру, 
где смо ви ше од три са та оста ли 

са до ма ћи ни ма. Во лео бих да смо 
на шим са го вор ни ци ма, пре но се
ћи Те сли ну фи ло зоф ску по ру ку и 
енер ги ју, улеп ша ли ве че, а и ма кар 
део жи во та, као што су они на ма. 
Ба не, наш мај стор све тла, на чи
нио је под виг у Винд зо ру, ка да је 
са не ко ли ко сла ба шних ра свет них 

те ла на пра вио све шти мун ге. Са
ла у Винд зо ру је при цр кви Све
тог Ди ми три ја, док су дво ра не у 
Ки чи не ру, „Кон рад Цен тар” и То
рон ту „Иза бел Ба дер те а тар” по зо
ри шне са ле. Сву да смо се тру ди ли 
да оства ри мо мак си мум глу мач ког 
и тех нич ког уме ћа, по оној ми сли 
Мар ка Ми ља но ва: „Ка ко уми је мо, 
та ко и кли ку је мо“. 

То ком бо рав ка у Ка на ди, Та
дић је са ко ле гом Ми ља ни ћем, 
до ма ћи ном Дра га ном Ди ми три је
ви ћем и в. д. тех нич ког ди рек то
ра На род ног по зо ри шта Ми ла ном 
Мар ко ви ћем об и шао и Ни ја га ри не 
во до па де ко ји се на ла зе у не по

сред ној бли зи ни гра ни це са Сје
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. 
Под се ћа ња ра ди, кључ ни чо век на 
из град њи пр ве хи дро цен тра ле на 
чу ве ним во до па ди ма био је упра
во Те сла за хва љу ју ћи свом изу зу
му, си сте му на из ме нич них стру ја 
ко ји је омо гу ћио знат но лак ши и 

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ У ГО ДИ НА МА УОЧИ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Прекинутзамах
УСПЕ ШНО ГО СТО ВА ЊЕ ПРЕД СТА ВЕ „ТЕ СЛА ИЛИ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ АН ЂЕ ЛА“ У КА НА ДИ

Какоумијемо,такоикликујемо

Евро пе и за ци ја у срп
ском по зо ри шту по
чи ње кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка 
кроз но ви не у ре пер

то а ру, умет нич ке ру ко во ди о це, 
ре жи ју, сце но гра фи ју, глу мач ки 
стил, као и но ве уку се и зах те
ве кри ти ча ра. До ма ћа кул тур на 
јав ност је пра ти ла ра зно вр сна 
европ ска зби ва ња за хва љу ју ћи 
по зо ри шним ства ра о ци ма ко ји 
су се шко ло ва ли и уса вр ша ва ли 
у Па ри зу, Бер ли ну, Пра гу и Мо

скви. По чет ком 20. ве ка на сце ни 
На род ног по зо ри шта су го сто ва ле 
тру пе европ ских по зо ри шта, што 
је омо гу ћа ва ло да се пу бли ка упо
зна са но вим умет нич ким то ко
ви ма и глу мач ким из ра зи ма, као 
и да се ус по ста ве но ва кри тич ка 
ме ри ла у кру гу ства ра ла ца. 

То ком првих че тр на ест го ди
на 20. ве ка до ла зи ло је до че стих 
про ме на ми ни ста ра про све те као 
и упра ва На род ног по зо ри шта. У 
ја ну а ру 1911. су вра ће ни на ме сто 
управ ни ка – Ми лан Грол и на ме
сто дра ма тур га – Ми лан Пре дић, 
ко ји 1. ок то бра исте го ди не ан га
жу ју Алек сан дра Ива но ви ча Ан
дре је ва, уче ни ка Ста ни слав ског, 
за глав ног ре ди те ља (и ди рек то
ра по зор ни це) чиме су ство ре ни 
су усло ви да се ре жи ји као кре а
тив ном чи ну дâ зна чај ни је ме сто 
у ства ра њу пред ста ве. За јед но са 
њим је ан га жо ван и сце но граф, 
Вла ди мир В. Ба лу зек. Го ди ну да
на ка сни је, 12. апри ла 1912, на ме
сто глав ног ре ди те ља до ла зи Ми
лу тин Че кић, први срп ски шко ло
ва ни ре ди тељ.  

За хва љу ју ћи свим на ве де ним 
окол но сти ма, На род но по зо ри ште 
се у го ди на ма пред Пр ви свет ски 
рат раз ви ја у ве ли ку умет нич ку 
уста но ву европ ских вред но сти 

кроз са вре ме ну ор га ни за ци ју, бо
љу ин сце на ци ју и ква ли тет ном 
глу мач ком ан сам блу. На род но 
по зо ри ште је из во ди ло пред ста ве 
до кра ја ју на 1914, ка да је пре ки
нут 45го ди шњи рад По зо ри шта и 
оста так ју би лар не го ди не је про
те као у рат ном ви хо ру. „Ви ше од 
че ти ри го ди не по сле то га не ће се 
па ли ти рам па ни ти чу ти шум ни 
апла уз и по кли чи у овој са ли... 
По зо ри ште је оста ло пу сто.“ (Бо
ри во је С. Стој ко вић). Рад нај зна
чај ни је ре фор ма тор ске упра ве 

ГролПре дић (1911–1914) пре ки
нут је у за ле ту умет нич ких оства
ре ња и кре и ра ња чвр стих те ме ља 
мо дер ног по зо ри шта. По што Грол 
ни је био вој ни об ве зник, он 1914. 

од ла зи у Швај цар ску, док Пре дић 
као офи цир сту па у вој ску, ода
кле се вра тио овен чан нај ви шим 
вој ним од ли ко ва њем за хра брост. 
Ан дре јев и Ба лу зек се вра ћа ју 
у Ру си ју, а др жав не уста но ве и 
Вла да од ла зе за Ниш, при вре ме
ну рат ну пре сто ни цу Ср би је. Део 
бе о град ских глу ма ца је мо би ли
сан, док је део на ста вио да игра у 
„Син ђе ли ћу“ у Ни шу као и у На
род ном по зо ри шту у Ско пљу. 

Пе ри од од кра ја 19. ве ка па 
све до 1914. го ди не, био је пе ри од 
бр зог умет нич ког успо на На род

ног по зо ри шта у ко јем су глу мач
ке ве ли ка не ка кви су би ли То ша 
Јо ва но вић, Ми лош Цве тић, Мил
ка Гр гу ро ва и дру ги, са успе хом 
за ме ни ли мла ди и та лен то ва ни 
глум ци До бри ца Ми лу ти но вић, 
Бо жи дар Ди ми три је вић, Ма ри ја 
Та бор ска, Је ле на Пет ко вићМи
лу ти но вић, Ол га Илић и Бо го
бој Ру цо вић. Кри ти ке та да пи шу 
по ред оста лих и Јо ван Скер лић, 
Јев та Угри чић, Ко ста Лу ко вић, 
Ми лу тин Бо јић... Сав тај за мах 
умет нич ких оства ре ња и кре и ра

ње чвр стих 
те ме ља мо
дер ног по
з о  р и  ш т а 
био је пре
ки нут на па
дом Аустро
Угар ске на 
Ср би ју и Пр
вим свет ским 
ра том. 

Пред по
че так Ве ли
ког ра та у 
п о  з о  р и  ш т у 
су ра ди ли и 
д и  р и  г е н  т и 
С т а  н и  с л а в 
Би нич ки и 
Сте ван Хри
стић, а глу
мач ку тру пу 
су са чи ња
ва ли: Еми

ли ја По по ви ћ, Зор ка То до сић , 
Ву ко са ва Јур ко вић, Пер си да Па
вло вић , Ма ри ја Та бор ска, Је ле на 
Ми лу ти но вић , Жан каЖи ва на 
Сто кић , Ле по са ва То до ро вић , Је
ле на Ђур ђе вић , Ми ли цаМи ца 
Бан ди ћ, Зор ка Злат ко вић, Ана 
Вр ба нић , Љу би ца М. Стој че вић , 
Љу би ца Д. Го шић , Ву ко са ва Ко
стић, Ви до са ва Ми ха и ло вић, Ол
га Освал до ва, Ру жи ца Бро жо ва, 
Зор ка По по вић, Пе ра До бри но
вић, Или ја Ста но је вић, Ми ло рад 
Га ври ло вић, Ми ло рад Пе тро вић, 
Алек сан дар Ми ло је вић, Љу бо
мир Ста но је вић, Ви то мир Бо гић, 
Дра го љуб Со ти ро вић, Во ји слав 
Ту рин ски, Ми лан Стан ко вић, До
бри во је Ми лу ти но вић, Бо жи дар 
Ша по њић, Ни ко ла Слан ка ме нац, 
Дра го љуб Го шић, Ми о драгМи ка 
Ри стић, Во ја Јо ва но вић, Ра до слав 
Ве снић, Бо шко Ни ко лић, Ра до
ванРа ја Бо јић и Ру долф Феј фар. 

Са ма згра да На род ног по зо
ри шта је оште ће на у ра ту, али су 
већ у де цем бру 1918. прве им про
ви зо ва не пред ста ве игра не у би
о ско пу „Ка си на“. У об но вље ни 
„Ма њеж“ На род но по зо ри ште се 
усе ли ло ја ну а ра 1920, а у об но
вље ној ве ли кој згра ди рад је на
ста вљен 6. ју на 1922. го ди не.

Ана Томић

Током четири године
рата, неки члано

ви позоришта страдају,
неки одлазе у заробље
ништво, а неки од њих
узимајуучешћеусрпским
војничкимпозориштима.
Трупа ће се, знатно про
ређена, окупити после
рата.



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014.

ефи ка сни ји пре нос елек трич не 
енер ги је на да љи ну. 

„Нај леп ша ме ста ко је сам об
и шао су Пли твич ка је зе ра, Же
нев ско и Охрид ско је зе ро, Ал пи 
у свим др жа ва ма, али Ни ја га ра је 
не што по себ но. Та ква сна га и хук 
об ја сни ли су ми Те сли ну ин спи ра
ци ју. Ни ко ла Те сла је ка зао да је са 
12 го ди на био си гу ран да ће до ћи 
на Ни ја га ри не во до па де. Ра до ван 
и ја смо не што ка сни је то по же
ле ли, пре две де це ни је, ка да смо 
по че ли да при пре ма мо пред ста ву, 
али код нас чо век не мо же да бу де 
си гу ран ни у шта, а ма шта ње уме 
да бу де опа сно по жи вот. Струј ни 

удар или пад са ви си не мо жеш да 
пре жи виш, али нео ства ре ну за ми
сао те шко. Ето, ипак смо се об ре ли 
на Ни ја га ри ним во до па ди ма, али 
смо од у ста ли да јед ну сце ну или 
чак це лу пред ста ву од и гра мо на 
во до па ди ма за на шу ду шу и еки
пу  Дра га на, Мар ко ни ја и Ба не та 

и не што ту ри ста Ази ја та и оста
лих, јер је би ло хлад но, око 25 
сте пе ни, па сам из го во рио не ко
ли ко ре че ни ца из Те сли ног пр вог 
при ла го ђа ва ња и сти хо ве ве ли ког 
пе сни ка Ле о нар да Ко е на“. 

Наш са го вор ник от кри ва да се 
по пео на огра ду во до па да, не би 
ли био што бли жи тој не ствар ној 
енер ги ји, упр кос зна ку ко ји упо зо
ра ва на опа сност. 

„Во лим ри зик и 
опа сност, али то ни
ка ко не бих пре по ру
чио остат ку чо ве чан
ства, јер је про ва ли ја 
ствар но стр мо гла ва“, 
ка же Та дић. Он до да
је да су љу ди ко је су 
тих да на сре та ли би ли 
раз ли чи тих суд би на, 
по тре сних или за бав
них, за ви сно од вре
ме на и окол но сти ка
да и зашто су сти гли у 
Ка на ду. 

„Си гу ран сам да 
нас је по ред истог ро

да и је зи ка, за јед нич ких при ја те ља 
и мно го че га бли ског, по ве за ла Те
сли на ми сао о хар мо ни ји, скла ду 
и љу ба ви ко ји су нам че сто не до
ста ју. И по ру ка, да жи вот и по зо
ри ште има ју сми сла, у ко ју ва ља 
увек ве ро ва ти“, твр ди Та дић.

Ми ко јан Без бра ди ца

УСПЕ ШНО ГО СТО ВА ЊЕ ПРЕД СТА ВЕ „ТЕ СЛА ИЛИ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ АН ЂЕ ЛА“ У КА НА ДИ

Какоумијемо,такоикликујемо
МИ ЛО ШУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ УРУ ЧЕ НА НА ГРА ДА „ПЕ ТАР БА НИ ЋЕ ВИЋ”

Изузетнасценскапојава

Првокласнa
глумa

У критичком осврту
ЖаркаКласње,објављеном
насајтуwww.novine.ca,из
међуосталогјенаведенода
јеречоједнојоднајдуговеч
нијихпредставауистори
јисрпскогпозориштакоја
је,самалимпрекидима,на
репертоару Националног
театраод1995.године,са
вишеод250извођења.

„Глумачки тандем Та
дић и Миљанић је уигран
и дочарава јединство су
протности, немирних
мисли и рационалности.
Гледајући их из првог ре
да партера, Тесла ми је
увекбионекакогоре,аЏон
Смитнегдесастране.Оба
глумцасунамсвојимауто
ритативним наступом
пружилипрвокласнуглуму
и били награђени бурним
аплаузом од препуне дво
ране ‘IsabelBaderTheatre’
уТоронту“,оцениојеКла
сња.

Наградa „Петар Бани
ћевић“, коју Народно по
зориште додељује за јед
ногодишњи рад у Кући
драмскомуметникудо35.
године живота, уручена
јеовогодишњемлауреату
Милошу Ђорђевићу 25.
јануара, наСцени „Раша
Плаовић”. Признање је
добио за улоге Драгана у
представи „Огвожђена“
Горане Баланчевић у ре
жијиЂурђеТешићиВо
је, Милана и Биксе у
драми Жељка Хубача
„Бизарно“ у режији
СнежанеТришић.

Горане Баланчевић у ре
жијиЂурђеТешићиВо
је, Милана и Биксе у
драми Жељка Хубача
„Бизарно“ у режији
СнежанеТришић.

На почетку цере
моније  доделе 
Награде „Пе тар 
Ба ни ће вић“, при
сут не је, у име 

Ку ће, по здра вио в.д. ди рек то ра 
Дра ме Спа со је Ж. Ми ло ва но вић, 
а по том је глу мац Та на си је Узу
но вић, у свој ству пред сед ни ка 
жи ри ја, про чи тао обра зло же ње у 
ко јем је оце ње но да је Ђор ђе вић 
„глу мац из у зет не сцен ске по ја ве, 
ван ред ног шар ма, мо гућ но сти из
ра жа ва ња и стал ног на пре до ва ња 
у но вим за да ци ма ко је до би ја”.

„До ра стао нај ра зли чи ти јим 
уло га ма, под јед на ко до бар у кла
си ци ма и у са вре ме ним ко ма ди
ма, Ђор ђе вић је, ве ру је мо, глу
мац ко ме ће ова На гра да би ти 
под сти цај за још сту ди о зни ја ис
тра жи ва ња глу мач ког из ра за. У 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 
у по след њих 11 го ди на, ко ли ко је 
њен члан, по ка зао се кроз нај ра
зли чи ти је жан ро ве и из ра зе, од 
уло ге Фи га ра у пред ста ви „Фи га
ро ва же нид ба и раз вод“, Иван ка 
у „Ри бар ским сва ђа ма“, Ал џер
но на у пред ста ви „Ва жно је зва
ти се Ер нест“, Ми ле та у „По кој
ни ку“, Кли тан дра у „Ми зан тро
пу“, Си ме По по ви ћа у „Го спо ђи 
ми ни стар ки“, Ја ко ба у „Ти ши ни 
тре зних“, Пар че та у „Ро нал де, 
ра зу ми ме“... Као и про фе сор Ба
ни ће вић, од ког је учио, ње го ва 
про фе си о нал ност и по све ће ност 
На род ном по зо ри шту још је дан 
су од раз ло га за уве ре ност да ова 
На гра да од ла зи у пра ве ру ке. Као 
по зо ри шну за ни мљи вост ва ља 
ис та ћи и да се ба вио пе да го шким 
ра дом на ака де ми ји на ко јој је 
сту ди рао у Но вом Са ду, као аси
стент на пред ме ту Тех ни ка гла са. 
Пр ва ге не ра ци ја ко јој је пре да вао 
су са да шњи чла но ви На род ног 
по зо ри шта и ње го ве ко ле ге: Игор 
Ђор ђе вић, Иван Бо сиљ чић, На да 
Шар гин, Се на Ђо ро вић, Ми ле на 
Ђор ђе вић…”, на ве де но је у обра
зло же њу жи ри ја чи ји су чла но ви 
би ли још и в.д. ди рек то ра Дра ме 
На род ног по зо ри шта Спа со је Ж. 
Ми ло ва но вић и дра ма тург Слав
ко Ми ла но вић.

Ђор ђе ви ћу је на гра ду на Сце
ни „Ра ша Пла о вић” уру чи ла уну
ка не ка да шњег пр ва ка Дра ме 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
Ива Ба ни ће вић. 

По здра вљен гро мо гла сним 
апла у зом, Ђор ђе вић је ка зао да 
је ово ње го ва пр
ва ве ли ка глу мач ка 
на гра да.

„Дра го ми је 
да но си име мог 
про фе со ра. То је 
пот пу но ча роб но. 
Ка да сам 2003. го
ди не до шао у ово 
по зо ри ште, ко је је 
би ло и по зо ри ште 
мог про фе со ра, 
на дао сам се да ћу 
игра ти са њим, да 
ћу на ста ви ти да 
учим од ње
га, да ћу 
и м а  т и 
њ е  г о 
ву по
др шку... 
Ме ђу тим, 

три го ди не се ни смо сре ли, а по
том је, 2006. го ди не, пре ми нуо. И 
ве че рас, за пра во, овај тре ну так, 
је наш пр ви су срет на сце ни На
род ног по зо ри шта”, ре као је вид
но по тре сен Ђор ђе вић. 

„На дам се да је он по но сан 
што је ова На
гра да при па ла 
ме ни. Ја је сам. 
Же лим да ка
жем и да имам 
из у зет ну част 
што сам На
гра ду до био 
на сце ни која 
носи име Раше 
Плаовића, ко
ји је био про
фе сор мог по
кој ног про фе
со ра. Же лео 
бих да се за
хва лим жи ри
ју, за то што су 
ми при ре ди ли 
јед но од нај
леп ших ве че
ри у мом жи
во ту. Та ко ђе, 

за хва љу јем се сво јој ве ли кој при
ја те љи ци и на шој ко ле ги ни ци из 
ди рек ци је Дра ме, Ја сми ни Уро
ше вић, ко ја ме је кан ди до ва ла за 
ову На гра ду, као и по ро ди ци мог 
про фе со ра”, ка зао је Ђор ђе вић, 
до дав ши да На гра ду по све ћу је 
„љу ба ви ње го вог жи во та“ су пру
зи Ми ле ни и „та ти ним ан ђе ли ма“ 
си ну Јо ва ну и кћер ки Уни.         

На гра да ко ја се са сто ји од 
ори ги нал ног умет нич ког де ла 
са ли ком Пе тра Ба ни ће ви ћа 
(рад Ге ро сла ва За ри ћа), уста
но вље на је пре две го ди не. 

Пр ви ла у ре ат био је Игор 
Ђор ђе вић, а по том Не над 

Стој ме но вић. 
М. Б.
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ПО ВО ДОМ ЈУ БИ ЛЕ ЈА

Нушићевовенчањесапозорницом

Ја сам основ ну шко лу и два 
раз ре да гим на зи је свр шио 
у Сме де ре ву, где сам и 
сво је нај ра ни је де тињ ство 
про вео. Сме де ре во је та

да, као је ди на из во зна тач ка, би ло 
нео бич но на пред но и бо га то ме сто, 
те су че сто у ту ва рош за ла зи ле по
зо ри шне пут нич ке дру жи не, а ка да 
би оне оти шле, ми би де ца, што и 
да нас че сто би ва, игра ли по шу
па ма по зо ри шта. (...) Је два ако ми 
је би ло два на ест го ди на, био сам 
тек у пр вим раз ре ди ма гим на зи
је, до шла је по зо ри шна дру жи на 
та да чу ве но га Ми хај ла Ди ми ћа, 
зе та Јок си ма Но ви ћа Ото ча ни на, 
за ко је га се твр ди ло да је нај бо љи 
Кир Ја ња. Ди мић је био пра ви тип 
пу ту ју ћих глу ма ца про шло га ве ка. 
На ње му увек цр ни ге рок, ко ји се 
спу штао ис под ко ле на, око вра та 
„фа тер мер дер“ краг на, нео бри јан, 
са ду гом, умет нич ком ко сом, ци
лин де ром из гар де ро бе на гла ви и 
ис це па ним ци пе ла ма на но га ма. 
Сув и из глад нео, али по но сан на 
свој по зив и осе тљив на свој умет
нич ки углед.

Тру па је игра ла у бли зи ни мо је 
ку ће, у ба шти код „Зе ле ног вен ца“ 
и нај ве ћи део ре кви зи та по зајм љи
ван је од мо је ку ће. За ме не је би ла 
част и по нос ка да би на та као ка кву 
сто ли цу на гла ву и но сио је од ку
ће до по зо ри шта и су тра дан на траг. 
На тој су ми по ча сти мно га де ца за
ви де ла. Раз у ме се да сам за те услу
ге, ко је смо ја и мо ја ку ћа чи ни ли 
тру пи, гле дао бес плат но сва ку 
пред ста ву, сто је ћи крај са ме би не, 

та мо где ци га ни сви ра ју. Ка ко сам 
био ма ли ра стом, ја сам та ман до
пи рао очи ма и но сем до по зор ни
це, те мо гу ре ћи да сам том при ли
ком, у бу квал ном сми слу те ре чи, 
пр ви пут оми ри сао по зор ни цу. 

Но ја сам та да до жи вео и рет ку 
сре ћу ко ја је би ла ус кра ће на оста
лој смрт ној де ци, да се по ко ји пут 
на ђем и иза ку ли са и да сво јим очи
ма ви дим ка ко се на ме шта ју ку ли
се, ка ко се фар ба ју глум ци и ка ко 

се би ле пе бра де и бр ко ве. Све ми је 
то доц ни је вр ло ко ри сно по слу жи
ло у деч јим игра ма по зо ри шта а на 
пр во ме ме сту обез бе ди ло ми ауто
ри тет, те сам увек ја би вао управ
ник тих по зо ри шта.

У тру пи Ми хај ла Ди ми ћа игра
ни су ве ћи ном ро до љу би ви ко ма ди: 
„Хај дук Вељ ко“, „Бој на Ко со ву“, 
„Крст и Кру на“, „Смрт Сте ва на 

Де чан ског“, „Два на ред ни ка“ и по 
где ко ји Сте ри јин ко мад. (...) Глав
не уло ге у тим ко ма ди ма играо је 
обич но та да мла ди глу мац Ми ха и
ло Ри сан ти је вић, доц ни је шеф ста
ти ста у бе о град ском по зо ри шту. И 
та да још не згра пан као и доц ни је, 
и та да го во ре ћи оним мле ка џи ским 
ди ја лек том, ко јим се он упор но све 
до смр ти слу жио, на ма је де ци, па и 
ве ли ко ме де лу пу бли ке, он нео бич
но им по но вао сво јом по ја вом. Ка
да би у тре ћем чи ну Хај дук Вељ ко 
упао у тур ски ло гор, Ри сан ти је вић 
би ру нуо као ме двед, у два ко ра ка 
би пре га зио по зор ни цу а де чур ли
ја, ко ја је ста ти ра ла Тур ке и од ко је 
је Ри сан ти је вић био чи тав ме тар 
ви ши по ва ља ла би се по по зор
ни ци као кра став чи ћи сру че ни из 
вре ће. У пу бли ци би та да на ста ло 

нео пи са но оду ше вље ње и она се 
искре но ди ви ла ју на штву Ри сан ти
је ви ће вом.                                     

Кад се се тим са ко ли ким сам 
по што ва њем ја та да по сма трао Ри
сан ти је ви ћа ка да би про ге гао по ред 
мо је ку ће. Ни слу тио та да ни сам да 
ћу јед ног да на, ста ти ра ју ћи у бе о
град ском по зо ри шту, па сти под ње
го ву упра ву, а још ма ње да ћу јед
но га да на ја ње му би ти управ ник.

Ка да је уста нак у Бо сни већ 
бук нуо и по че уве ли ко код нас да 
се ша пу ће о мо гућ но сти ула ска Ср
би је у рат, свет по че да се сте же, да 
се не одва ја од па ре и да ште ди, те 
Ди ми ће вој тру пи по ђе рђа во (...)
Јед но га да на до ђе Ди мић мо ме оцу 
и, ја не знам шта је би ло, знам са
мо да то по под не Сте ван Де чан ски, 
Хај дук Вељ ко, Цар Ла зар и оста ли 

срп ски ју на ци, но се ћи  на гла ви по 
јед ну ку ли су, као оно ал ва џи је та
блу с ал вом, до ђо ше мо јој ку ћи и 
оста ви ше ку ли се у шу пу. Доц ни је 
сам раз у мео да је Ди мић узај мио од 
оца но вац за пут а ку ли се и глав ну 
за ве су оста вио у за ло гу. Раз у ме се 
да их ни ка да ви ше ни је ни ди гао.

На тај на чин ја сам по стао 
соп стве ник од и стин ских ку ли са, 
на ко ји ма је с јед не стра не би ла 
на мо ло ва на со ба, ко ја је игра ла и 
као Кир Ја њи на со ба и као све ча
на дво ра на ца ра Ла за ра, а на дру гој 
стра ни, она ко пре ко ле та ва, на мо
ло ва на шу ма, ко ја је ва жи ла и као 
шу ма и као там ни ца и као ули ца. 
Мо же се за ми сли ти ко ли ко сам ја, 
као соп стве ник од и стин ских ку ли
са, им по но вао оста лој де ци и мо же 
се за ми сли ти ко ли ко је мо рал них 
усло ва има ло мо је по зо ри ште, ко
је смо са да игра ли са од и стин ским 
ку ли са ма.

Ето, та да се у ме ни за че ла јед на 
ви ша а не са мо деч ја љу бав пре ма 
по зо ри шту. Та да сам ја по чео сам 
да пи шем и ко ма де ко је сам са сво
јим дру го ви ма и  из во дио и, што је 
ин те ре сант но, крај све га ро до љу
би во га рас по ло же ња ко је је та да 
вла да ло, мој пр ви ко мад, ко ји сам 
та да, у не пу ној два на е стој го ди ни, 
на пи сао, био је ко ме ди ја. Се ћам се 
да је то би ла ша ла из до ма ћег жи
во та и да се зва ла „Ри ђа бра да“.

Ето вам да кле мо га вен ча ња са 
по зор ни цом или, ако хо ће те, ге не зе 
мо је љу ба ви пре ма по зо ри шту. Од 
та да  је  пу них  ше зде сет го ди на. 

 При ре ди ла Ј. С.

Током целе 2014. годи
неукојојславимо150

година од рођења Брани
слава Нушића, Позори
шненовинеће,кадгодза
тобудупостојалиуслови,
читаоцима  поклонити
по неку занимљиву при
чу о нашем великом по
зориштнику. Овог пута
преносимо његово сећа
ње на прво заљубљивање
у позориште (Бранислав
Ђ.Нушић,Часопис„Сце
на“из1936/37.бр.11)

ПОД СЕ ЋА ЊА

Кадајебилопрвоиностраногостовање

Мо је „от кри ће“ о 
пр вом ино стра
ном го сто ва њу 
На род ног по
зо ри шта „по

му ти ла“ је ко ле ги ни ца др Ка та лин 
Ка ич и де ман то ва ла нео че ки ва ним 
по дат ком, у сво јој те а тро ло шкој 
књи зи о срп скома ђар ским ве за ма 
„Тра гом са жи во та“ (из да ње По зо
ри шног му зе ја Вој во ди не, Но ви 
Сад, 2010). Она из но си по да так о 
го сто ва њу 20. и 21. де цем бра 1894, 
по во дом два де сет пе то го ди шњи це 
свог осни ва ња, у На род ном по зо
ри шту у Бу дим пе шти. На во дим 
ње не по дат ке, ко је је пре у зе ла из 
по зна тог по зо ри шног лек си ко
на Ала да ра Шеп фли на (Schöpfl in 
Ala dar, „Magyar szinmüvésze ti le xi
kon“, I tom, 157–158. Belgrádi Nem
ze ti Szinház).

„У ве зи са про сла вом два де сет
пе то го ди шњи це На род ног по зо ри

шта, јед не од нај зна чај ни јих кул
тур них ин сти ту ци ја у Ср ба – ка ко 
се на во ди – овај Лек си кон, из ме ђу 
оста лог, бе ле жи да се цен трал на 
про сла ва од и гра ла 2. де цем бра у 
Бе о гра ду уз при су ство кра ља и пре
сто ло на след ни ка Алек сан дра ко ји 
‘ве о ма рев но сно ра де на учвр шће
њу срп скома ђар ских од но са’. Том 

при ли ком је да то по зо ри шно де ло 
ма ђар ског ауто ра, Ка ро ља Обер
њи ка (Obernyik Károly) ‘Ђу рађ 
Бран ко вић’ (Bran ko vicz György). У 
ве зи са овим до га ђа јем са ста вљач 
бе ле шке је по себ но ис та као да је 
сце на у ко јој се го во ри о Ма ђа ри
ма и Ср би ма као са ве зни ци ма, иза
зва ла ве ли ке ова ци је код пу бли ке, 

ко је су би ле из ра же не уз ви ци ма: 
‘Жи ве ли Ср би и Ма ђа ри!’.

На го сто ва њу На род ног по зо
ри шта у Бу дим пе шти под ди ри
гент ском па ли цом Сте ва на Мо

крањ ца из ве де не су обе хим не. По
ред ‘Ра ко ци је вог мар ша’ (Ràkóczi 
induló), Ве ре шмар ти је вог ‘Про гла
са’ (Vörösmarty: Szózat) пу бли ци су 
би ле, из ме ђу оста лог, пред ста вље
не срп ске на род не пе сме као и му
зич ка де ла не ких срп ских ауто ра. 
Прет по ста вља мо да је ме ђу њи ма 
био и из ве стан број Мо крањ че вих 
де ла. По во дом овог до га ђа ја ци ти
ра се и лист ‘Пе шти хир лап’ (Pe sti 
Hírlap): ‘Пред ста ва је из ра сла у ма
ни фе сто ва ње при ја тељ ске, ис кре
не, брат ске бла го на кло но сти’.“

То ли ко од др Ка та лин Ка ич, 
ко ја је за слу жна за ре ги стро ва
ње тог пр вог из ла ска глу мач ког 
ан сам бла На род ног по зо ри шта 
ван гра ни ца Кра ље ви не Ср би
је. (Ус пут, по да ци о кра ље ви ма 
ни су тач ни, јер Ми лан та да ни је 
био краљ, већ пре сто ло на след ник 
Алек сан дар.)

Зо ран Т. Јо ва но вић

Проучавајућиистори
ју Народног позори

шта, ЗоранТ. Јовановић
је откривао податаке
који су мењали усвојена
знања. Каошто смо већ
објавили,измеђуосталог
јеоткриодајепрегосто
вањаДрамеНПуСофији
1912,којеседотадасма
тралопрвиминостраним
гостовањем, била тро
дневнатурнеја у Скопље
и Лесковац од 25. до 29.
октобра 1909. Доносимо
наставаковеприче.



7ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014.

ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (8) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

Гласомидухомвечитимладић

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (39) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

АшхенАтаљанц–успешанскок
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

О Жи ва но вој уло зи 
Дон Ки хо та по
хвал но су пи са ли 
и атин ски ли сто
ви, де цем бра 1986. 

„Жи ван Са ра ман дић у уло зи Дон 
Ки хо та по се ду је чу де сан и сна жни 
глас“, иза шло је у „Еле те ро ти пи
ји“, док је „Вра ди ни“ пи сао: „Уло
га Дон Ки хо та до не та је од лич но. 
На ро чи то су до ла зи ла до из ра жа ја 
суп тил на пи ја на ко ја су под се ти ла 
на Ф. Ша ља пи на“.

На на го вор Де ја на Ми ла ди но
ви ћа, про фе со ра, ре ди те ља и не ка
да шњег ди рек то ра опе ра у Бе о гра
ду и Но вом Са ду, ко ји је оства рио 
зна чај ну ре ди тељ ску и пе да го шку 
ка ри је ру у САД, Жи ван је 1994. 
оти шао у Њу јорк, на ауди ци ју код 
чу ве ног ме на џе ра Ро бер та Лом бар
да, на сце ни Ме тро по ли тен опе ре. 
Лом бар до, ко ји је био ме на џер нај
ве ћих опер ских зве зда, уз вик нуо 
је: „Где је овај лу дак био до са да!?“ 
Твр дио је да му ни Ни ко лај Ђа у ров 
ни је ра ван. Са ве ли ким ува жа ва
њем, ме на џер нај ве ћих опер ских 
зве зда је при ме тио да Са ра ман дић 
пе ва ста ром тех ни ком di pet to. 

Ова тех ни ка, ко ју је Жи ван 
усво јио у дру гом де лу ка ри је ре, 

по сле са мо не ко ли ко ча со ва ко је 
му је одр жао до бар при ја тељ и ко
ле га, омо гу ћи ла му је да на сту па у 
нај зах тев ни јим уло га ма и у по зни
јим го ди на ма. О то ме је, у ин тер
вјуу ко ји је сво је вре ме но об ја вљен 
у По зо ри шним но ви на ма, ре као: 
„Ову тех ни ку по се до ва ли су са мо 
нај ве ћи: Ка ру зо, Ко ре ли, Ша ља
пин, на чак и мла да Ма ри ја Ка лас. 
Пре ма то ме, го во рим о тех ни ци 

ко ја је ап со лут на. Уса вр
ша вао сам је код ве ли ког 
ба ри то на Ђор ђа Пе тро
ви ћа, ко ји је, опет, ду го 
уса вр ша вао код Ба зи о ле 
у Ми ла ну. Ова тех ни ка 
омо гу ћа ва ин стру мен тал
но пе ва ње са ма ло ин ве
сти ци ја, где се гла сом са 
ла ко ћом и пот пу но вла да. 
То је во кал на ме ха ни ка 
ко ја да је не слу ће не мо
гућ но сти, пе вач пе ва она
ко ка ко же ли. Мо же све, 
оста ло је есте ти ка. Уоста
лом, мој глас је млад без 
об зи ра на го ди не, али не 
за то што га имам при род
но, већ за хва љу ју ћи тех
ни ци di pet to“. 

За хва љу ју ћи ауди ци
ји у Ме тро по ли те ну, по зван је да 
иду ће го ди не на сту пи у чу ве ној са
ли Кар не ги хо ла у Њу јор ку. На том 
на сту пу, 5. мар та 1995, кон церт но 
је из ве де на опе ра Н. Р. Кор са ко ва 
„Цар ска не ве ста“. Под ди ри гент
ском па ли цом Ив Кве лер, уз прат
њу Њу јор шког опер ског ор ке стра, 
Жи ван је на сту пио у ин тер на ци о
нал ној по де ли, са Ол гом Бо ро ди
ном, Ну чи ом Фо чи ле, Сер ге јем 

Лај фер ку сом, Алек се јем Сте бљан
ком... (у ма њој уло зи је на сту пио и 
ду го го ди шњи бас Ме тро по ли тен 
опе ре Пол Пли шка, ко ји је 5. де
цем бра 1968. пе вао у „Бо е ми ма“ 
са Мил ком Сто ја но вић и Лу ча ном 
Па ва ро ти јем у Ме тро по ли те ну, ка
да је Па ва ро ти по сле дру гог чи на 
био за ме њен дру гим те но ром). 

По сле овог на сту па, Жи ва
ну је по ну ђен ан га жман ко ји ни је 
ре а ли зо ван, јер је у вре ме санк ци
ја пре ма на шој др жа ви срп ским 
умет ни ци ма ду жи бо ра вак у ино
стран ству би ло ја ко оте жан због 
ви за и пре во за. Из истих раз ло га 
је про па ла и по ну да за ан га жман у 
Ве рон ској аре ни, у уло зи За ха ри је 
у Вер ди је вом „На бу ку“, али Жи ван 
због то га ни кад ни је за жа лио. Во

лео је сво ју зе мљу и сма трао се ов
де пот пу но оства ре ним. Го во ре ћи 
о се би и свом ста ту су у На род ном 
по зо ри шту, ре као је: „Пе вао сам 
кад сам хтео и шта сам хтео. Ни ко 
ме ни је мал тре ти рао да ра дим оно 
што ни је за ме не. Оно што ни сам 
же лео, ни сам пе вао. Био сам у ста
ту су екс тра пр ва ка. Што се ти че 
мо је про фе си је, по сти гао сам шта 
сам хтео. По сле то ли ко го ди на, и 
данда нас, кад иза ђем на сце ну, пе
вам мо мач ким гла сом. Све што ра
дим, ра дим зна лач ки и пре ци зно“.

По ме ни мо и Жи ва нов на сту па 
у Вер ди је вом „На бу ку“ у Те ми шва
ру 1996, по сле ко јег је та мо шњи 
лист „Днев ник“ об ја вио: „У из ван
ред ној со ли стич кој по де ли – На бу
ка је пе вао Ни ко лае Мар ти ноу ко ји 
је овом ро лом успе шно на сту пао у 
Ве рон ској аре ни  – на ро чи то се ис
та као гост из Бе о гра да Жи ван Са
ра ман дић сво јим моћ ним там ним 
ба сом – као За ка ри ја, до шав ши 
до ап со лут не су пре ма ци је, што се 
по вре ме но гра ни чи ло са во кал ном 
аро ган ци јом пре ма сво јим парт не
ри ма, а што је пре пу но гле да ли ште 
опе ре у Те ми шва ру бур но акла ми
ра ло“.

(на ста ви ће се)

Угодинама када већина певача престаје
дапевапрви,„велики“ре
пертоариокрећеселак
шемилисамоконцерти
ма,Живанјенаступаоса
моувереноиснажно,био
јепевачкифеномен.

Нај мла ђа при ма
ба ле ри на у исто
ри ји бе о град ског 
Ба ле та, Аш хен 
Ата љанц (1971) 

за вр ши ла је Ба лет ску шко лу „Лу
јо Да ви чо“ у Бе о гра ду у кла си 
Иван ке Лу ка те ли 1988. го ди не. 
Ње на умет нич ка ка ри је ра по че ла 
је још у за вр шним раз ре ди ма шко
ло ва ња, ка да је осва ја ла на гра де 
на школ ским так ми че њи ма, али и 
на Ју го сло вен ском ба лет ском так
ми че њу у Но вом Са ду. У На род
ном по зо ри шту је де би то ва ла као 
Глав на дри ја да у „Дон Ки хо ту“, а 
за тим је од лич но ин тер пре ти ра ла 
уло гу Ни ки је у „Се ни ма“ из кла
сич ног ба ле та „Ба ја де ра“.

Љу би ми ца бе о град ске пу бли
ке, Аш хен је би ла наш нај мла ђи 
Бе ли и Цр ни ла буд, бли ста ва и 
вир ту о зна Ки три, ро ман тич на као 
Жи зе ла и Мир та, гра ци о зна Ауро
ра, по тре сна Мар га ри та Го тје, 
стра стве на Кар мен, тра гич на Иза
до ра Дан кан, тај но ви та Да ли ла… 

Од не го ва на на кла сич ним 
играч ким тра ди ци ја ма, Аш хен је 
убр зо при хва ти ла са вре ме ни пле
сни сен зи би ли тет као сво је умет
нич ко опре де ље ње. По сле ан га
жма на у Др жав ној опе ри Ба вар ске 

у Мин хе ну и Др жав ној опе ри у 
Бер ли ну, она по ста је ис так ну та 
чла ни ца ита ли јан ског Атер ба ле та. 
У на шој зе мљи овај по зна ти играч
ки ан самбл је го сто вао чак пет пу
та. Аш хен Ата љанц је за бли ста ла 
на го сто ва њи ма 2004. ка да је сво ју 
пу бли ку у Бе о гра ду из не на ди ла и 
оду ше ви ла бра ву ро зним са вре ме
ним пле сом за чуд не енер ги је, ко ји 
је да ри ва ла у по став ка ма Ма у ра 

Би гон зе ти ја. У „Свад ба ма“ Иго ра 
Стра вин ског она као да се пре
по ро ди ла у но вом окру же њу, као 
очи глед но срећ на игра чи ца са вре
ме ног из ра за, ко ја не за бо ра вља 
стро гост кла сич ног ба ле та у ко јем 
је би ла сјај на ин тер пре та тор ка. То 
је по твр ди ла и у Би гон зе ти је вој 
„Кан та ти“ у ко јој је от ме ним и ду
бо ко стра сним со ло на сту пом по
ка за ла ко ли ко ј е 
био успе шан 
њен скок из 
кла сич не у са
вре ме ну игру.

Свој 20го ди шњи 
ју би леј Аш хен Ата љанц је 
обе ле жи ла у апри лу 2007. 
го ди не у По зо ри шту на Те
ра зи ја ма ба ле том „La Ca
pi ne ra“ ко ре о гра фа Ми ке ла 
Ме ро ле, ко ји је за ову по став
ку до био на шу нај зна чај ни ју 
на гра ду „Ди ми три је Пар
лић“. Игра ју ћи глав ну уло
гу у ба ле ту, ко ји је Ме ро ла 
спе ци јал но за њу кре и рао, 
Аш хен Ата љанц је по ка за
ла ка ко су про те кле две де
це ни је умет нич ке ан га жо
ва но сти би ле раз до бље 
бру ше ња дра гу ља ње не 
не сва ки да шње об да ре но

сти. Са вр ше но вла да ње те лом, ле
по та и из ра жај ност пле сних ли ни
ја, ко ји ма су по ти ски ва не стра сти, 
фру стра ци је, љу бав за ро бље на 
стра хом, те жња ка сло бо ди и ост
ва ри ва њу нај та на ни јих емо тив них 
же ља, Аш хен је пу бли ци по да ри ла 
екс пре сив ним пле сом.

У ја ну а ру 2011. го ди не сен
зу ал не пле сне скулп ту ре Ма у ра 
Би гон зе ти ја у из во ђе њу 

три ја
 

А т а 
љ а н ц , 

Рус, Ко ла
ров под на
зи вом „Пе
сме“, би ле 
су још јед
на при ли
ка да са 

сце не На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду за бли ста на ша при ма ба ле
ри на. У овом тер це ту ин спи ра тив
ног сен зу ал ног на бо ја, из ду же них 
ли ни ја, не сва ки да шњих пре пле та 
играч ких те ла, а на му зи ку пе са ма 
Хен ри ја Пер се ла, Аш хен је са сво
јим вр сним парт не ри ма ује ди ни ла 
ду хов ну и фи зич ку склад ност са
вре ме не игре. 

То је Аш хен Ата љанц ис по
љи ла и кра јем мар та 2011. го

ди не на сце ни Би теф те а та ра 
ка да је оства ри ла сво је вр сни 
ду ет ви о лин ског ма га Фе лик

са Лај ка и сво је игре про же те 
уну тра шњом сен зи бил но шћу и 

бес пре кор ном тех нич ком вир ту о
зно шћу.

По след њих го ди на Аш хен 
Ата љанц је по че ла успе шно да се 
ба ви и пе да го ги јом. На кон цер ту 
ње не Шко ле игре, из ве де ном под 
на зи вом „Ле ген да о те би“ на сце
ни Ате љеа 212, ни је би ло нијед
не гре шке. Игра ко ју су по ка за ле 
уче ни це Атаљ нцо ве и ње них аси
стент ки ња, би ла је за ди вљу ју ће 
уве жба на и мо же да слу жи за при
мер сви ма ко ји да нас у сво јим ба
лет ким сту ди ји ма пре но се зна ња и 
ис ку ства де ци и мла ди ма. 

(на ста ви ће се)

Сјај зреле игре Ашхен
је приказала у јуну

2005. године. Играјући
као гошћа у београдској
представи „Самсона и
Далила“,она јеподсети
ланатешкеданепролећа
1999.године,кадаје,упр
косбомбардовању,играла
у истом балету. Добила
јекраткоодсуствоизан
самблауБерлинудабиза
једно са Денисом Касат
кином припремила дует
издругогчина,пружајући
заједно са њим Београ
ђанима подршку и лепо
ту „која може да спаси
свет“.

„Кан та ти“ у ко јој је от ме ним и ду
бо ко стра сним со ло на сту пом по
ка за ла ко ли ко ј е 
био успе шан 
њен скок из 
кла сич не у са
вре ме ну игру.

Свој 20го ди шњи 
ју би леј Аш хен Ата љанц је 
обе ле жи ла у апри лу 2007. 
го ди не у По зо ри шту на Те
ра зи ја ма ба ле том „La Ca
pi ne ra“ ко ре о гра фа Ми ке ла 
Ме ро ле, ко ји је за ову по став
ку до био на шу нај зна чај ни ју 
на гра ду „Ди ми три је Пар
лић“. Игра ју ћи глав ну уло
гу у ба ле ту, ко ји је Ме ро ла 
спе ци јал но за њу кре и рао, 
Аш хен Ата љанц је по ка за
ла ка ко су про те кле две де
це ни је умет нич ке ан га жо
ва но сти би ле раз до бље 
бру ше ња дра гу ља ње не 
не сва ки да шње об да ре но

У ја ну а ру 2011. го ди не сен
зу ал не пле сне скулп ту ре Ма у ра 
Би гон зе ти ја у из во ђе њу 

три ја

А т а 
љ а н ц , 

Рус, Ко ла
ров под на
зи вом „Пе
сме“, би ле 
су још јед
на при ли
ка да са 

ду хов ну и фи зич ку склад ност са
вре ме не игре. 

То је Аш хен Ата љанц ис по
љи ла и кра јем мар та 2011. го

ди не на сце ни Би теф те а та ра 
ка да је оства ри ла сво је вр сни 
ду ет ви о лин ског ма га Фе лик

са Лај ка и сво је игре про же те 
уну тра шњом сен зи бил но шћу и 

бес пре кор ном тех нич ком вир ту о
зно шћу.

По след њих го ди на Аш хен 
Ата љанц је по че ла успе шно да се 
ба ви и пе да го ги јом. На кон цер ту 
ње не Шко ле игре, из ве де ном под 
на зи вом „Ле ген да о те би“ на сце
ни Ате љеа 212, ни је би ло нијед
не гре шке. Игра ко ју су по ка за ле 
уче ни це Атаљ нцо ве и ње них аси
стент ки ња, би ла је за ди вљу ју ће 
уве жба на и мо же да слу жи за при
мер сви ма ко ји да нас у сво јим ба
лет ким сту ди ји ма пре но се зна ња и 
ис ку ства де ци и мла ди ма. 
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29

понедељак

БИЗАРНО
драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице 07

01

04

26
19.30

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

ДЕРВИШ И 
СМРТ

петак

19.30

09

МИЗАНТРОП

недеља

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 11

ПЕТАР ПАН

субота

19.30

14

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

петак

комедија 
Бранислава 
Нушића

четвртак 19.30

20

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

комедија 
Јована Стерије 
Поповића

19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 13

ДОН КИХОТ

четвртак

петак 19.30

07

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

субота 19.30

РИГОЛЕТО

опера 
Ђузепеа 
Вердија 08

19.30

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 01

КИР ЈАЊА

субота

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 21

петак

КРАЉИЦА 
МАРГО

субота 19.30

НАБУКО

опера 
Ђузепеа 
Вердија 01

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 02

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља 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

12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 09

ПЕТАР ПАН

недеља 19.30

11

ИЗБИРАЧИЦА

уторак

комедија 
Косте 
Трифковића

среда 19.30

ТРУБАДУР

опера 
Ђузепеа 
Вердија 12

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 18

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

уторак среда 19.30

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

19 
опера 
Гаетана 
Доницетија

уторак 19.30

25

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

среда 19.30

НАБУКО

опера 
Ђузепеа 
Вердија 26

19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 02

МИЗАНТРОП

недеља понедељак 19.30

IN HOC SIGNO

опера 
дон Марка 
Фрисине 03

19.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 27

ПЕТАР ПАН

четвртак19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 24

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

понедељак

20.00

15

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА 
ПОВОДОМ ДАНА 
ДРЖАВНОСТИ

субота 19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 23

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

недеља

19.30

10

ЈОВЧА 
гостује Шабачко 
позориште

понедељак

драма 
Борисава 
Станковића

субота 19.00

ЛЕТЕЋИ
ХОЛАНЂАНИН 

22 
опера 
Рихарда 
Вагнера

12.00

22

САМО ДЕЛА 
ЉУБАВИ ОСТАЈУ

свечано уручење
Награде „Доситеј 
Обрадовић“

субота

19.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 04

ПЕТАР ПАН

уторак

        

09

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 21

ХАСАНАГИНИЦА

петак

20.30

драма 
Албера 
Камија 02

НЕСПОРАЗУМ

недеља

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 07

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић 22

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

субота

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 11

БИЗАРНО 

уторак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 09

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 06

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

четвртак

20.30

драма  
Хенрика  
Ибзена 18

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 23

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља

20.30

комедија
Милоша
Николића 10

КОВАЧИ

понедељак

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 05

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

среда 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 08

ЖЕНИДБА

субота

19.00

13

КОНЦЕРТ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
„ДАВОРИН 
ЈЕНКО“

четвртак

20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 19

НАШИ СИНОВИ 

среда 20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 26

НАШИ СИНОВИ 

среда20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 20

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 28

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

петак

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 04

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

уторак20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 02

НАШИ СИНОВИ 

недеља 20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 03

НАШИ СИНОВИ 

понедељак20.30

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

ЗЛИ ДУСИ

субота

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић12

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 24

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

19.00

27

ШЕКСПИР: СОНЕТИ
поводом 450 година 
од рођења аутора и 
првог превода Сонета 
на српски после пола 
века

четвртак 12.00

01

КРСТАРЕЊЕ СА 
МАРИНОМ НА 
„БРОДУ 3 У 1“
концертна 
представа за децу 
и родитеље

субота 20.30

01

ПОСЛЕДЊА 
ПЕСМА
једночинка 
Аните Панић о 
последњим данима 
Јована Дучића

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

понедељак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 25

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак

ГОСТОВАЊА У ФЕБРУАРУ
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ | Студентски град
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Панчево
ОГВОЖЂЕНА | Беч, Аустрија
БИЗАРНО | Шабац
СРПСКА ТРИЛОГИЈА | Чачак
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Обреновац

10.02.
13.02.
16.02.
18.02.
20.02.
03.03.

ДОГАЂАЈИ У ФЕБРУАРУ
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
ЈОВЧА, драма Борисава Станковића, гостује Шабачко позориште, Велика сцена
КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ДАВОРИН ЈЕНКО, у 19 часова, Сцена „Раша Плаовић“
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ, у 20 часова, Велика сцена
САМО ДЕЛА ЉУБАВИ ОСТАЈУ, свечано уручење Награде  „Доситеј Обрадовић“,
у 12 часова, Велика сцена
ШЕКСПИР: СОНЕТИ, поводом 450 година од рођења В. Шекспира и првог превода 
Сонета на српски после пола века, у 19 часова, Сцена „Раша Плаовић“
КРСТАРЕЊЕ СА МАРИНОМ НА „БРОДУ 3 У 1“, концертна представа за децу и родитеље,
у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић“  
ПОСЛЕДЊА ПЕСМА, једночинка Аните Панић, представа поводом 70 година oд смрти 
Јована Дучића, у продукцији Балкан филма,  Удружења драмских умјетника Српске и Дрина 
филма; подржано од стране Представништва Републике Српске у Србији и Министарства 
просвијете и културе Републике Српске, Сцена „Раша Плаовић“

08.02.
10.02.
13.02.
15.02.
22.02.

27.02.

01.03.

01.03.


