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НА СТА ВАК СЕ РИ ЈЕ ДРАМ СКИХ ПРЕ МИ ЈЕ РА НА ОБЕ СЦЕ НЕ

„Сла ви на“ пр ви пут у Бе о гра ду

Пред ста ва „Код ве
чи те сла ви не“, по 
тек сту Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, у 
адап та ци ји Сло

бо да на Об ра до ви ћа и ре жи ји 
Ми ла на Не шко ви ћа, пре ми јер но 
је из ве де на 16. апри ла на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. Пр ва по став ка 
овог ко ма да, не са мо у На род ном 
по зо ри шту, не го и у Бе о гра ду, на
и шла је на ве о ма до бар при јем 
код пу бли ке ко ја је ком пле тан 
глу мач ки ан самбл на гра ди ла сна

жним апла у зом. Уло ге су оства ри
ли 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), Ха на 
Се ли мо 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). Дра

ма тург је Мо ли на Удо вич ки Фо
тез, сце но граф Ве сна По по вић, 
ко сти мо граф Та ма ра Бу шко вић, 
ком по зи тор Вла ди мир Пеј ко вић, 
сцен ски го вор је по ста вио Ра до
ван Кне же вић, сцен ски по крет 
Та тја на По по вић.

До кра ја се зо не нас оче ку ју 
две пре ми је ре на Ве ли кој сце ни, 
19. ма ја Ну ши ћев „На род ни по
сла ник“ у ре жи ји Са ше Га бри ћа 
и 1. ју на Брех то ва „Мај ка Хра
брост“ у ре жи ји Ане То мо вић. 

М. Б.

У   Дра ми на ја вљу ју и две 
пре ми је ре за по че так 

на ред не се зо не. У току су 
про бе Ну ши ће вог ко ма да 
„Књи га дру га“ у ре жи ји 
Ан ђел ке Ни ко лић, за Сце
ну „Ра ша Пла о вић“, а до 
кра ја се зо не ће по че ти и 
при пре ме Стринд бер го вог 
„Пу та у Да маск“, у ре жи
ји Ни ки те Ми ли во је ви ћа, 
за Ве ли ку сце ну. 
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ДЕ СЕТ ГО ДИ НА „ГО СПО ЂЕ МИ НИ СТАР КЕ“ У РЕ ЖИ ЈИ ЈА ГО ША МАР КО ВИ ЋА

Је дан од на сло ва ко ји су 
oбе ле жи ли исто ри ју На
род ног по зо ри шта, Ну
ши ће ва  „Го спо ђа ми ни
стар ка“, пр ву пре ми је ру у 

XXI ве ку је на на шој сце ни има ла 
о се дам де сет пе то го ди шњи ци пра
и звед бе, 10. мар та 2004.

Пред ста ву је ре жи рао Ја гош 
Мар ко вић, дра ма тург је био Јо ван 
Ћи ри лов, сце но граф Бо рис Мак
си мо вић, ко сти мо граф Бо жа на 
Јо ва но вић, сцен ски го вор је по
ста ви ла Љи ља на Мр кић По по вић, 
а сцен ски по крет – Ма ри ја Мо ми
ров. Аси стент ре
ди те ља је био Мар
ко Ма ној ло вић, 
по моћ ник ре ди те
ља Мар ко Ке сић, 
мон та жу му зи ке, 
звуч них ефе ка та и 
ди зајн то на на чи
нио је Вла ди мир 
Пе три че вић, а аси
стент ко сти мо гра
фа је би ла Ол га 
Мр ђе но вић. 

За осму Жив ку 
По по вић на сце ни 
На род ног по зо ри
шта, ода бра на је 
Рад ми ла Жив ко
вић, а у оста лим 
уло га ма су на пре
ми је ри би ли Ми
лош Ђор ђе вић (Си ма По по вић), 
Ол га Ода но вић (Да ра), Мар ко Ја
њић (Ра ка), Алек сан дар Срећ ко
вић (Че да), Бо рис Ком не нић (Нин
ко вић), Пре драг Та со вац (Уј ка Ва
са), Мил ка Лу кић 
(Тет ка Сав ка), 
Ксе ни ја Јо ва но
вић (Тет ка Да ца), 
Ду шко Пре мо вић 
(Пе ра Ка ле нић), 
Ра до ван Ми ља
нић (Те ча Пан та), 
Ду шан ка Сто ја но
вић Глид (Со ја), 
Бран ко Је ри нић 
(Те ча Ја ков), Дар
ко То мо вић (Са ва Ми шић), Ми ха
и ло Ла ђе вац (Би стро де те), Ра де 
Мар ко вић (Пе ра пи сар), Де ја на 
Ми ла ди но вић (Ан ка), Алек сан дра 
Ни ко лић (Учи те љи ца ен гле ског 
је зи ка), Ива на Јо ва но вић (Де вој ка 
у ха љи ни)...

Уз при зна ње са мом ко ма ду и 
ње го вој ак ту ел но сти („ре кло би се 
да је Ну ши ће ва ју на ки ња у пу ној 
сна зи, да је она још увек нај о ми
ље ни ји лик на ци о нал не дра ме, да 
ње на по пу лар ност ни је сма ње на“), 
кри ти ка по здра вља Мар ко ви ће во 
из ме шта ње жан ра ко ма да ка гро те
ски, дра ми, па чак и тра ге ди ји, али 
му упу ћу је и број не за мер ке. Без 
сум ње, пред ста ва се нај ви ше до
па ла Му ха ре му Пер ви ћу, ко ји бе

ле жи: „Ре ди тељ Ја гош Мар ко вић 
и Рад ми ла Жив ко вић као Жив ка 
упе ли су се из пет них жи ла да на
пра ве пред ста ву ко ја се не ће гле
да ти са мо да нас, већ о ко јој ће се 
при ча ти као о ‘Ожа ло шће ној по
ро ди ци’ Ма те Ми ло ше ви ћа, ‘Ми
стер до ла ру’ Ми ро сла ва Бе ло ви ћа, 
‘Сум њи вом ли цу’ Де ја на Ми ја ча, 
као о ми ни стар ки Жан ке Сто кић, 
или Љу бин ке Бо бић. И у то ме су 
ус пе ли“. Кре а ци ја но ве Жив ке По
по вић на и шла је на све срд но одо
бра ва ње. Од оста лих, ве о ма успе
лих глу мач ких кре а ци ја, на ро чи то 

је ис так ну та уло га Пе ре Пи са ра, 
као и уло га Жив ки не кће ри Даре. 
Оце њен је и ве ли ки зна чај сце но
гра фи је у пред ста ви, као и до при
нос ко сти ма „тип ској ди фе рен ци

ја ци ји“ ли ко ва. 
„Пред ста ва Ја
го ша Мар ко ви ћа 
не па ти од до
сад ног са вр шен
ства, али је моћ
на, уз бу дљи ва, 
ди на мич на, на
би је на тра ги ко
мич ном енер ги
јом, ма њеви ше, 
об је ди ње на ви

зи јом све та из ме ђу твр де и те шке 
ре ал но сти“, за кљу чу је је дан од 
кри ти ча ра и  прог но зи ра: „Пред
ста ва за при чу, ко мен та ре, за дуг и 
леп по зо ри шни жи вот“.

Већ до кра ја се зо не 2003/04, 
пред ста ва је уче ство ва ла на пет 
фе сти ва ла – три до ма ћа: Глу мач ке 
све ча но сти „Ми ли во је Жи ва но
вић“ у По жа рев цу, Ну ши ће ви да
ни у Сме де ре ву, Сте ри ји но по зор
је у Но вом Са ду; и два ино стра на: 
Охрид ско ле то и Би тољ ско ле то. 
Ни су из о ста ла ни при зна ња: Рад
ми ла Жив ко вић је на Сте ри ји ном 
по зор ју и на Ну ши ће вим да ни ма 
осво ји ла на гра де пу бли ке, а на 
Глу мач ким све ча но сти ма „Ми ли
во је Жи ва но вић“ је про гла ше на за 

нај бо љу глу ми цу ве че ри од стра не 
пу бли ке и струч ног жи ри ја, ко ји 
јој је до де лио и На гра ду за нај бо
љу глу ми цу на Све ча но сти ма. У 
Сме де ре ву је и пред ста ва про гла
ше на нај бо љом на Фе сти ва лу, а 
сле де ће се зо не је Ол га Ода но вић 
осво ји ла „Злат ни брк“ на Да ни
ма Зо ра на Рад ми ло ви ћа у За је ча
ру. Рад ми ла Жив ко вић је за уло гу 
Жив ке до би ла и го ди шњу На гра ду 
На род ног по зо ри шта, а не по сред
но по сле то га и пре сти жну На гра
ду „Жан ка Сто кић“, сва ка ко за хва
љу ју ћи и овом оства ре њу. 

Усле ди ла су го сто ва ња у Ско
пљу и Ку ма но ву, па исто риј ско го
сто ва ње у Сток хол му, и то на Ве
ли кој сце ни Кра љев ског драм ског 
по зо ри шта „Дра ма тен“ (2005), где 
су уза вре ли тем пе ра мент Ја го ша 
Мар ко ви ћа и не ма ње бур на при
ро да Рад ми ле Жив ко вић фа сци
ни ра ли ма те ма тич ки пре ци зан и 
ми ни ма ли стич ки су здр жан мен
та ли тет до ма ћи на: ова ци је пу
бли ке су би ле не ве ро ват не, ка кве 
је те шко чу ти и у гле да ли шти ма 
ме ди те ран ских те а та ра, а ка кве 
су у Скан ди на ви ји не за ми сли ве. 
Не ма ње фа сци ни ра ни би ли су и 
кри ти ча ри, ко ји из ме ђу оста лог 
бе ле же: „Пред ста ва је за но сна и ја 
ни ка да ра ни је ни сам ви де ла са лу 
‘Дра ма те на’ пре пу ну то ли ко за
хвал не пу бли ке. На род но по зо ри
ште из Бе о гра да по ну ди ло је игру 
нај ви ше кла се“. По том је пред ста
ва го сто ва ла у Ма ри бо ру (2007) 
и на Пр вом ме ђу на род ном по зо
ри шном фе сти ва лу „Ака де ми ја“ 
у Ом ску (2008), као и на мно гим 
сце на ма у зе мљи, увек на ра дост 
број не пу бли ке. 

Упр кос мно гим из ме на ма у по
де ли и упр кос чи та вој де це ни ји 
тра ја ња, пред ста ва је и на свој де
се ти ро ђен дан, на 135. из во ђе њу, 
би ла ком пакт на, раз и гра на, све
жа... као на пре ми је ри.

Је ли ца Сте ва но вић

У го ди ни ка да обе ле жа
ва мо 150 го ди на од 

ро ђе ња Бра ни сла ва Ну ши
ћа, на сце ни На род ног по
зо ри шта по став ка јед ног 
од ње го вих нај у спе шни јих 
оства ре ња је про сла ви ла 
де се ти ро ђен дан.

Министарка XXI века
КОН ЦЕРТ СА ЊЕ КЕР КЕЗ 

Со ли стич ки кон церт пр ва ки ње на ше 
Опе ре, Са ње Кер кез, би ће одр жан 

29. ма ја на Ве ли кој сце ни. Пу бли ка ће 
би ти у при ли ци да ужи ва у фран цу ско
ру ском ре пер то а ру ко ји ће об у хва ти ти 
ари је из по пу лар них дела Рах ма њи но
ва, Чај ков ског, Ма снеа, Гу ноа... За ди
ри гент ским пул том би ће ма е стро Ђор ђе 
Па вло вић.

М. Б.
СВЕТСКИ ДАН ИГРЕ

На по зив На род ног по зо ри шта, 
а по во дом Свет ског да на игре, 

ве че рас ће у пред ста ви „Крц ко Ора
шчић“ на сту пи ти пр вак ба ле та из 
Ки је ва, Де нис Не дак. У овом кла
сич ном спек та клу на му зи ку Чај
ков ског и у ко ре о гра фи ји Кон стан
ти на Ко стју ко ва, ин тер на ци о нал на 
ба лет ска зве зда ту ма чи ће на слов ни 
лик, са пр вом со лист ки њом на шег 
Ба ле та Бо ја ном Же га рац у уло зи 
Ма ше. На сту пом у по пу лар ном ба

ле ту, укра јин ски умет ник ће се пр ви пут пред ста ви ти бе о
град ској пу бли ци.

Р. П. Н. 

ЈА ДРАН КА НА КО ЛАР ЦУ

Кон церт „Кар не ги Хол про грам на ‘Ко
лар цу’“, ко ји ће уз кла вир ску са рад

њу Ни ко ле Рац ко ва при ре ди ти пр ва ки ња 
Опе ре Ја дран ка Јо ва но вић, би ће одр жан 
11. ма ја у Ве ли кој дво ра ни Ко лар че ве за
ду жби не. Кон церт је у му зич ком „све ти
ли шту“ Аме ри ке – Кар не ги хо лу, одр жан 
3. ју на про шле го ди не, а ње го во те жи ште 
је, нај ве ћим де лом, би ло усред сре ђе но на 
срп ску му зи ку. Ово га пу та, до ма ћи ауто ри 
би ће ма ње за сту пље ни, а по ред ре пер то а ра 
ко ји је чу ла аме рич ка пу бли ка на про гра му 
ће би ти и де ла Шу бер та, СенСан са, Ро си
ни ја, Чај ков ског, ра ри тет не ком по зи ци је 
је вреј ских ауто ра Хер ца Ру би на, Ко би ја 

Ош ра та и Ма ну е ла Вал са, му зич ки ку ри о зи те ти са Ислан да 
и из Ки не... Као спе ци јал ни гост ће на сту пи ти Оли вер Ње го. 

М. Б.

УСПЕХ СА ВИ ЋА У РУ СИ ЈИ

Де јан Са вић је не дав но бо ра вио у 
Је ка те рин бур гу, у цен трал ној Ру

си ји. Он је на по зив та мо шњег Те а тра 
опе ре и ба ле та ди ри го вао пред пре пу
ним ауди то ри ју мом две пред ста ве. У 
свој ству в.д. управ ни ка, Са вић је са 
ге не рал ним ди рек то ром овог углед
ног и пре сти жног, јед ног од че ти ри 
фе де рал на те а тра у Ру си ји, Ге на ди
јем Ши шки ном, до го во рио на ста вак 
са рад ње за сле де ћу се зо ну, у окви ру 

ко је ће њи хов ба лет по но во го сто ва ти на сце ни На род ног по
зо ри шта, а чла но ви на ше Опе ре у Ру си ји. 

Р. П. Н.
КАРТЕ НА КУЋНУ АДРЕСУ

По  ш т о  в а  н а 
пу бли ко, од 

сре де 16. апри ла, 
ула зни це ко је ку
пи те пу тем on li
ne про да је, мо гу 
би ти до ста вље не 
на ва шу адре су. 
Ову услу гу смо 
обез бе ди ли у са

рад њи са Post Ex pressoм (ЈП ПТТ са о бра ћа ја Ср би ја). Ула
зни це вам до ста вља ку рир, а по ру чи ва ње до ста ве се вр ши по 
прин ци пу „да нас за су тра“. Тро шак до ста ве се пла ћа ку ри ру 
по ис по ру ци. Це не ове услу ге (без об зи ра на број ула зни ца) 
су: су тра до 19 са ти – 150 ди на ра и су тра до 12 са ти – 180 
ди на ра.

Р. П. Н

 



П
О

Р
ТА

Л

3ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕАПРИЛ 2014.

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

МАЈ 2014. 
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• МИЈА АЛЕКСИЋ – БИТИ ГЛУМАЦ
 аутор  Бобан Стефановић

ИН ТЕР ВЈУ |  БО РИС КОМ НЕ НИЋ

Љу ди исти, де кор различит

Бо га тој па ле ти ра зних 
ли ко ва ко је је ту ма чио 
то ком до са да шње ве о
ма успе шне ка ри је ре, 
пр вак На род ног по зо

ри шта Бо рис Ком не нић уско ро ће 
при дру жи ти и Је вре ма Про ки ћа, 
глав ног ју на ка Ну ши ће ве ко ме ди
је „На род ни по сла ник“. Пре ми је ра 
пред ста ве, у ре жи ји Са ше Га бри
ћа, пла ни ра на је за 19. мај на Ве
ли кој сце ни, а оста ле уло ге ту ма че 
Рад ми ла Жив ко вић (Пав ка, Је вре
мо ва же на), Ка ли на Ко ва че вић / 
На да Ма цан ко вић (Да ни ца, њи хо
ва кћи), Ми лен ко Па влов (Спи ра, 
Је вре мов па ше ног), Со ња Кне же
вић (Спи ри ни ца), Иван Бо сиљ чић 
/ Бра ни слав То ма ше вић (Ив ко вић, 
адво кат), Ана ста сиа Ман дић (Го
спа Ма ри на, ње го ва тет ка), Ди ми
три је Илић (Се ку лић, по ли циј ски 
пи сар), Ле по мир Ив ко вић (Јо ви
ца Јер ко вић), Пре драг Ми ле тић 
(Си ма Со кић), Бран ко Ви да ко вић 
(Сре та), Ра до ван Ми ља нић (Мла
ден, по ку ћар Је вре мов)... 

Ну шић је 1883. го ди не пи сао 
о сво јим са вре ме ни ци ма. Сла
же те ли се с ре ди те ље вим ми
шље њем да ни је би ло по тре бе за 
ње ним „пре ба ци ва њем“ у да на
шње вре ме?

Да, на рав но, за то што та кве 
ин тер вен ци је уоп ште ни су нео п
ход не. Да су ко јим слу ча јем учи
ње не, то би пред ста вља ло си ло
ва ње и ауто ра и тек ста. То што 
је на пи са но та да, ак ту ел но је и 
да нас, кад год и где се де ша ва ло. 
Уоста лом, то са мо го во ри о ква ли
те ту тек ста и ње го вој уни вер зал
но сти. Зна чи, би ло би бе сми сле но 
пра ви ти на си ље над не чим што је 
већ са мо по се би за о кру же на це
ли на, од но сно пот цр та ва ти не што 
што је већ пот цр та но. Ну шић је, а 
то је већ по ста ло „оп ште ме сто“, 
увек ак ту е лан, та ко да не ка ква ба
нал на „пре ба ци ва ња“ уоп ште ни су 
по треб на. 

Имао је све га 19 го ди на ка да 
је на пи сао „На род ног по сла ни
ка“, свој пр ви ко мад...

Ова пред ста ва ће би ти наш 
ма ли омаж ње го вој ге ни јал но сти. 
Иако је ко мад до жи вео из ве сне ре
цен зи је од не ких озбиљ них љу ди 
као што су Ми ло ван Гли шић и Ла
за Ла за ре вић, за ко је не сум њам да 
су му ре кли пу но па мет них ства ри, 
ка ко за нат ских та ко и тех нич ких, 
ту се, ипак, ви ди ње го во огром но 
зна ње и та ле нат, а о ду хо ви то сти 
и да не при чам. При том, не тре ба 
за бо ра ви ти да је ово ко мад у ко јем 
се, прак тич но, већ по ја вљу ју не ки 
од ње го вих нај бо љих ли ко ва, ма кар 
као кро ки, као не ки на црт, на го ве
штај. Та ко ђе, по сто ји и пу но ре че
ни ца ко је се про вла че кроз све ње
го ве ка сни је на пи са не ко ма де. Не ки 

озбиљ ни ауто ри 
ка жу да чо век 
јед но де ло 
пи ше це лог 
жи во та. То 
се, ка да је у 
пи та њу Ну
шић, мо же 
в и 

де ти упра во ов де. Ка да би смо то 
по ре ди ли са сли кар ством, из гле да
ло би као кад не ки сли кар на ба ца 
на плат но мно го цр те жа и он да их 
ка сни је бо ји, бо ји, бо ји и до те ру је. 
Ми ов де има мо „симп то ме“ мно
гих ли ко ва из, ре ци мо, „Сум њи вог 
ли ца“ или „Го спо ђе ми ни стар ке“. 
Осим то га, у „На род ном по сла ни
ку“ се већ уве ли ко мо гло ви де ти 
ка ко он раз ми шља, ка че му иде и 
ко ја је ње го ва циљ на гру па и ко су 
ти љу ди о ко ји ма пи ше. 

На зо ви мо их, ре ци мо, сим па
тич ни не га тив ци?

Да, то је оно што је ме ни, за
пра во, нај дра же код Ну ши ћа. Ма 

ко ли ко се у сво јим ко ма ди ма ба
вио де ви ја ци ја ма раз не вр сте, 

он, упр кос све му, во ли сво је 
ли ко ве. То је очи глед но. Ну

шић има раз у ме ва ња за 
сва ког од њих. На кра ју 
кра је ва, ни ко не мо же да ка

же, кад гле да не ки Ну ши
ћев ко мад, да 

се ни је 
иден

т и 

фи ко вао са тим љу ди ма и да му 
они ни су чак и дра ги, шта год при
ча ли и шта год ра ди ли и ми сли ли. 
Ка жем дра ги, за то што се ви ди ње
го ва љу бав пре ма њи ма.

Ко ли ко му је Је врем био 
драг?

Исто оно ли ко ко ли ко и Је ро
ти је Пан тић или Жив ка ми ни
стар ка. Ну ши ћу је сва ки ње гов 
лик драг. Ме ђу тим, кад чо век 
по гле да са дру ге стра не, ни је дан 
од тих ли ко ва ни је по зи ти ван. 
Али он их, опет, искре но бра ни 
и ти ме, што је ме ни ве о ма ва жно, 
на ме ће и глум ци ма да мо ра ју да 
бра не сво је ли ко ве. Јер кад то 
ура де, на рав но с љу ба вљу, он да 
ће на по вр ши ну си гур но ис пли ва
ти не ки ин те ре сант ни, за ни мљи
ви љу ди са ко ји ма ће пу бли ка мо
ћи да се иден ти фи ку је и ко ји ће 
им, на кра ју кра је ва, би ти не са мо 
за ни мљи ви, не го и сме шни. Сви 
ти ње го ви ли ко ви би, за пра во, би
ли ја ко слат ки, чак до бри, фи ни 
љу ди, до ма ћи ни, оче ви, мај ке и 
де ца, да им се ни је де сио не ка кав 
екс цес. Кад им се до го ди, то их 
по ре ме ти и иза зо ве ла ви ну не чег 
за шта ни су ни зна ли да по сто ји 
у њи ма. 

Је врем је по ку шао да по ста
не по ли ти чар, али ни је ус пео 
у сво јој на ме ри. Да ли сте, као 
и он, па и мно ге ва ше ко ле ге, 
има ли слич них ам би ци ја?

Не, не, не, не и не. Ни кад. То 
је пи та ње ко је зах те ва мно го ве ћи 
про стор од оно га ко ји је на ме њен 
за овај ин тер вју, јер на ту те му мо
же ве о ма мно го да се ка же. Ка да 
бих по чео о то ме да при чам, ра
дио бих то са та квим га ђа њем, да 
би то би ло не при ме ре но и овом 
раз го во ру и но ви на ма у ко ји ма ће 
би ти об ја вљен.

Ми ко јан Без бра ди ца

озбиљ ни ауто ри 
ка жу да чо век 
јед но де ло 
пи ше це лог 
жи во та. То 
се, ка да је у 
пи та њу Ну
шић, мо же 
в и 

ко ли ко се у сво јим ко ма ди ма ба
вио де ви ја ци ја ма раз не вр сте, 

он, упр кос све му, во ли сво је 
ли ко ве. То је очи глед но. Ну

шић има раз у ме ва ња за 
сва ког од њих. На кра ју 
кра је ва, ни ко не мо же да ка

же, кад гле да не ки Ну ши
ћев ко мад, да 

се ни је 
иден

т и 

Д а ли ће гле да о ци кроз 
лик га зда Је вре ма мо

ћи да пре по зна ју не ке да на
шње тај ку не ко ји су се, као 
и он, обо га ти ли ра зним 
шпе ку ла ци ја ма? 
Раз ли ка је у то ме што се 
Ну ши ће ви ли ко ви не ба ве 
кри ми на лом. Они, чак и кад 
се ба ве не ким сум њи вим 
ства ри ма, де лу ју ви ше не го 
на ив но, ин фан тил но. Да нас 
је, ипак, све за о штре ни је, 
мно го пр ља ви је, си ро ви је и 
су ро ви је. А што се ти че од-
ре ђе них па ра ле ла... Цео Ну-
ши ћев опус је та кав. Ов де 
има ве о ма мно го не ких ре-
че ни ца ко је зву че као да су 
на пи са не да нас, овог тре-
нут ка. Па, уоста лом, као 
и код свих ве ли ких пи са ца. 
Љу ди се не ме ња ју, ме ња се 
де кор. Или, још пре ци зни-
је – ме ња се мо да. Дру га је 
оде ћа, дру ге су ку ће, дру га је 
мо не та пла ћа ња. Све оста-
ло је исто.

МУ ЗИЧ КИ ВРЕ МЕ ПЛОВ

У ма ју Му зеј На род ног 
по зо ри шта по чи ње 

но ви те мат ски ци клус под 
на сло вом „Му зич ки вре
ме плов“. Убу ду ће ће по се
ти о ци на шег Му зе ја и љу
би те љи опер ске умет но сти 
мо ћи да ужи ва ју у аудио 
сним ци ма од ло ма ка из ста
рих пред ста ва На род ног 
по зо ри шта. Кад год је то 
мо гу ће, би ће упри ли че ни и раз го во ри са уче сни ци ма и све
до ци ма он да шњих умет нич ких до ме та на ше Опе ре. Аутор и 
во ди тељ овог ци клу са је ди рек тор Му зе ја, Дра ган Сте во вић.

Ј. С.
НЕИМАР ПО МЕРИ КРАЉА

За по зна ту ма ни
фе ста ци ју „Ноћ 

му зе ја“, наш Му зеј 
и ове го ди не при
пре ма но ву из ло жбу: 
„Алек сан дар Бу гар
ски – не и мар по ме
ри кра ља“, ауто ра 
Ма ри је Ку зми нац. 
По став ка је по све
ће на јед ном од нај ва жни јих ар хи те ка та у Ср би ји дру ге 
по ло ви не де вет на е стог ве ка, ко ји је про јек то вао и пр ву 
згра ду На род ног по зо ри шта (1868–69). Кроз те мат ске це
ли не про пра ће не фо то гра фи ја ма, аутор ка ће пред ста ви ти 
пу бли ци ви зи о нар ске иде је овог зна чај ног ар хи тек те, ко ји 
је у срп ску пре сто ни цу до нео но ви вид ака дем ског из ра за 
у ар хи тек ту ри и при бли жио је европ ским стан дар ди ма. Бу
гар ски је про јек ти ма „Ста рог дво ра“ и На род ног по зо ри
шта за ди на сти ју Обре но вић сте као сла ву и на ди мак „не и
мар по ме ри кра ља“.

А. Т.
БАЛЕТСКА НАГРАДА

Игор Па стор је че твр ти до бит
ник На гра де „Ра де Ву чић“, 

ко ју На род но по зо ри ште до де
љу је мла дим и та лен то ва ним 
ба лет ским игра чи ма до 28. го ди

не жи во та ко ји су се из дво ји ли по 
тех нич кој или умет нич кој ин тер

пре та ци ји за со ли стич ке уло ге 
од и гра не на ма тич ној сце ни 
или на го сто ва њу. Ово зна чај
но при зна ње би ће му уру че

но ве че рас, 29. априла, на 
Свет ски дан игре. 

Р. П. Н.

Игор Па стор је че твр ти до бит
ник На гра де „Ра де Ву чић“, 

ко ју На род но по зо ри ште до де
љу је мла дим и та лен то ва ним 
ба лет ским игра чи ма до 28. го ди

не жи во та ко ји су се из дво ји ли по 
тех нич кој или умет нич кој ин тер

пре та ци ји за со ли стич ке уло ге 
од и гра не на ма тич ној сце ни 
или на го сто ва њу. Ово зна чај
но при зна ње би ће му уру че

но ве че рас, 29. априла, на 
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Умет ник рас ко шног да ра
УЧЕ ШЋА И НА ГРА ДЕ НА ФЕ СТИ ВА ЛИ МАРАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | ЗО РИ ЦА МИ ТЕВ ВОЈ НО ВИЋ

Ди ри ген ти су као ви но

Ди ри гент Опе ре На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, Зо ри ца 
Ми тев Вој но вић, 
обе ле жи ла је 30 

го ди на умет нич ког ра да 12. апри
ла сво јим де би јем у Вер ди је вој 
„Аиди“. 

Не по сред но по спу шта њу за
ве се на Ве ли кој сце ни, го спо ђа 
Ми тев Вој но вић у раз го во ру за 
„По зо ри шне но ви не“ ни је скри
ва ла за до вољ ство ре ак ци јом гле
да ла ца у пре пу ној са ли. „Ја сам 
осо ба ко ја је ро ђе на под срећ ном 
зве здом“, би ло је пр во што нам 
је, по при лич но усхићенo, ка за ла 
на ша са го вор ни ца ко ја је сту ди
је за Оп шту му зич ку пе да го ги
ју, а по том и сту ди је ди ри го ва ња 
ди пло ми ра ла у кла си про фе со ра 
Жи во ји на Здрав ко ви ћа. „Љу бав 
пре ма му зи ци је не што што ме, 
за и ста, чи ни срећ ном и ис пу ње
ном. Кад сам, пре мно го го ди на, 
пи та ла јед ног свог про фе со ра да 
ли би ми би ло бо ље да се ба вим 
сим фо ниј ском или опер ском му
зи ком, он ми је ре као: ‘Шта год 
да иза бе реш, не ћеш по гре ши ти’. 
У то вре ме, док сам сту ди ра ла на 
Ака де ми ји, би ло је ве о ма те шко 
до ћи до ор ке стра, осим ка да би у 
пи та њу био не ки за вр шни ис пит. 
У та квим окол но сти ма, сви смо 
по чи ња ли у скла ду са оним што 
су нам мо гућ но сти до зво ља ва ле, 
а то је био хор“, при ча на ша са го
вор ни ца ко ја је то ком до са да шње 
ка ри је ре са ра ђи ва ла са Жен ским 
хо ром „Ехо“, Му шким хо ром КУД 
„Ни ко ла Те сла“, Жен ским хо
ром ФМУ „Col le gi um mu si cum“, 
Ме шо ви тим хо ро ви ма АКУД „Б. 
Кр сма но вић – Оби лић“ и АКУД 
„Иво Ло ла Ри бар“, као и Ме шо

ви тим ка
мер ним хо
ром „Can
tan tes“.

„Да бих 
до шла до 
ово га где 
сам да нас, 
мо ра ла сам 
да уло жим 
о г р о м  н у 
е н е р  г и  ј у, 
а би ло је 
п о  т р е б  н о 
да имам 
и ве ли ко 
стр пље ње. 
Ма ко ли ко, 
пре ма мом 
ми шље њу, 
музикa не 
пра ви раз
ли ке у сми
слу ро да, ја 
сам, ипак, 
жен ски ди

ри гент. Би ло је до ста на пор но да 
у сре ди ни као што је на ша про би
јем тај лед. Јер, као же ни, би ло ми 
је мно го те же да до ђем до од ре ђе
ног ци ља“, при се ћа се на ша са го
вор ни ца ко ја је пре тач но три де

це ни је, 1984. го ди не, за од лич не 
ре зул та те на сту ди ја ма ди ри го ва
ња на гра ђе на Ок то бар ском на гра
дом гра да Бе о гра да. Ди ри го ва ње 
је ма ги стри ра ла 1999. го ди не код 
про фе со ра емеритуса Да рин ке 
Ма тић Ма ро вић, за ко ју ка же да 
је нај за слу жни ја за све ве ћи зна
чај ко ји же не ди ри ген ти до би ја ју 
у на шој зе мљи. 

Зо ри ца с по но сом ис ти че да 
је би ла пр ва же нади ри гент ко ја 
је ста ла за пулт На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду. „Би ло је то дав но, 
не где 1985. или 1986. го ди не, ка да 
је ди рек тор Опе ре био го спо дин 
Ви на вер. Ди ри го ва ла сам ду ет из 
‘Про да не не ве сте’ ко ји су пе ва ли 
Пре драг Про тић и Рад ми ла Сми
ља нић. То је био кон церт на ко јем 

је уче ство ва ло ви ше из во ђа ча и 
ди ри ге на та, а с ко јим смо ка сни је 
че сто го сто ва ли и по Ср би ји“. 

У ан га жман Опе ре је при мље
на 1989, као аси стент ди ри ген та 
и ра ди ла је на свим пред ста ва ма 
те ку ћег ре пер то а ра. Три го ди не 
ка сни је, 12. де цем бра 1992. је де
би то ва ла опе ром Ђу зе па Вер ди ја 
„Тра ви ја та“. Од 1995. као стал ни 
ди ри гент ди ри гу је пред ста ве са 
ре пер то а ра, на ма тич ној сце ни 
као и на го сто ва њи ма у зе мљи и 
ино стран ству. „Ве о ма сам за до
вољ на оним што сам по сти гла 
то ком до са да шње ка ри је ре. Дра
го ми је да и да ље имам за и ста 
мно го љу ба ви пре ма свом по слу. 
Во ле ла бих да у ско ри јој бу дућ
но сти ди ри гу јем де ло не ког до
ма ћег ауто ра ко је ће би ти по све
ће но мла ђим слу ша о ци ма“, при ча 
Зо ри ца Ми тев Вој но вић и до да је 
да је, кад је у пи та њу му зи ка, нај
ви ше ве за на за ве ри зам, те су јој 
оми ље ни ком по зи то ри Пу чи ни, 
Ле он ка ва ло и Ма ска њи. Број ним 
опе ра ма ко ји ма ди ри гу је у ма тич
ном по зо ри шту, а ме ђу ко ји ма су 
и „Дон Па сква ле“, „Па ја ци“, „Ка
ва ле ри ја ру сти ка на“, „Лу чи ја од 
Ла мер му ра“, „Тра ви ја та“, „Ати

ла“, „На бу ко“, „Тру ба дур“, „Бал 
под ма ска ма“, „Кар мен“, „Љу бав
ни на пи так“, „Ма дам Ба тер флај“, 
са да је до да ла и „Аиду“.

„Кад спре мам би ло ко ју од 
‘сво јих’ пред ста ва, она је у том 
тре нут ку нај ва жни ја и нај леп ша 
пред ста ва у мом жи во ту. Не мо
гу да из дво јим ни јед ну, јер сва ка 
ми је дра га на свој на чин. Ужи вам 
у свом по слу и на дам се да ће то 
по тра ја ти још ду го, ду го... Ми ди
ри ген ти смо ду го веч ни. Што смо 
ста ри ји, то смо бо љи. Исто као 
и ви но. У том сми слу, на дам се 
да ћу још по не ки пут да сла вим 
30 го ди на умет нич ког ра да“, по
ру чу је кроз смех го спо ђа Ми тев 
Вој но вић. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Свој пр ви ди ри гент
ски на ступ је има ла 

са пет го ди на: „Се ћам се 
као да је би ло ју че. Ста
ја ла сам ис пред сво јих вр
шња ка, она ко, у ста ву и са 
бе лим шта пи ћем у ру ци. 
Би ло је то у јед ном об да
ни шту на Де ди њу“, ка же 
и у ша љи вом то ну до да је 
да ако би тај до га ђај узе ла 
за по че так сво је умет нич
ке ка ри је ре, он да би „она“ 
ци фра би ла мно го озбиљ
ни ја.

На гра да за нај бо ље 
глу мач ко оства ре
ње на 19. глу мач
ким све ча но сти ма 
„Ми ли во је Жи ва

но вић“, уру че на је 7. апри ла пр ва
ку На род ног по зо ри шта Ми о дра гу 
Кри во ка пи ћу. На сце ни Цен тра за 
кул ту ру у По жа рев цу, ста ту е ту са 
ли ком Ми ли во ја Жи ва но ви ћа, рад 
ва ја ра Јо ва на Сол да то ви ћа, и од го
ва ра ју ћи нов ча ни из нос, ла у ре а ту 
је уру чио гра до на чел ник По жа

рев ца Ми о мир Илић. Кри во ка пић 
је на гра ђен за уло гу Осто је у пред
ста ви „На ши си но ви“ Во ји сла ва 
М. Јо ва но ви ћа Ма рам боа, у ре жи
ји Та тја не Ман дић Ри го нат.

Примајући Награду, Криво
капић је истакао да му је ве о ма 
дра го што је до био признање ко
је но си име глу мач ког бар да Ми
ли во ја Жи ва но ви ћа, са којим је 
својевремено, док су спре ма ли 
пред ста ву, имао при ли ку да по
гле да сни мак „На ших си но ва“ ко
је је Ми ро слав Бе ло вић 1966. го
ди не по ста вио у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту. „Ову уло гу, 

ЛАУРЕАТИ ИЗ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА

На гра да Гра да Бе
о гра да за по зо ри
шно ства ра ла штво 
уру че на је 17. 
апри ла у Ста ром 

дво ру пр ва ку На ци о нал ног те а тра, 
Не бој ши Ду га ли ћу, на све ча но сти 
по во дом Да на Бе о гра да. Ду га лић 
је на гра ђен за уло гу Ро бер та у 
пред ста ви „Из да ја“ Ха рол да Пин
те ра, у ре жи ји Го ра на Шу шљи
ка и про дук ци ји Југословенског 
драмског позоришта. У обра зло
же њу ко ми си је, ко јом је пред се
да ва ла глумица Љи ља на Се длар, 
на ве де но је да је Ду га лић овом 
уло гом по ка зао „вр хун ски про фе
си о на ли зам, та чан и пре ци зан, са 

ње му свој стве ним сцен ским шар
мом, дис крет ност и исти ни тост 
(...) Рас ко шна па ле та ве шти на 
да је по себ ност ње го вим кре а ци
ја ма ко је на сце ни де лу ју за чуд но, 
а ла ко. Пот пу но чу де сног да ра да 
све му што од и гра по да ри склад 
и ме ру. Ве ру је мо да ће ње гов 
Ро бер то, са сце не ко ја но си име 
ве ли ка на по зо ри шне умет но сти 
Бо ја на Сту пи це, ду го на па ја ти бе
о град ску пу бли ку искре ним и ин
спи ра тив ним емо ци ја ма“. 

Пр ва ки ња Дра ме На та ша 
Нин ко вић је до бит ни ца Го ди шње 
на гра де Ју го сло вен ског драм ског 
по зо ри шта за из у зе тан до при нос 
ви со ким стан дар ди ма по сло ва ња 
те Ку ће. На шој умет ни ци је ово 

При зна ња на шим умет ни ци ма

Дра ма „Би зар но“ Же
љ ка Ху ба ча у ре жи ји 

Сне жа не Три шић, увр
ште на је у Се лек ци ју на
ци о нал не дра ме и по зо ри
шта на 59. Сте ри ји ном 
по зор ју, где ће би ти из
ве де на 30. ма ја, на Сце
ни „Пе ра До бри но вић“ 
СНПа. Ова пред ста ва, 
ко ју је На род но по зо ри
ште у Бе о гра ду оства
ри ло у ко про дук ци ји са 
Ша бач ким по зо ри штем, 
би ће из ве де на и 11. ма ја 
на Фе сти ва лу БиХ дра ме 
у Зе ни ци, а дан ка сни је го
сто ва ће у На род ном по зо
ри шту у Са ра је ву.  
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Ан ти рат ни ко мад 
Бер тол та Брех та 
„Мај ка Хра брост“ 
уско ро ће има ти 
пре ми је ру на Ве

ли кој сце ни На род ног по зо ри шта. 
Брехт сво јој дра ми из по след ње, 
пе те фа зе ства ра ла штва, на ста
лој под ути ца јем ба рок ног пу сто
лов ног ро ма на Гри мел сха у зе на са 
те мом Три де се то го ди шњег ра та, 
да је ви зу ру жен ског ли ка – Мај ке 
Хра бро сти, кан ти њер ке ко ја у ра
ту осва ја про фит, а гу би сво ју де цу. 
Про ме њен си стем дру штве не ети ке 
пру жа се свом ши ри ном кроз овај 
еп ски те а тар у глу мач кој екс пре си
ји ко ја је увек ге стус и по че так от
кри ва ња иде ја и кри тич ких за кљу
ча ка ко ји се тра же од гле да ли шта. 
Ту где је глу ма став по ка зи ва ња, 
му зи ка је њен кон тра пункт, му зи ка 
„хла ди“ и ства ра емо тив ну дис тан
цу код пу бли ке. Сон го ви пре ки да ју 
рад њу и тре ба ло би да кон тро ли шу 
сте пен иден ти фи ка ци је. Ком по
зи тор ки Ире ни По по вић Дра го
вић по ве рен је по сао ожи вља ва ња 
Брех то вих сон го ва.    

Ко ли ко је чест слу чај у на
шем театру да се му зи ка ко ри сти 
у свр ху ин те лек ту ал не сти му ла
ци је, а не бу ђе ња емо ци ја?

Ако по сма трам свој до са да
шњи по зо ри шни опус, при мет на је 
ја ча тен ден ци ја ка ин те лек ту ал ној 
сти му ла ци ји, пре све га кроз ан га
жо ва не сон го ве, ко ји у свом из вор
ном об ли ку има ју већ јак ути цај и 
на пу бли ку, то јест кон зу мен та, и 
на ства ра о ца. Та ко ђе, јак ути цај на 
ме не оста вио је рад са ре ди те љи
ма ко ји за свој тек сту ал ни пред ло
жак по ста вља ју по све но ве лич не 
и ма ње лич не жи вот нопо ли тич ке 
ста во ве. Ве ли ки је иза зов био рад 
са ре ди те љем Оли ве ром Фр љи ћем 
на пред ста вама „Из бри са ни“ Пре
шер но вог гле да ли шча у Кра њу и 
„Зо ран Ђин ђић“ Ате љеа 212. Ни у 
јед ној од ових пред ста ва не по сто
ји фор ма кла сич ног драм ског сон
га, већ ре ци та тив но и ре пе ти тив но 
по на вља ње од ре ђе них де ло ва ко ји, 
чи ни ми се, код слу ша о ца иза зи ва
ју бес крај ну „ман тру“ ко ја ни ка да 
не ће пре ста ти и увек и за у век на во
ди на ди ја лог са со бом са мим.

Да ли је дру га чи је ис ку ство 
би ло ра ди ти му зи ку за Брех то во 
еп ско по зо ри ште, оно ко је ин си
сти ра на на стан ку кри тич ких за
кљу ча ка код пу бли ке?

Ме ни је Брех то во по зо ри ште 
бли ско и већ ве о ма ду го ра дим и 
жи вим са њим и у ње му. Мо је шко
ло ва ње се, по сле основ них сту ди ја, 
на ста ви ло у Аустри ји, са ве ли ким 
из ле ти ма ка Не мач кој. Са рад ња са 
та мо шњим про фе со ри ма и ре ди
те љи ма јед но став но је увек би ла 
окре ну та ка Брех ту. Ре кла бих да је 

то та мо до ми нант ни на чин про фе
си о нал не ко му ни ка ци је. 

Ка кав је био трет ман му зи ке 
у овој пред ста ви ко ја би тре ба
ло да бу де ан ти сен ти мен тал на, у 

ду ху ро ман ти чар ског сна, оног 
ко ји ве ру је да умет ност је сте у 
ста њу да ме ња дру штво и свет?

Му зи ка у овој пред ста ви још 
увек на ста је, али се о њој ду го ми
сли. „Мај ка Хра брост“ је пред ста
ва ко ју сам ду го же ле ла да ра дим 
и о ко јој сам ма шта ла као по чет
ник. Увек ми је не ка ко бе жа ла, ни
сам би ла у мо гућ но сти да је ра дим 
или, да бу дем искре на, ни сам би
ла спрем на за њу. Ка да ми је по
ну ђе на, сад у ово бур но вре ме, а и 
у вре ме мо јих, ре кла бих, зре лих 
го ди на – знам да је у пра во вре
ме. Имам ра дост и тре му... Ту гу и 
ра дост за то што је исти ни та и по
тре сна. Сва ки тон је про жи вљен, 
од ме рен и би ран. По ча ство ва на 
сам што ме је овај текст на по кон 
на шао. Као што је на шао и ве ли ку 
и по себ ну Ду шан ку и та лен то ва ну 
и чуд но ва ту Ану…

Ка кав је осе ћај пи са ти му зи
ку за пред ста ву ко ја је по зна та 
на ро чи то по му зи ци, ко ју је ком
по но вао и Па ул Де сау? Ре ци мо, 
„Пе сма о ве ли кој ка пи ту ла ци
ји“ из IV сце не или „Пе сма о Со
ло мо ну“ из IX сце не се ко ри сте и 
пе ва ју и ван ове пред ста ве...

Пред ста ва је још увек у про це
су, а са мим тим и му зи ка. Сон го ви 
су на пра вље ни и по ла ко се уве зу ју 
у струк ту ру. Још увек не мо гу да 
го во рим о це ли ни. От кад ра дим 
на овој пред ста ви, не слу шам не
ку дру гу му зи ку. Знам ко је пи сао 
„Пе сму о ве ли кој ка пи ту ла ци ји“ и 
„Пе сму о Со ло мо ну“ пре ме не и 
знам да те му зи ке жи ве и ван пред
ста ве. И знам шта се оче ку је од ме
не. Имам тре му, од го вор ност, али 
имам и мир за то што сам са став
ни део про це са. Ни сам изо ло ва на 
и пра тим упут ства ре ди тељ ке Ане 
То мо вић. Имам осе ћај да се ства ра 
ве ли ка и ре во лу ци о нар на пред ста
ва и ја сам са мо ма ли део то га, ве
ли ке „Мај ке ХРА БРОСТ“.

Гор да на Сму ђа

ИН ТЕР ВЈУ | ИРЕ НА ПО ПО ВИЋ ДРА ГО ВИЋ

Умет ник рас ко шног да ра
УЧЕ ШЋА И НА ГРА ДЕ НА ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

Пра во вре ме за Хра брост

ЛАУРЕАТИ ИЗ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА

за ко ју сам до
био На гра ду, у 
тој пред ста ви 
играо је упра
во Ми ли во је 
Жи ва но вић. Он 
је био глу мац 
ко ме се ве ру је. 
Ја ми слим да је 
то у на шем по
слу нај ва жни је. 
Хва ла По жа
рев цу што има 
овај фе сти вал, 
ре ди тељ ки ко ја 
ми је до де ли ла 
уло гу и мо јим 
из у зет ним ко

ле га ма ко ји су би ли сјај ни парт не
ри“, ре као је Кри во ка пић.

Јед но гла сну од лу ку о нај бо
љем глум цу фе сти ва ла до нео је 
струч ни жи ри у ко јем су би ли 
драм ска умет ни ца Ђур ђи ја Цве
тић, ре ди тељ Пе тар Зец и те а тро
лог Ми ло ван Здрав ко вић. У крат
ком обра зло же њу, ко је је про чи
тао Здрав ко вић, на ве де но је да је 
Кри во ка пић „сво јим рас ко шним 
да ром у нај бо љој тра ди ци ји глу
мач ке умет но сти на ста вио тра гом 
ове пле ме ни те ве шти не ко ју је ус
по ста вио бард срп ског глу ми шта, 
Ми ли во је Жи ва но вић“. 

Ина че, до са да шњи до бит ни ци 
ове глу мач ке на гра де су Љу ба Та
дић (1995), Ми лош Жу тић (1996), 
Дра ган Ми ћа но вић (1997. и 2011), 
Во ји слав Бра јо вић (1998), Гој ко 
Шан тић (2000), Ми хај ло Ми ша 
Јан ке тић (2001), Пре драг Еј дус 
(2002), Ђур ђи ја Цве тић (2003), 
Рад ми ла Жив ко вић (2004), Дра ган 

Пе тро вић Пе ле (2005), Ру жи ца Со
кић (2006), Бо рис Иса ко вић (2007), 
Ми лан Ла не Гу то вић (2008), Гор
да на Ђур ђе вић Ди мић (2009), 
Ти хо мир Ста нић (2010), Пре драг 
Ми ки Ма ној ло вић (2012) и Са ша 
Тор ла ко вић (2013).

М. Без бра ди ца

При зна ња на шим умет ни ци ма
при зна ње за уло гу Го спо ђи це у 
исто и ме ној пред ста ви на ста лој 
по де лу Ива Ан дри ћа, у дра ма
ти за ци ји Мар ка Фо те за и ре жи ји 
Гор чи на Сто ја но ви ћа, уру че но 3. 
апри ла на све ча но сти по во дом 66. 
ро ђен да на ЈДПа.

Ба лет ски умет ник Кон стан тин 
Ко стју ков је ово го ди шњи ла у ре ат 
На гра де „Терп си хо ра“, ко ју до де
љу је Удру же ње про фе си о нал них 
ба лет ских игра ча, ко ре о гра фа и 

ба лет ских пе да го га Ср би је за до
при нос умет нич кој игри, док је 
ан самбл Ба ле та На род ног по зо ри
шта до био спе ци јал ну по хва лу за 
ви сок про фе си о нал ни ни во и до
при нос про мо ци ји кул ту ре Ср би је 
на број ним го сто ва њи ма у све ту. 

При зна ња ће би ти уру че на да нас, 
на Свет ски дан игре, у 13 са ти у 
Му зе ју На род ног по зо ри шта.

Злат ни бе о чуг за траjни до при
нос кул ту ри Бе о гра да и по себ на 
при зна ња – По ве ље коjе додељуjе 
Кул тур нопро свет на за јед ни ца Бе
о гра да, уру че не су на све ча но сти 
одр жа ној 12. апри ла на Ве ли кој 
сце ни, а ме ђу ово го ди шњим ла у
ре а ти ма су и ма е стро Де јан Са вић 
(Злат ни бе о чуг), као и со ли ста на
шег Ба ле та у пен зи ји и ко ре о граф, 
Вла ди мир Ло гу нов (Из ван ред ни 
Злат ни бе о чуг за жи вот но де ло). 

М. Без бра ди ца

Пред ста ву чи ја пре ми
је ра се на ја вљу је за 1. 

ју ни ре жи ра Ана То мо вић, 
ко мад је пре ве ла Оли ве ра 
Ми лен ко вић, дра ма тур зи 
су Вук Ршу мо вић и Жељ ко 
Ху бач, идеј но ре ше ње сце
но гра фи је пот пи су је Љер
ка Хри бар, сце но гра фииз
во ђа чи су Ми раш Вук са но
вић и Ја сна Са ра ман дић, 
ко сти мо граф је Мо мир ка 
Ба и ло вић, сцен ски по крет 
по ста вља Та ма ра Ан то
ни је вић, а сцен ски го вор 
Љи ља на Мр кић По по вић. 
На слов на уло га је по ве ре на 
пр ва ки њи Дра ме Ду шан ки 
Сто ја но вић Глид, а оста
ле уло ге ту ма че Је ле на 
Тр ку ља (Ка трин), Ми лу
тин Ми ло ше вић (Ај лиф), 
Мла ден Со виљ (Швај цар
ко), Ни ко ла Ву јо вић (Вој ни 
по зи вар, Онај са по ве зом 
пре ко ока), Дар ко То мо вић 
(На ред ник, Дру ги на ред
ник), Ха џи Не над Ма ри
чић (Мла ди вој ник, По руч
ник), Сло бо дан Бе штић 
(Ку вар), Гој ко Ба ле тић 
(Ге не рал, Ста ри ји вој ник), 
Не бој ша Кун да чи на (Вој
ни све ште ник), Ми лен ко 
Па влов (Ору жар, Се љак), 
На да Шар гин (Иве та По
тје), Дра ган Ни ко лић (Вој
ник, Пи сар, Се кре тар пу
ка), Су за на Пе три че вић 
(Се ља ко ва же на), Та на си је 
Узу но вић (Ста ри ји пу ков
ник), Па вле Је ри нић (Вој
ник, Се ља ков син)... 

На 43. Да ни ма ко
ме ди је у Ја го ди ни, 

„Из би ра чи ца“ На род ног 
по зо ри шта је осво ји ла 
пет на гра да – за нај бо ље 
ре ди тељ ско оства ре ње 
(Ни ко ла За ви шић), за нај
бо ље глу мач ко оства ре ње 
(Ми ло рад Ман дић и Иван 
Бо сиљ чић), за нај бо љу ко
сти мо гра фи ју (Су на Ка
жић) и за нај бо љу сце но
гра фи ју (Ми раш Вук са но
вић и Ни ко ла За ви шић). 
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НУ ШИЋ КАО ОСНИ ВАЧ И УРЕД НИК ПР ВОГ ПО ЗО РИ ШНОГ ГЛА СИ ЛА У БЕ О ГРА ДУ

У нови век са Позоришним листом

Од лу ком ми ни стра 
про све те Па вла 
М а  р и н  к о  в и  ћ а , 
Бра ни слав Ну шић 
је „по ста вљен за 

дра ма тур га и за ступ ни ка упра ви
те ља На род ног по зо ри шта 14. ју ла 
1900. го ди не“ и ту се за др жао све
га 18 ме се ци, то ком ко јих је по кре
нуо не ко ли ко ве ли ких и из у зет но 
ва жних пи та ња и ак ци ја: нов 
За кон о по зо ри шту, по прав ка 
и до град ња згра де, мо дер
ни зо ва ње сце не, по ве ћа ње 
пла та глум ци ма, уво ђе
ње по пу ста на це ну ула
зни ца за ђа ке Ве ли ке 
шко ле, ре ор га ни за ци
ја и ин сти ту ци о на ли
за ци ја ра да пу ту ју
ћих тру па, по ди за ње 
угле да По зо ри шта у 
сво јој сре ди ни али и 
на стра ни, ус по ста
вља ње са рад ње са 
дру гим сло вен ским 
те а три ма и умет ни
ци ма... Као чо век од 
пе ра, Ну шић је ини
ци рао и два из да вач ка 
по ду хва та: об ја вљи
ва ње Збор ни ка срп ске 
драм ске књи жев но сти, 
ко ји ни је ус пео да спро ве
де у де ло иако је био до био 
сва по треб на одо бре ња, и ве о ма 
ам би ци о зно пр во пе ри о дич но из
да ње На род ног по зо ри шта, „По зо
ри шни лист“.

Пре ма по да ци ма ко је на ла зи мо 
у два тек ста Жи во ји на Пе тро ви ћа 
об ја вље ним у по то њим гла си ли ма 
ове Ку ће („Сце на“, се зо на 1937/38, 
бр. 7 и 12), још по чет ком 1870. Јо
ван Ђор ђе вић је имао иде ју да по
кре не по зо ри шно гла си ло; не што 
ка сни је, 1875, ја вља се при ват на 
ини ци ја ти ва за по кре та ње „По зо
ри шног гла сни ка“, али ни јед на од 
ових иде ја ни је ожи ве ла. На род но 
по зо ри ште је, ме ђу тим, од са мог 
по чет ка сво је де лат но сти ре дов но 
штам па ло пла ка те, то јест днев не 
ли сте за сва ку по је ди нач ну пред
ста ву. Ну шић, с јед не стра не књи
жев ник и жур на ли ста, с дру ге по
зо ришт ник у пу ној сло же но сти те 
ре чи и нај зад – ве ли ки прак ти чар, 
од лу чу је да пу бли ци, за исти но
вац, по ну ди и но вин ске тек сто ве. 
Та ко се ра ђа „По зо ри шни лист“, 
пр во по зо ри шно гла си ло у Бе о
гра ду и пр во пе ри о дич но из да ње 
На род ног по зо ри шта, чи ји уред
ник је Бра ни слав Ђ. Ну шић. Сви 
са рад ни ци, а сва ка ко их је мо ра ло 
би ти, оста ли су ано ним ни, осим 
Јев те Угри чи ћа ко ји се јед но вре ме 
на во ди као „глав ни са рад ник“. 

Пр ви број је об ја вљен 14. ја
ну а ра 1901. У пр во вре ме „Лист“ 
из ла зи че тврт ком и не де љом, на 
осам стра на, да би већ од 25. фе

бру а ра из ла зио на че ти ри стра не, 
али сва ким да ном ка да се одр жа ва 
пред ста ва; у том тре нут ку има већ 
600 прет плат ни ка. До 24. ја ну а
ра 1902. об ја вље но је укуп но 137 
бро је ва „По зо ри шног ли ста“, на 
854      

стра не, 
по сле че га се ово гла сило га си.

Још од пр вог бро ја ја сно се 
из два ја је дан основ ни текст, ко
ји по чи ње на на слов ној стра ни, 
а фор ми ра ју се и стал не и по вре
ме не ру бри ке: „По зо ри шне ве
сти“ (крат ке ве сти из, и у ве зи са 
На род ним по зо ри штем), „Срп ска 
по зо ри шта“ и „Сло вен ска по зо
ри шта“ (кра ћи тек сто ви о дру гим 
те а три ма из пе ра до пи сни ка), „Из 
по зо ри шно га и умет нич ког све та“ 
(зна чај ни ји до га ђа ји из Евро пе и 
све та), „Ли сти ћи“ (за ни мљи ве ми
сли, бе ле шке, ци та ти о по зо ри шту 
и умет ни ци ма…), те, по по тре би – 
не кро ло зи. 

Иако увод ник на по чет ку пр
вог бро ја пот пи су је Уред ни штво, 
го то во је из ве сно да је аутор овог 
члан ка Ну шић, ко ји из ла же кон
цеп ци ју, ци ље ве и за дат ке но вог 
гла си ла: бу ду ћи да се ни по сле 
ско ро три де це ни је по сто ја ња овог 
кул тур ног „за во да“ ни је по ја ви ло 
гла си ло ко је би ре дов но пра ти
ло ње го ве ак тив но сти и по ма га ло 
ње го вом по ве зи ва њу са пу бли ком, 
тј. са јав но шћу, По зо ри ште је ре
ши ло да ту ини ци ја ти ву са мо пре
ду зме. Ка ко Ну шић да ље на во ди, 
Те а тар је пре три де це ни је осно
ван као па три от ска уста но ва са 

основ ним ци љем бу ђе ња и раз ви
ја ња на ци о нал не све сти и овај за
да так је он са ве сно оба вљао све до 
по чет ка но вог ве ка. Али, Ну шић је 
све стан ка ко но ви век со бом но си 
но ве зах те ве и но ве при о ри те те, 
те је са да за да так те а тра пре све га 

да оба вља про свет ну функ ци ју. 
У том сми слу „По зо ри шни 

лист“ је, ве ли он, „по го
дан на чин, да се по зо

ри ште, као јед на јав
на уста но ва, по ди

же на ви ши ранг 
јед ног кул тур
ног за во да за 
ви ше оп ште 
умет  нич  ко 
обра зо ва ње 
дру штва, за 
пи то мље
ње на ра ви, 
за по зна
ва ње љу ди 
и све та, за 
про у ча ва
ње жи во та 
и про шло

сти“. Дру ги 

за да так са вре ме ног по зо ри шта 
је да по др жа ва и раз ви ја драм ску 
књи жев ност, у че му ће „Лист“ 
игра ти ве ли ку уло гу, јер ће до
но си ти све ва жне но во сти из ове 
обла сти, и у све ту и код нас. Пи са
ће о но вим ко ма ди ма, о њи хо вим 
ауто ри ма, о то ме ка ко их и ко ји те
а три при ка зу ју. Нај зад, „По зо ри
шни лист“ ста вља се би у за да так и 

да се ан га жу је на до тле за не ма ри
ва ном по љу „збли жа ва ња пу бли ке 
са по зо ри штем“, ко је је „још оде
ље но од све та, још је ве ли ки број 
оних ко ји и по зо ри ште и драм ску 
књи жев ност, чак и умет ност уоп
ште сма тра ју као лук суз, као не
што не по треб но то јест из ли шно“. 
За то ће се По зо ри ште и кроз свој 
„Лист“ тру ди ти да при ву че пу бли
ку, што је у те сној ве зи и са прет
ход ним за да ци ма јер „тре ба већ 
јед ном пој ми ти и уви де ти да је по
зо ри ште је ди но и нај пре по зва но 
да раз ви ја и уса вр ша ва јед ну гра
ну ле пе књи жев но сти – дра му, и 
да са во љом и енер ги јом то зна ње 
књи жев но сти и умет но сти про ши
ру је, раз но се ћи га са по зор ни це у 
све сло је ве, све ста ле же, све уз ра
сте на ше га дру штва (...) Јер умет
ност и књи жев ност зби ља по ди жу 
чо ве ка у ви шу сфе ру схва та ња жи
во та и ње го вих за да та ка“. 

У том сми слу, „По зо ри шни 
лист“ у пр вом ре ду пра ти рад На
род ног по зо ри шта. По ред днев
них ли ста и по вре ме но не дељ них 
ре пер то а ра – као нај ва жни јих 

днев ноак ту ел них ин фор ма ци ја 
о основ ној де лат но сти По зо ри
шта, об ја вљу је ра зно вр сне на пи
се о це ло куп ном ра ду ове ку ће: 
од оба ве ште ња о при пре ми но вог 
по зо ри шног за ко на, на ја ве пред
ста ва, ауто ра или глум ца ко ји ће 
се уско ро пред ста ви ти на шој пу
бли ци, про ме на у на ја вље ном ре
пер то а ру, пре ко де таљ ног упо зна

ва ња са го сти ма ко ји се оче ку ју, 
ду гач ког тек ста о пр вом управ
ни ку На род ног по зо ри шта Јо ва ну 
Ђор ђе ви ћу, до то га да ли се не ки 
глу мац раз бо лео, оздра вио, от пу
то вао или се не ка глу ми ца уда ла. 
Из пре о бим ног ма те ри ја ла ко је 
пру жа ово гла си ло, а на осно ву 
ко јег се мо же у ве ли кој ме ри ре
кон стру и са ти два на ест ме се ци 
то ком ко јих је „Лист“ из ла зио, 
ис ти че се нео бич но бо га та, из
у зет но ра зно вр сна и ма што ви та 
кам па њу ко ју су спро ве ли На род
но по зо ри ште на че лу са управ
ни ком Ну ши ћем и „По зо ри шни 
лист“ на че лу са уред ни ком Ну
ши ћем – по во дом до ла ска пр вог 
го ста из брат ске  сло вен ске зе
мље, кне за Алек сан дра Ива но ви
ча Сум ба товЈу жи на, о че му ћемо 
ускоро посебно пи са ти. 

Да би у пот пу но сти ис пу нио 
сво ју ин фор ма тив ну функ ци ју, 
„Лист“ об ја вљу је и тек сто ве ко
ји пра те си ро ма шан по зо ри шни 
жи вот у уну тра шњо сти, али да
је и сли ку ра да те а та ра у ужем 
и ши рем окру же њу, па и оних из 
нај у да ље ни јих, ег зо тич них кра
је ва све та. У ци љу оства ре ња 
сво је про свет не функ ци је, „По
зо ри шни лист“ об ја вљу је и низ 
тек сто ва из обла сти по зо ри шне 
ети ке и есте ти ке, про дук ци о них 
спе ци фич но сти, ме наџ мен та, 
дра ма тур ги је, умет но сти глу ме, 
функ ци је му зи ке у те а тру... Да 
би оства рио и свој тре ћи за да так, 
при бли жио пу бли ци те а тар и обр
ну то – „Лист“, осим што су сви 
тек сто ви пи са ни јед но став ним, 
ра зу мљи вим и при јем чи вим је зи
ком и сти лом (да нас по ма ло ар
ха ич ним), уз по вре ме не ду хо ви
те и за бав не опа ске, ди гре си је и 
до дат ке, об ја вљу је и низ тек сто ва 
ко ји при ка зу ју онај ма ње по знат 
а пу бли ци увек ин три ган тан жи
вот те а тра – ван пред ста ве, пре 
и по сле пред ста ве, око пред ста
ве, „иза ку ли са“. Та ко се уред ник 
Ну шић по бри нуо да у сва ком тек
сту има по не што ин те ре сант но и 
они ма са ма ње и они ма са ви ше 
оп штег обра зо ва ња, по зо ри шног 
ис ку ства и зна ња, те са нај ра зли
чи ти јим уку си ма и ин те ре со ва
њи ма.

Но ви ми ни стар про све те, Љу
ба Ко ва че вић, сме нио је Ну ши ћа 
са ме ста управ ни ка 14. ја ну а ра 
1902, по ну див ши му ме сто дра
ма тур га. Љу ба зним пи смом, Ну
шић се на овој по ну ди за хва љу је, 
с об ја шње њем да не мо же у ку ћи 
ко јој је био на че лу, за у зе ти ни жи 
по ло жај, те тра жи пен зи ју. Од ла
ском Бра ни сла ва Ну ши ћа из На
род ног по зо ри шта га си се и пр во 
по зо ри шно гла си ло у Бе о гра ду, 
„По зо ри шни лист“.

Је ли ца Сте ва но вић
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ЕРИХ ДЕ КЕР (1) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Умет нич ки по че ци у Не мач кој

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (42) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Љи ља на Хме ла: Игра би тре ба ло да нас спа ја
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

При ча о жи вот ном 
пу ту и умет нич
ком раз во ју сли
ка ра и сце но гра фа 
Ери ха Де ке ра за и

ста де лу је као да је узе та из ли те
ра ту ре, пу на нео че ки ва них за пле
та и рас пле та, уз по ма ло упли
та ња „пр ста суд би не“. Из у зет но 
та лен то ван, из над све га скро ман, 
по е та у сли кар ству, умет ник уз бу
дљи вих ре ше ња, од кад пам ти зна 
да је цр тао и да га та злат на ли ни
ја цр те жа пра ти кроз цео жи вот, 
по ве зу ју ћи ње го во де тињ ство, 
шко ло ва ње, во је ва ње, за ро бље ни
штво, као и по зо ри шно и ли ков но 
ства ра ла штво.

Бе о гра ђа нин по соп стве ном 
опре де ље њу, а Немац по ро ђе њу, 
Ерих Де кер је ро ђен 10. ма ја 1920. 
го ди не у Лај пци гу, тр го вач ком и 
ин ду стриј ском цен тру и по зна том 
тра ди ци о нал ном сре ди шту не мач
ке из да вач ке де лат но сти. Де кер је 
за се бе го во рио да је „мућ ка ли
ца“, јер отац Ерих му је био по
ре клом са се ве ра Евро пе, тач ни је 
из Хо лан ди је, а мај ка Па у ла из 
Ма ђар ске. Ро ди те љи су сво ју љу
бав и на кло ност пре ма по зо ри шту 
и умет но сти уоп ште, не се бич но 

пре не ли и на тро је де це, Ери ха, 
Гер хар та и Зи грид. Че ти ри го ди не 

мла ђи брат 
Г е р  х а р т , 
ве о ма та
лен  то  ва  ни 
г р а  ф и  ч а р , 
као ре во лу
ци о нар је 
не стао не
где у ви хо
ру Дру гог 
свет ског ра
та, а се стра 
Зи гридЗи
ки, ро ђе на 
ј е  д а  н а  е с т 
го ди на по
сле Ери ха, би ла је ве ли ки љу би
тељ умет но сти и – свог бра та.  

Са че тр на ест го ди на, Ерих 
мла ђи је упи сао За нат ску шко лу 
за при ме ње не умет но сти у род
ном ме сту, где је пр ве две го ди не 
(од Ус кр са 1934. до Ус кр са 1936) 
слу шао на ста ву на од се ку гра фи
ке, да би га отац 1936. пре ба цио 
на струч но оде ље ње за сце но гра
фи ју. На ста ва за сце но гра фа је 
обу  хва та ла: А) пла ни ра ње (тло
црт, прак ти ка бле), про јек то ва ње 
сце на, из ра ду сцен ских ма ке та у 
ди мен зи ја ма 1:100 до 1:20, тех ни
ку (па тос по зор ни це, гор ња и до

ња ма ши не
ри ја), цр та ње 
и про јек то ва
ње фи гу ри
на, ка ши ра ње 
( п р е д  м е  т а , 
фи гу ра), на у
ку о бо ја ма за 
тран спа рен
те и од но сну 
п с и  хо  л о  г и 
ју, прак тич
но сли ка ње 
с а  с т а в  н и х 
де ло ва за 
н а  м е  ш т а  њ е 

де ко ра, ку ли са и про спе ка та; Б) 
про јек то ва ње ре клам них сред ста
ва, цр та ње сло ва, ре клам ну пси
хо ло ги ју; В) на у ку о сти ло ви ма, 
исто ри ју умет но сти, сту диј ско 
цр та ње, као и по зна ва ње за ко на, 
књи го вод ства и тр го вач ког по
сло ва ња.

По за вр шет ку шко ло ва ња и 
сти ца ња ди пло ме за зва ње „сце
но граф и ре клам ни гра фи чар“, 
Де ке ра је че као во лон тер ски рад, 
јер раз вој ни пут до сце но гра фа је 
под ра зу ме вао прак тич ни рад на 
ме сту сли ка раиз во ђа ча у не ком 
ма њем по зо ри шту, где се на из во

ри шту учи ло шта су то чет ке, ку
ли се и ка ко се оне осли ка ва ју. Та
ко, на пре по ру ку Шко ле, Де кер се 
апри ла 1939. го ди не за по слио као 
сли кариз во ђач у сли кар ни ци Зе
маљ ског по зо ри шта у Ал тен бур
гу, ма лом ме сту бли зу Лај пци га, 

са раз ви је ним кул тур ним и по зо
ри шним жи во том. 

Ка ко је по ка зао из у зе тан та
ле нат и ин те ре со ва ње за те а тар, 
глав ни сце но граф Хорст Хи лер 
га ма ја 1940. во ди са со бом у по
зо ри ште у Кар ло вим Ва ри ма, где 
на пре ду је у пр вог сли ка ра. На жа
лост, Де ке ров бо ра вак и ка ри је ру 
у Кар ло вим Ва ри ма на сил но пре
ки да мо би ли за ци ја.

(на ста ви ће се)

Мо је ин те ре со
ва ње за игру
ба лет по че ло 
је дав но. Ка
да сам има ла 

шест го ди на упо зна ла сам се са 
Ве ром Гор тин ски. Она ме је упу
ти ла у ча ро бан свет му зи ке и игре 
и до да нас сам оста ла вер на тој 
љу ба ви.

Во ле ла сам рад на но вим уло
га ма и уну тра шња ин ту и ци ја ми је 
би ла од ве ли ке по мо ћи да осе тим 
шта је до бро а шта не у том ра ду. 
На рав но, и му зи ка је има ла ве ли
ки ути цај, зна ла сам да се пот пу но 
пре дам и по не сем то но ви ма ко је 
сам чу ла, а ко ји су у ме ни бу ди
ли од ре ђе не емо ци је. Са мо ћу да 
на по ме нем пе да го га ко ји је на све 
нас па и на ме не оста вио не из бри

сив пе чат. Го спо ђу Ни ну Кир са но
ву! Ча со ви са њом за ме не су би ли 
пра ва ра дост.

Све уло ге ко је сам игра ла су 
ми дра го це не. У њи ма је ду бо ко 
уткан мој жи вот и сен зи би ли тет. 
Не де лим их на до бре и ло ши је од
и гра не. Увек сам са ра до шћу би ла 
на по зор ни ци. Би ло је са мо ма ло 
те же тех нич ки из во дљи вих уло га 
и оних лак ших. Те лак ше су би ле 
углав ном са ве о ма ве ли ким глу
мач ким ак цен том, што је опет био 
по се бан иза зов за ме не! 

Ко ре о граф је ве о ма, ве о ма ва
жна фи гу ра у умет нич ком жи во ту 
ба лет ског умет ни ка. Ни ја ни сам 
из у зе так. Има ла сам сре ћу и за
до вољ ство да мој жи вот на сце
ни бу де у вре ме ка да је ба лет ску 
умет ност усме ра вао рад Ди ми
три ја Пар ли ћа. Ка сни је сам има ла 
су сре те и рад и са не ким ино стра
ним ко ре о гра фи ма али мо рам да 
под ву чем и име мог ко ле ге Вла ди
ми ра Ло гу но ва, у чи јем сам пр вом 
ба ле ту на сце ни На род ног по зо ри
шта игра ла.       

Ду ет као фор ма је до пу на 
игра чи ма а и ко ре о гра фи ма да 
што ви ше и леп ше до ча ра ју сво је 
за ми сли гле да о цу; без ду е та ми
слим да би ба лет (кла си чан) био 

ве о ма оси ро ма шен. Рад са парт
не ри ма ми је до но сио ве ли ко за
до вољ ство за то што сам ве ћи део 
ка ри је ре би ла ори јен ти са на на, за 
ме не, два ве ли ка умет ни ка – Бо ру 
Мла де но ви ћа и Са шу Изра и лов
ског. Они су не де љи ви део мог ба
лет ског жи во та. Са рад ња са њи ма 
и рад на уло га ма ко је сам са њи ма 
игра ла до но си ли су ми си гур ност 

и по ве ре ње да ће све би ти из ве де
но ка ко тре ба. Би ли су мо ји парт
не ри и у по зо ри шту и у ТВ еми си
ја ма, а у при ват ном жи во ту дра ги 
при ја те љи.   

Го сто ва ња су део мо је про
фе си је и до бра су за то што на тај 
на чин упо зна је мо дру ге на ро де и 
њи хов при ступ ба лет ској умет но
сти. Остао ми је у се ћа њу пр ви 

из ла зак ван гра ни ца мо је до та да
шње зе мље. Би ла сам ве о ма мла да 
(се дам на ест го ди на) а мо је пр во, 
не за бо рав но го сто ва ње било је у 
Ита ли ји, у Мо де ни.

То ком мо је играч ке ка ри је ре 
би ло је осо ба ко је су по др жа ва ле 
мој рад и процес ства ра ња но вих 
уло га. Без њи хо ве по др шке и по
мо ћи у пра вом тре нут ку, мо ја ба

лет ска при ча не би би ла пот пу на. 
Сва ка ко ћу по ме ну ти Ко са ру Ба
бић ко ја ми је на са мом по чет ку 
мог „хо да по да ска ма“ да ла хра
брост и по др шку. Та ко ђе, мо рам 
да ис так нем сво ју ко ле ги ни цу и 
при ма ба ле ри ну Ви шњу Ђор ђе
вић. Би ла ми је пот по ра и да ла ми 
је онај за лет не се бич но и у тре
нут ку ка да сам и са ма осе ти ла да 

не што ви ше у ба ле ту мо гу да учи
ним! По што сам се од лу чи ла да 
дам ком плет ни ју сли ку свог ра да, 
мо рам ре ћи да сам не ке од во де
ћих уло га креирала у пот пу но сти 
за хва љу ју ћи ре пе ти тор ском ра ду 
са Ми ли цом Јо ва но вић и Ка та ри
ном Об ра до вић.

Во ле ла бих да кла си чни ба лет 
што ду же код нас и у све ту са чу ва 

свој иден ти тет, а на рав но, 
по што је ба лет ска умет
ност ве о ма ве за на за „го вор 
те ла“, во ле ла бих да се то 
до ве де до тач ке у ко јој ће 
на ша глу ма би ти до ступ на 
свим гле да о ци ма без об зи ра 
на доб, пол или обра зо ва ње. 
Игра је не што што би тре
ба ло да нас спа ја!

По што је на ше из во
ђач ко тра ја ње у умет но сти 
крат ко, на рав но да увек 

оста је и по не ка не ис пу ње на же ља. 
Не ка то оста не мој нео ства ре ни 
сан... по не кад је ле по за ми шља ти 
„ка ко би би ло да је би ло“!

Се бе нај пре ви дим у ра ду са 
де цом. Де ца су вр ло па мет на и 
кре а тив на би ћа, зна ју да нас по не
кад ве о ма из не на де и пра во би за
до вољ ство би ло ра ди ти са њи ма.

(на ста ви ће се)

За књи гу „Игра што 
жи вот зна чи 3“ Ми

ли це Зај цев, ис так ну та 
со лист ки ња Ба ле та На
род ног по зо ри шта Љи
ља на Хме ла (1948) да ла је 
сеп тем бра 2012. ин те ре
сант ну ис по вест, чи је де
ло ве до но си мо.

Ерих Де кер – сли кар, 
сце но граф – Бе о гра ђа

нин по соп стве ном опре де
ље њу, а Не мац по ро ђе њу, 
оста вио је не ма лог тра
га у на шој исто ри ји по
зо ри шта. Као аси стент 
и са мо стал ни сце но граф, 
пот пи сао је пре ко сто 
пред ста ва у по зо ри шти
ма у Бе о гра ду и ши ром 
Ср би је. Дао је и ве ли ки до
при нос на шој лут кар ској 
по зо ри шној умет но сти, 
осми слив ши мно ге ли ко ве, 
сце но гра фи је и ко сти ме 
за лут кар ске пред ста ве 
у Бе о гра ду, Но вом Са ду и 
Ни шу. Сво јим сли кар ским 
ра до ви ма ко је је из ла гао 
на пре ко два де сет са мо
стал них и ко лек тив них 
из ло жби, по бу ђи вао је код 
по се ти ла ца нај и скре ни
ја људ ска осе ћа ња, о че му 
све до че за пи си у Књи га ма 
ути са ка ко је су пра ти ле 
сва ку ње го ву из ло жбу. 

„Мо жда мој при ја тељ Ерих 
Де кер ни кад не ће на у чи ти 
да без по гре шке го во ри је зик 
зе мље у ко јој је иза брао да 
жи ви, али за то он го во ри је
зи ком ли ни је и бо је, је зи ком 
ин тер на ци о нал ним и за сва 
вре ме на“ (Ми ћа По по вић, 
1978)
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понедељак

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

01

04

суботапонедељак 19.30

05

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 11

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља

четвртак 19.30

ТОСКА 

опера 
Ђакома 
Пучинија 08

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 03

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

уторак

19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 12

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

понедељак

19.00

07

ПЕТАР ПАН

среда

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела

19.30

09

ИЗБИРАЧИЦА

петак

комедија 
Косте 
Трифковића

20.00

10

LANCIA – ВЕЧЕ 
ИТАЛИЈАНСКИХ 
АРИЈА

суботасубота 19.30

РИГОЛЕТО

опера 
Ђузепа Вердија 03

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 04

недеља

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

19.30

балет 
Адофла Адама 06

ЖИЗЕЛА

уторак

19.30

балет у 
кореографији 
Роналда Савковића13

АЛЕКСАНДАР

уторак среда 19.30

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

14 
опера 
Гаетана 
Доницетија

субота 19.00

ЛЕТЕЋИ
ХОЛАНЂАНИН 

17 
опера 
Рихарда 
Вагнера

12.00

14

ПУПИНОВА 
ДИПЛОМАТИЈА – 
ЗВОНО СЛОБОДЕ
промоција књиге 
Жељка Шајна у 
издању RTV-PRESS-a

среда 19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 19

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК
/ ПРЕМИЈЕРА

понедељак

уторак 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН 

опера 
Ђоакина 
Росинија 20

20.00

22

ГАЛА КОНЦЕРТ
гостовање 
Корејског 
националног 
балета

четвртак 20.00

23

ГАЛА КОНЦЕРТ
гостовање 
Корејског 
националног 
балета

петак 19.30

балет  
Лудвига Минкуса27

БАЈАДЕРА

уторак 20.00

29

СОЛИСТИЧКИ
КОНЦЕРТ 
САЊЕ КЕРКЕЗ

четвртак

петак 19.00

КАРМЕН

опера 
Жоржа 
Бизеа 30

19.30

драма
Бертолта 
Брехта 01

МАЈКА 
ХРАБРОСТ
/ ПРЕМИЈЕРА

недеља19.30

31

МАЈКА 
ХРАБРОСТ
/ ПРЕТПРЕМИЈЕРА

субота

драма
Бертолта 
Брехта

среда 19.00

ЕВГЕНИЈЕ 
ОЊЕГИН

опера 
П. И. Чајковског 04

19.30

16

СТИЛСКЕ ВЈЕЖБЕ
комедија Рејмона 
Кeноа, гостује 
Казалиште 
„Планет арт“ из 
Загреба

петак

19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 21

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

среда недеља 19.00

АИДА

опера 
Ђузепа Вердија 25

19.30

драма
Бертолта 
Брехта 02

МАЈКА 
ХРАБРОСТ

понедељак

        

09
20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 08

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 04

БИЗАРНО 

недеља

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 14

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

среда20.30

комедија
Милоша
Николића 11

КОВАЧИ

недеља 20.30

драма
Стевана Пешића12

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

понедељак

20.30

драма  
Горане 
Баланчевић 08

ОГВОЖЂЕНА 

четвртак

20.30

комедија 
Жана Ануја 10

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 06

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак 20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 07

ХАСАНАГИНИЦА

среда

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 17

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота

20.30

09

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
документарна драма  
Антонија Ђурића, 
студентска 
представа

петак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 05

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

20.30

драма  
Хенрика 
Ибзена 13

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак 20.30

16

НА УРАНКУ
опера С. Биничког у 
извођењу студената  
Факултета музичке 
уметности

петак 12.00

17

НА УРАНКУ
опера С. Биничког у 
извођењу студената  
Факултета музичке 
уметности

субота

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 23

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 22

НАШИ СИНОВИ 

четвртак20.00

19

ВЕЧНА СВЕТЛОСТ 
МУЗИКЕ
хуманитарни концерт 
у организацији 
Aсоцијације „Жена+“

понедељак 20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 24

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ 

субота

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 28

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

среда 20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић30

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

петак20.30

26

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
документарна драма  
Антонија Ђурића, 
студентска 
представа

понедељак 20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 27

НАШИ СИНОВИ 

уторак 12.00

28

ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ 
ДРАМСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 
Предшколске 
установе „Дечји дани“

среда 20.30

комедија 
Жана Ануја 31

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 29

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 03

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ 

субота

20.00

15

ЉУБАВНИК У 
ВЕЛИКОМ СТИЛУ
Реј Куни, гостује 
Драмски студио 
Тетово, Република 
Македонија

четвртак

20.30

18

ИЗГУБЉЕНИ У 
БРУКЛИНУ
драма Џоа Молера, 
гостује Народно 
позориште Републике 
Српске, Бањалука

недеља

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 25

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

недеља

20.30

20

КОНЦЕРТ 
ИНДИЈСКЕ 
МУЗИКЕ И ПЛЕСА
у организацији 
Амбасаде Индије 
у Србији

уторак

12.00

31

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

субота

ГОСТОВАЊА У МАЈУ
БИЗАРНО | Фестивал БиХ драме, Зеница
БИЗАРНО | Сарајево 
НЕСПОРАЗУМ | Студентски град 
СРПСКА ТРИЛОГИЈА | Лазаревац 
БИЗАРНО | Стеријино позорје, Нови Сад
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Свилајнац
НАРОДНИ ПОСЛАНИК | Међународни театарски фестивал, Скопље, 
Македонија

11.05.
12.05.
16.05.
20.05.
30.05.
01.06.
03.06.

ДОГАЂАЈИ У МАЈУ
LANCIA – ВЕЧЕ ИТАЛИЈАНСКИХ АРИЈА, гости из Италије Ђанпаоло Мацоли (диригент) и Доменико Балцани 
(баритон), у 20 часова, Велика сцена
ПУПИНОВА ДИПЛОМАТИЈА – ЗВОНО СЛОБОДЕ, промоција књиге Жељка Шајна у издању RTV-PRESS-a, поводом 160 
година од рођења М. Пупина, у 12 часова, Велика сцена
ЉУБАВНИК У ВЕЛИКОМ СТИЛУ, Реј Куни, гостује Драмски студио Тетово, у оквиру Дана македонске културе у Београду, а 
поводом обележавања Свесловенских просветитеља Кирила и Методија, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић“ 
СТИЛСКЕ ВЈЕЖБЕ, комедија Рејмона Кеноа, гостује Казалиште „Планет арт“ из Загреба, Велика сцена
НА УРАНКУ, опера С. Биничког у извођењу студената Факултета музичке уметности, Сцена „Раша Плаовић“ (16.05. у 20.30, 17.05. у 
12 часова)
ГОСТОВАЊЕ глумаца представе „Мали брачни злочини” у Лондону
ИЗГУБЉЕНИ У БРУКЛИНУ, драма Џоа Молера, гостује Народно позориште Републике Српске, Бањалука, Сцена 
„Раша Плаовић“
НАРОДНИ ПОСЛАНИК / ПРЕМИЈЕРА, комедија Бранислава Нушића, Велика сцена
ВЕЧНА СВЕТЛОСТ МУЗИКЕ, хуманитарни концерт у организацији Асоцијације „Жена +“, у 20 часова,
Сцена „Раша Плаовић“
КОНЦЕРТ ИНДИЈСКЕ МУЗИКЕ И ПЛЕСА, у организацији Амбасаде Индије у Србији, Сцена „Раша Плаовић“
ГАЛА КОНЦЕРТ, гостовање Корејског националног балета, у 20 часова, Велика сцена
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА, Предшколске установе  „Дечји дани“, у 12 часова,
Сцена „Раша Плаовић“
СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ САЊЕ КЕРКЕЗ, у 20 часова, Велика сцена
МАЈКА ХРАБРОСТ / ПРЕМИЈЕРА, драма Бертолта Брехта, Велика сцена 

10.05.

14. 05. 

15.05.

16.05.
16. и 17.05.

17.05.
18.05.

19.05.
19.05.

20.05.

22. и 23.05.
25.05.
28.05.
29.05.
01.06.

САВА ЦЕНТАР
БАЈАДЕРА, гостују Ана Циганкова првакиња Националног 
балета из Амстердама и Метју Голдинг првак Краљевског 
балета из Лондона

08.06.


