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ДВЕ ДРАМСКЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ДВА ДАНА НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ

И солидарно и радно

При дру жу ју ћи се на
по ри ма ко је су сва
ки по је ди нац и ин
сти ту ци ја у Ср би ји 
уло жили у од бра ну 

др жа ве од во де не сти хи је, На род но 
по зо ри ште је от ка за ло све пред ста
ве и ма ни фе ста ци је пред ви ђе не ре
пер то а ром од 17. до 23. ма ја. 

Је ди ни из у зе так је био Га ла кон
церт Ко реј ског на ци о нал ног ба ле та 
(22. и 23. ма ја), при ре ђен по во дом 
25 го ди на од ус по ста вља ња ди пло
мат ских од но са из ме ђу Ко ре је и Ср

би је, а са ко јег је сав при ход из дво
јен у ху ма ни тар не свр хе за по моћ 
угро же ни ма од по пла ва. 

То ком тра ја ња ван ред ног ста ња, 
На род но по зо ри ште је би ло у стал
ној ко ор ди на ци ји са Град ским шта
бом и Ми ни стар ством кул ту ре и 
ин фор ми са ња и над ле жни ма је ста
ви ла на рас по ла га ње сво је људ ске, 
тех нич ке и ма те ри јал не ре сур се. 

Та ко ђе, ор га ни зо ва на је и ак ци ја 
при ку пља на ху ма ни тар не по мо ћи за 
по стра да ле од по пла ва, то ком ко је 
је са ку пље на од ре ђе на ко ли чи на ра

зних па ке та, ко ји су ди стри бу и ра ни 
по стра да ли ма пре ко На род ног му
зе ја. Ак ци ја се на ста вља и да ље, па 
сви ко ји же ле да по мог ну при ло зи
ма (фла ши це во де, кон зер ве хра не, 
ће бад, сред ста ва за хи ги је ну, обу ћа, 
гар де ро ба и дру го), мо гу то да ура де 
сва ког да на од 10 до 16 ча со ва у хо
лу Сце не „Ра ша Пла о вић“.

При ку пље ни па ке ти од но се се 
у На род ни му зеј, ко је је Ми ни стар
ство кул ту ре и ин фор ми са ња од ре
ди ло као ди стри бу тив ни цен тар.

М. Б.

Вечерас ће, поводом
150 година од рођења

Бранислава Нушића, пре-
мијерно бити изведен
„Народни посланик“ у
режији Саше Габрића, а
већсутраБрехтова„Мај-
ка Храброст“ у режи-
ји Ане Томовић, поводом
обележавања 100 година
одпочеткаПрвогсветског
рата.
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ГЛОБ ТЕ А ТАР ГО СТУ ЈЕ НА ВЕ ЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Ку лом од ко фе ра у свет        

У окви ру свет ске 
тур не је, ко ја је по
че ла 23. апри ла и 
има за циљ да се 
обе ле жи 450 го ди

на од ро ђе ња Вилијaма Шек спи
ра, слав ни Глоб те а тар из Лон до
на го сто ва ће 18. ју на на Ве ли кој 
сце ни На род ног по зо ри шта са 
„Ха мле том“ у ре жи ји До ми ни ка 
Дром гу ла и Би ла Бак хур ста. То
ком ове дво го ди шње по зо ри шне 
аван ту ре на зва не „Glo be to Glo be: 
Ha mlet“, јед на од Шек спи ро вих 
нај по зна ти јих и нај и зво ђе ни јих 
тра ге ди ја би ће од и гра на у ско
ро свим зе мља ма све та. Тру па ће 
пр во оби ћи Евро пу, по том од ла
зи на Ка рип ска остр ва, Се вер ну 
и Ју жну Аме ри ку, па низ за пад
ну оба лу Афри ке до Аустра ли је и 
остр ва Ти хог оке а на, ода кле ће се 
пре ко Ин до не зи је, Ја па на, Ки не 
и Ази је и ис точ не оба ле Афри ке, 
вра ти ти на зад у Ен гле ску. Тур не
ја ће се за вр ши ти где је и по че ла 
у Гло бу, 23. апри ла 2016. го ди не, 
ка да се на вр ша ва ју че ти ри ве ка 
од Шек спи ро ве смр ти.

Ре ди тељ Дром гул сма тра да је 
ова тур не ја иде а лан на чин да се 
још јед ном по твр ди чи ње ни ца да 
је Шек спир био умет ник чи ја су 
де ла осво ји ла мно ге земље, ви ше 
од би ло ког дру гог пи сца у исто
ри ји. „На ша же ља је да ње го ва 
де ла до пру још и да ље. На рав но, 
у мно гим ме сти ма где ће мо го сто
ва ти, пу бли ка већ те мељ но по зна је 
Шек спи ро ва де ла – ме ђу тим, у не
ким дру гим ме сти ма ће би ти љу ди 
ко ји ни кад ни су чу ли за ње га. На
да мо се да ће нам ово обез бе ди ти 
свеж и нов при ступ дра ми, па ће 
та из во ђе ња пред ста вља ти обо

стра ни про цес уче ња“, каже го
спо дин Дром гул, указујући да ова 
про дук ци ја оку пља ме ђу на род ну 
глу мач ку еки пу која се састоји од 
12 глу ма ца ко ји ће се сме њи ва ти. 
„Сви они ће ту ма чи ти по не ко ли
ко уло га, па ће мо ћи да се од мо ре 
и осве же. Ра ви ри Па ра тен, ко ји је 
играо у ‘Ја ха чу на ки то ви ма’, краљ 

је ма ор ске 
гл у  м а ч 
ке сце не 
на Но вом 
Зе лан ду. 
Он ће ту
м а  ч и  т и 
Кла у ди ја 
и По ло ни
ја. Је дан 
од на ших 
Ха мле та 
је  Ла ди 
Еме ру  ва 
из Ни
г е  р и  ј е , 
a дру ги, 

На ем Ха јат, по ти че из му сли ман
ске по ро ди це из ис точ ног Лон до
на. Ту је и Џе ни фер Ле онг као јед
на од на ших Офе ли ја. Она је шти
ће ни ца Танг Шувинг по зо ри шта 
из Хонг Кон га, ко је је пред ста ви ло 
‘Ти та Ан дро ни ка’ у окви ру фе сти
ва ла Glo be to Glo be 2012“, от кри ва 
Дром гул.   

На пи
та ње за што 
је од лу че но 
да се на ова
кву тур не ју 
иде упра во с 
„Ха мле том“, 
он об ја шња
ва да је реч о 
ко ма ду ко ји 
је са вр шен у 
сво јој фор ми 
и на гла ша ва 
да ће то ком 
ове ве ли ке 
дво го ди шње 
по зо  ри шне 
а в а н  т у  р е 
пу бли ка на 
свим мери
ди ја ни ма би
ти у при ли ци 
да по гле да 
но ву, све жи
ју вер зи ју те 

кла сич не Шек спи ро ве тра ге ди
је. „Пред ста ва тре ба да са зри на 
овом пу то ва њу; глум ци ће ра сти с 
њом и ко зна шта ће се све ус пут 
до го ди ти са пред ста вом на овом 
пу то ва њу око све та. ‘Ха млет’ је 
ујед но ве о ма при ла го дљи ва пред
ста ва; она се мо же на раз ли чи те 
на чи не ту ма чи ти на раз ли чи тим 
ме сти ма. У не ким ме сти ма ће би
ти иза зов на за раз ми шља ње, у не
ким ин спи ра тив на, а у не ким уте
шна. Те ме ‘Ха мле та’ ко је се ти чу 
ро ди те ља и де це, по бу не и де пре
си је је су при лич но уни вер зал не“, 
под се ћа Дром гул.  

Го во ре ћи о све вре ме но сти 
нај по зна ти јег Шек спи ро вог ко
ма да, Дром гул кон ста ту је да је 
„из не на ђу ју ће ко ли ко је он и да
ље ак ту е лан и мо ћан“ и до да је: 
„Чи ни се да ње го ва по пу лар ност 
чак и ра сте у то ку по след њих 
два де сет го ди на. Ми слим да ће 
и да ље ра сти у то ку сле де ћих 
сто ти нак го ди на, за то што смо 
све до ци ве ли ког ен ту зи ја зма за 
Шек спи ра, на при мер у Ки ни, а 
зна мо да се то де ша ва и у Ин ди
ји“. О ко сти ми ма и сце но гра фи
ји за „Ха мле та“ Дром гул ка же: 
„Што се ко сти ма ти че, ком би но
ва ће мо ели за бе тан ске об ли ке и 
си лу е те са мо дер ни јим еле мен
ти ма. То ће по ма ло ли чи ти на 
оде ћу пу ту ју ћих глу мач ких тру па 
из 30их го ди на про шлог ве ка. А 
што се сце но гра фи је ти че, раз ви
ли смо ви ше раз ли чи тих оп ци ја 
за скром не, де та љи ма нео п те ре
ће не сце но гра фи је за го сто ва ња 
по Ве ли кој Бри та ни ји и у ино
стран ству. За ‘Ха мле та’ не ће мо 
чак ко ри сти ти ни ка ми он – на шу 
сце ну чи ни са мо пр тљаг, чи та ва 
ку ла од ко фе ра“.

Ми ко јан Без бра ди ца

Током турнеје, глумац
БерусКан у алтерна-

цији са неким колегама,
играће чак четири лика
– Хорација, Розенкранца,
Лаерта и Гилденстерна.
„Достасамрадионатек-
ступренегоштосмопо-
челиспробама,алисамсе
трудио да будем отворен
за нове идеје. Учимо све
песме,плесове,свирањена
разниммузичкиминстру-
ментима.Имамслухапа
свирам на врсти ирског
добоша. При томе се не
налазимузонигдесамси-
гуранусебе,штоморада
једобраствар“.

ОД РО СИ НИ ЈА ДО МА СКА ЊИ ЈА

По во дом Да
на Европ ске 

уни је,  у су бо ту 10. 
ма ја, на Ве ли кој 
сце ни је одр жа но 
„Lan cia – ве че ита
ли јан ских ари ја“, 
под на зи вом „Од 
Ро си ни ја до Ма
ска њи ја“, у ре жи ји 
Ива не Дра гу ти но
вић Ма ри чић. Под 

ди ри гент ском упра вом го ста из Ита ли је Ђан па о ла Ма цо
ли ја, уз Ор ке стар и Хор Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду су на сту пи ли на ши ис так ну ти умет ни ци Ја дран ка 
Јо ва но вић, Су за на Шу ва ко вић Са вић, Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић, Не над Ја ко вље вић и Љу бо драг Бе го вић. Спе
ци јал ни гост ве че ри био је ба ри тон из Ита ли је, До ме ни ко 
Бал ца ни.

М. Б. 
БА ЛЕТ СКА АУДИ ЦИ ЈА

Наш Ба лет ће 
5. ју на, са 

по чет ком у 12.00 
ча со ва одр жа ти го
ди шњу ауди ци ју за 
хо но рар не чла но ве 
ансамбла (две ба
ле ри не и четири 
ба лет ска игра ча) 
и за со ли сте (две 

девојке и два младића) – за  се зо ну 2014/15. Рок за при ја вљи
ва ње истиче данас, 31. маја. Ауди ци ја под ра зу ме ва „ака дем
ски клас“ („бар“, „сре ди на“, ско ко ви) укљу чу ју ћи ва ри ја ци
ју на зах тев ко ми си је. Ре зул та ти аудиције ће би ти об ја вље ни 
на сај ту На род ног по зо ри шта до 8. ју на 2014.

Р. П. Н. 
КО ВА ЧИ НА ЗНА КОВ НОМ ЈЕ ЗИ КУ

У окви ру про јек та 
ко ји има за циљ 

по ве ћа ње ни воа со ци
јал не укљу че но сти и 
сма ње ње со ци јал не ба
ри је ре пре ма глу вим 
и на глу вим осо ба ма, 
у не де љу 11. ма ја, на 
Сце ни „Ра ша Пла о
вић“, из ве ден је ко мад 

Ми ло ша Ни ко ли ћа „Ко ва чи“, у ре жи ји Сте фа на Са бли ћа. 
На тај на чин, за по че ла је ре а ли за ци ја про јек та „Ин клу зив
на кул ту ра – укљу чи ва ње глу вих и на глу вих осо ба у дру
штве ну за јед ни цу пу тем до ступ них кул тур них са др жа ја“, а 
по ме ну та дра ма би ла је пр ва по зо ри шна пред ста ва ко ја је 
пре ве де на на срп ски зна ков ни је зик.

М. Б. 
ДУГАЛИЋ ОТВОРИО ПОЗОРЈЕ

Минутом ћутања за настрадале у катастрофалним 
поплавама и беседом Небојше Дугалића, који је 

уједно и члан овогодишњег Жирија, 26. маја у Новом 
Саду је отворено 59. Стеријино позорје. Пре него што се 

обратио публици у препуној 
великој дворани СНПа, 
Дугалић је рекао да после 
свих ових немилих догађаја, 
„тешко да би у свему могли 
да се препознамо, осим у оној 
вечној хамлетовској – остало 
је само ћутање“. Како се ово 
Стеријино позорје одржава 
у знаку јубилеја, 450 година 
од рођења Шекспира, 150. 

годишњице рођења Бранислава Нушића, Дугалић је на 
почетку свог говора подсетио на немерљиво наслеђе које су 
нам оставили славни енглески „драматик“ и „наш велики 
драматограф“.

Р. П. Н. 
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈУН 2014. 
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

Чу ве на по зо ри шна 
пред ста ва „Стил
ске вје жбе“ ко ја се 
у кон ти ну и те ту са 
истом глу мач ком 

по ста вом из во ди пу не 44 го ди не, 
го сто ва ла је на Ве ли кој сце ни 16. 
ма ја. Број ни гле да о ци по здра ви
ли су гро мо гла сним апла у зом до
а је на за гре бач ког глу ми шта Пе ру 
Квр ги ћа и ње го ву ко ле ги ни цу Ле
лу Мар ги тић чим су се по ја ви ли 
на сце ни.

„Хва ла Бе о гра ђа ни ма на та
ко ср дач ном до че ку. Ле ла и ја се 
још не да мо, игра ће мо пред ста ву 
све док пу бли ка бу де хте ла да нас 
гле да“, из ја вио је го спо дин Квр
гић, не по сред но по сле за вр шет ка 
пред ста ве.

Ду хо ви ти текст Реј мо на Ке
ноа, са мно штвом ва ри ја ци ја пре
при ча ва ња јед не обич не зго де из 
трам ва ја, адап ти рао је и ре жи рао 
То ми слав Ра дић још 1968. го ди не 
у Те а тру ИТД у За гре бу. Већ на 
пре ми је ри, пред ста ва је по сти гла 
огро ман успех. На ре пер то а ру је 

би ла на ред них 39 го ди на, али је 
ски ну та ка да је ИТД про ме нио 
про грам ску кон цеп ци ју. „Стил ске 
вје жбе“ се од та да игра ју у при
ват ном по зо ри шту „Пла нет арт“, 
ко је их је при ја ви ло за Ги ни со ву 
књи гу ре кор да као нај ду го веч ни
ју пред ста ву са истом по де лом. За 
про сла ву ор га ни зо ва ну по во дом 
че ти ри де це ни је успе шног из во
ђе ња, до би је на је по твр да о упи су 
у Ги ни со ву књи гу.

За та ко дуг жи вот пред ста ве, 
по ред ре ди тељ ског при сту па ко
ји је био ве о ма мо де ран у вре ме 
пре ми је ре, за слу жни су вир ту о
зно глу мач ко уме ће, по све ће ност 
и жар са ко ји ма и да ље на сту па ју 
ле ген дар ни 87го ди шњи Квр гић 
и ње го ва ко ле ги ни ца Ле ла Мар
ги тић, ко ја је у по де лу „уско чи
ла“ 1970. го ди не уме сто Мие 
Оре мо вић.

М.Б.

ПЕ РО КВР ГИЋ ГО СТО ВАО У БЕ О ГРА ДУ

ГО СТО ВА ЊЕ ПРЕД СТА ВЕ „БИ ЗАР НО“ У БИХ

Бу ран апла уз за до а је на

При чу раз у ме цео ре ги он

Са ра јев ска пу бли ка, 
ко ја је 12. ма ја у та
мо шњем На род ном 
по зо ри шту при су
ство ва ла го сто ва њу 

пред ста ве „Би зар но“ Жељ ка Ху
ба ча, у ре жи ји Сне жа не Три шић, 
дуготрајним апла у зом је сто је ћи 
на гра ди ла глум це На ци о нал ног те
а тра из Бе о гра да и Ша бач ког по зо
ри шта. Вид но за до вољ ни, ауто ри
ма и ан сам блу су на кок те лу упри
ли че ном за го сте на кон пред ста ве, 
че сти та ли в.д. дирек торa НП Са ра
је во Гор да на Хре но ви ца, умет нич
ки ди рек тор Дра ме Ер мин Си ја ми
ја, ко ле ге глум ци, по зо ришт ни ци и 
др. 

Мир вад Ку рић, пр вак са ра јев
ског На род ног по зо ри шта, апо стро
фи рао је сјај не глу мач ке кре а ци је 
ан сам бла пред ста ве „Би зар но“, од
лич ну ре жи ју и уни вер зал ност ко
ма да: „Ова при ча на уз бу дљив на
чин ко му ни ци ра са пу бли ком из це
ле ре ги је, она је део ис ку ства свих 
нас и има из у зе тан филм ски по тен
ци јал“. Го сто ва њу је при су ство вао 
и ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у 
БиХ, Ста ни мир Ву ки ће вић.    

Дан ра ни је, пред ста ва „Би зар
но“ је го сто ва ла у Зе ни ци, на 13. 
фе сти ва лу БиХ дра ме. Пу бли ка, 
али и ан самбл зе нич ког те а тра, с 
по себ ном па жњом пра ти ли су ово 
из во ђе ње: Ху ба чев ко мад је пре 
че ти ри го ди не имао пра и звед бу 

упра во у Зе ни ци, а пред ста ва је (у 
ре жи ји Пе тра Ка у ко ва) до не ла до
ма ћи ни ма не ко ли ко при зна ња на 
по зо ри шним фе сти ва ли ма у БиХ и 
Ср би ји. „Због то га има мо по се бан, 
емо ти ван од нос пре ма овом тек сту. 

За ни мљи во је би ло упо ре
ди ти те две са свим раз ли чи
те пред ста ве и сти ло ве игре. 
Све по хва ле бе о град ском 
ан сам блу“, ка зао је на кон 
из во ђе ња пред ста ве Ха зим 
Бе га гић, ди рек тор Фе сти ва
ла и зе нич ког те а тра. 

На из у зет но по се ће ном 
окру глом сто лу по сле фе
сти вал ског на сту па би ло је 
пу но ре чи хва ле за „вир ту
о зну глу мач ку тран сфор ма
ци ју из ли ка у лик“, као и за 
аутор ски дво јац Ху бач–Три
шић. Се лек тор Фе сти ва ла, 
Не џад Феј зић, ис та као је 
да овај ко мад по зо ри шти ма 
„пре по ру чу је његова дру
штве на ак ту ел ност, жан ров
ска и те мат ска ви ше слој
ност, сце нич ни, од лич но 

пи са ни ди ја ло зи“. Гост Фе сти ва ла, 
глу мац Зи јах Со ко ло вић, по себ но 
се по хвал но из ра зио о Сне жа ни 
Три шић, ис та кав ши да ова ре ди
тељ ка „спа да у ред мла дих љу ди 
ко ји, го во ре ћи о све ту у ко јем жи
ви мо, са вре ме ном те а тру да ју но ву 
ди мен зи ју ин те лек та и фи ло зоф
ског по гле да на свет“. Со ко ло вић 
је ис та као ква ли тет и ак ту ел ност 
ко ма да и сјај ну глу мач ку еки пу 
ко ју чи не Игор Ђор ђе вић, Ни ко ла 
Ву јо вић, Ми лош Ђор ђе вић, Со ња 
Ми ло је вић и Су за на Лу кић.

В.С / Ј.С.

ЈУБИЛЕЈИ
3. 6 | 18.00 ЈАСМИНА ТРУМБЕТАШ ПЕТРОВИЋ,
20 година уметничког рада

ИЗ ЛО ЖБА – отва ра ње 
7. 6 | 17.30 АЛЕКСАНДАР БУГАРСКИ – НЕИМАР ПО 
МЕРИ КРАЉА  
Изложба o животу и раду архитекте старе зграде Народног 
позоришта и других здања старог Београда,
аутор Марија Кузминац 
18.00 – 02.00 НОЋ МУЗЕЈА 

ТРИБИНЕ
7. 6 | 11.00   и  8. 6 | 14.00 СЕМИНАР „КРИТИЧКЕ ПРАКСЕ 
У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ“, у оквиру 18. фестивала 
кореографских минијатура 

7. 6 | 11.00 ПРЕДАВАЊЕ – Једрт Јеж Фурлан, 
Словенија (члан жирија критике Фестивала)
8. 6| 14.00 СУСРЕТ – Јелена Михелчић, 
Хрватска (члан жирија критике Фестивала)
РАДИОНИЦА (после сусрета), модератор Јелена 
Кајго (члан жирија критике Фестивала)

ПРО МО ЦИ ЈЕ
10. 6 | 18.00 Хенрик Ибзен, ИЗАБРАНЕ ДРАМЕ,
приредио проф. Љубиша Рајић, издавач Геопоетика 

ОТВОРЕНА ВРАТА
14. 6 | 12.00

КОНЦЕРТИ
16. 6 | 18.00 ВЕЧЕ РОМАНТИЧНИХ НОТА – Маја Јанушић, 
сопран; Ивана Живадиновић, мецосопран;
Невена Живковић, клавир 

24. 6 | 18.00 SUMMERTIME – Наташа Тасић Кнежевић, 
сопран; Ана Петровић, сопран; Теа Дервишбеговић, клавир; 
Саша Кнежевић, клавир 

ОПЕРСКИ УМЕТНИЦИ  У РУМУНИЈИ

У то ку про шлог ме се ца, ма е стро Де јан Са вић је два пу та 
го сто вао у Ру му ни ји. На по зив На ци о нал не ру мун ске 

опе ре из Те ми шва ра, он је „уско чио“ у опе ру „Ри го ле то“ 
уме сто ко ле ге ко ји се раз бо лео. Ина че, на ше По зо ри ште 
и те ми швар ска опе ра већ де це ни ја ма не гу ју бли ску са
рад њу. Ове 
го ди не су у 
пла ну и раз
ме не пред
ста ва: наш 
ан самбл ће 
2. но вем
бра из ве сти 
Ваг не ро вог 
„ Л е  т е  ћ е г 
Х о  л а н  ђ а 
ни на“ на 
та мо шњем 
т р а  д и  ц и 
о  н а л  н о м 
Опер ском фе сти ва лу, док ће ру мун ски ан самбл у Бе о гра ду 
го сто ва ти не што ка сни је, са но вом по став ком Пу чи ни је ве 
„Ту ран до т“. Де јан Са вић и ба ри тон Ни ко ла Ми ја и ло вић 
(Ја го) су го сто ва њем у Вер ди је вом „Оте лу“, пред ста ви 
На ци о нал не опе ре „Еле на Те о до ри ди“ у Кра јо ви, глав ном 
гра ду ру мун ске обла сти Ол те ни ја, отво ри ли Ме ђу на род
ни фе сти вал по све ћен 450. го ди шњи ци ро ђе ња Ви ли ја ма 
Шек спи ра.

Р. П. Н. 
ДВА ЈУ БИ ЛЕ ЈА

У за вр шни ци се зо не две драм ске пред ста ве са ре пер то
а ра Сце не „Ра ша Пла о вић“ сла ве пе де се то из во ђе ње. 

„Хе да Га блер“ Хен ри ка Иб зе на у ре жи ји Сне жа не Три шић 
обе ле жи ће свој ју би леј 12. ју на, а ко ме ди ја Оска ра Вајл да 
„Ва жно је зва ти се Ер нест“ у ре жи ји Ни ко ле За ви ши ћа – 
23. ју на 2014.

Р. П. Н.

Представа „Бизарно“
јесиноћ,30.маја,од-

играна на 59.Стеријином
позорју, у оквиру селекције
националне драме и позо-
ришта, на Сцени „Пера
Добриновић“ Српског на-
родногпозоришта.
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Ан ђел ка Ни ко лић, 
ре ди тељ ка пред
ста ве чи је про бе 
су уве ли ко у то ку, 
го во ри за По зо ри

шне но ви не: „Ко мад ‘Књи га дру
га’ Бра ни сла ва Ну ши ћа по чи ње ја
вним чи та њем но ве дра ме у ку ћи 
пр ва ки ње по зо ри шта, то ком ко јег 
се дру штву по зо ри шног кре ма Бе
о гра да то га вре ме на (глум ци, кри
ти ча ри...) пред ста вља мла ди чо век 
с чуд ном при чом. Он се у ро ма ну 
ко ји је случаjно на шао у ан ти квар
ни ци, пре по знао као глав ни ју нак, 
ко ме је су ђе но да уби је же ну ко ју 
во ли. Сви су за ин три ги ра ни ње
го вом при чом, којa се на кра ју ко
ма да об и сти ни: он се за љу бљу је у 
глу ми цу и уби ја је из љу бо мо ре. 
Као ауто ри смо се на шли пред из
бо ром да пра ви мо фан та зма го рич
ни ко мад ко ји се ба ви иде јом да је 
суд би на за пи са на у књи га ма, али 
смо се том ис ку ше њу од у пр ли и 
од лу чи ли да се по за ба ви мо си ту а
ци јом у ко јој не ко на по чет ку об ја
ви да ће да по чи ни зло чин, а ве ћи 
број при сут них ни шта не учи ни 
да то спре чи. Ме та тог зло чи на 
је же на, јед на од нај и стак ну ти јих 
умет ни ца то га вре ме на, ко ја на по
чет ку ко ма да де лу је као моћ на фи
гу ра. Пи та ње те при вид не и крх ке 
мо ћи нас је по кре ну ло“.

„Књи га дру га“ сва ка ко не спа
да ме ђу Ну ши ће ва нај по зна ти ја 
де ла и Ни ко ли ће ва апо стро фи ра 
да је иде ја о по ста вља њу баш овог 
драм ског тек ста на сце ну На ци о
нал ног те а тра по те кла од ди рек то
ра Дра ме, Спа со ја Ж. Ми ло ва но
ви ћа. „Мо рам да при знам ка ко пре 
по зи ва да ра дим овај ко мад ни сам 
за ње га ни чу ла. И са да ка да раз
го ва рам с ко ле га ма, мно ги се ку
ну да тај ко мад не по сто ји. Он чак 
ни је ни об ја вљен у свим Ну ши ће
вим  са бра ним де ли ма, ка же Ни
ко ли ће ва.  

Ну ши ће ва на по ме на с по чет
ка ко ма да вр ло је ин ди ка тив на: 
„Зби ва се у ми љеу ве ли ког те а
тра“. Шта она све ну ди ре ди те
љу? 

На ма је она би ла ве о ма ин
спи ра тив на. Дра ма тург Сло бо дан 
Об ра до вић, ко ји ра ди на пред ста
ви, ту ин ди ка ци ју је пр ви уочио и 
по кре нуо при чу о тој те ми. Ми ље 
ве ли ког те а тра на ко ји ми сли Ну
шић је бу квал но ми ље На род ног 
по зо ри шта. По све му су де ћи, овај 
ко мад је на пи сан под ути ца јем до
га ђа ја у том по зо ри шту (ко ји ма је 
пи сац био све док). Сам ко мад је 
на пи сан док је Ну шић био у Са
ра је ву, али сва ка ко има ве зе са На
ци о нал ним те а тром, ду хом овог 
те а тра из то га до ба и са ње го вим 
глум ци ма. На ма је тај ко мен тар 
да нас зна ча јан јер се ко мад мо же 

чи та ти и као пре и спи ти ва ње ме
ста и функ ци је по зо ри шта у од
но су на дру штве ни жи вот јед не 
за јед ни це – Ср би је, та да и да нас. 
Та ко ђе се и жи вот мо же по сма тра
ти као ве ли ко по зо ри ште, бу ду ћи 
да се у ко ма ду у ве ли кој ме ри об
ра ђу је и те ма пре пли та ња фик ци је 
са ствар ним жи во том. На ви ше на
чи на се мо же ту ма чи ти ова ин ди
ка ци ја и ми се њо ме по при лич но 
ба ви мо у ра ду на пред ста ви.  

Да ли окол но сти „по зо ри
шног ми љеа“ мо гу да пру же ши
ру сли ку чи та вог дру штва?

На рав но. Ну шић је пи сао ко
мад под ути ца јем европ ског та
ла са ма гиј ског ре а ли зма. Он зву

Гледам у будућност
ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА СА ЊУ КЕР КЕЗ ИН ТЕР ВЈУ | АН ЂЕЛ КА НИ КО ЛИЋ

Не ки дру ги Ну шић

Јубилеј БраниславаНу-
шићаДрамаНародног

позоришта обележава
премијерама два његова
комада: „Народни посла-
ник“којићепубликапрви
пут видети вечерас, 31.
маја,и„Књигадруга“,чи-
јаћепраизведбанасцени
нашег националног теа-
тра бити почетком сле-
дећесезоне.

По сле ве о ма успе
шног со ли стич ког 
кон цер та одр жа
ног 25. апри ла 
про шле го ди не на 

Ве ли кој сце ни, пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду Са ња Кер кез од лу чи ла је 
да сли чан по ду хват на чи ни 
још јед ном. Ово га пу та, 
на рав но, са дру гим ре пер
то а ром, на ис тој сце ни је 
29. ма ја при ре ди ла још 
је дан истин ски му зич ки 
спек такл ко ји ће ду го оста
ти у се ћа њу свим љу би те љи
ма опе ре. 

На про шло го ди шњем кон
цер ту, пе ва ли сте ари је из де
ла Гу ноа, Пу чи ни ја, Вер ди ја, 
Бе ли ни ја... ко је ни сте из во ди ли 
у окви ру опер ског ре пер то а ра. 
Са да сте се од лу чи ли за фран
цу скору ски ре пер то ар ко ји је 
об у хва тио ари је из по пу лар них 
опе ра Рах ма њи но ва, Чај ков
ског, Ма снеа...  

Тај пр ви кон церт био је 
спе ци фи чан из ви ше раз ло га 
јер сам, пре све га, хте ла да 
ис пи там са му се бе и ви дим 
да ли сам у мо гућ но сти да 
од го во рим та квим иза зо
ви ма и на сту пим со ло 
два са та, 
без 

уче шћа го сти ју. За та ко не што, би
ла ми је нео п ход на огром на кон ди
ци ја, са вр ше на во кал на спрем ност 
и умет нич ка зре лост. Ис по ста ви ло 
се да то мо гу да ура дим, што се ви
де ло и по ре ак ци ји пу бли ке. Овај 
дру ги кон церт, у сва ком слу ча ју, 
био је не ки ло гич ни на ста вак све га 
то га. На рав но, пе ва ла сам дру га чи
ји ре пер то ар и има ла дво је сјај них 
го сти ју – на ше це ње не умет ни ке 
Ја дран ку Јо ва но вић и Ива на То ма
ше ва. По себ но ми је дра го што сам 
са Ја дран ком пе ва ла ду ет Адал ђи зе 
и Нор ме из Бе ли ни је ве „Нор ме“, 
мо је оми ље не опе ре ко је код нас, 
на жа лост, не ма на ре пер то а ру. И 
оста ле ну ме ре сам, та ко ђе, пе ва ла 
са ве ли ким ужи ва њем. Оне се мно
го из во де по све ту, вр ло су ле пе и 
нео бич не, а на свом со ли стич ком 
ре пер то а ру има ју их све ве ли ке 
умет ни це. С об зи ром да у на шој 
зе мљи ни је по сто јао ор ке стар ски 
ма те ри јал за њих, мо ра ла сам пре
ко не ких при ја те ља да их на ба вим 
из Аме ри ке. Ве о ма ми је дра го што 
сам пу бли ци при ре ди ла још јед но 
див но ве че и по ну ди ла не ке ком по
зи ци је ко је се до са да ни су ужи во 
чу ле у на шој сре ди ни. Пре за до
вољ на сам ре ак ци ја ма и ми слим да 

увек, ако смо у мо
гућ но сти, тре ба 
гле да о ци ма да 
пру жи мо нај ви
ше што мо же мо. 
Ми смо ду жни 

да се бе увек 
п о  к а  з у  ј е 
мо у не ким 
но вим све
тли ма, да 

се стал

но уса вр ша ва мо и иде мо на пред. 
Хва ла сви ма ко ји су ми по мо гли у 
ре а ли за ци ји овог кон цер та – мом 
На род ном по зо ри шту, ди ри ген
ту Ђор ђу Па вло ви ћу, Ор ке стру, 
ре ди те љу Алек сан дру Ни ко ли ћу, 
сце но гра фу Бо ри су Мак си мо ви
ћу, мод ној кре а тор ки Ма ри ји Ша
бић, го сти ма и Мар ке тин гу, без 
чи је по мо ћи не бих ус пе ла све ово 
да ре а ли зу јем, а уз чију свесрдну 
сагласност објављујем да ће део 
прихода од концерта бити упућен 
пострадалима од поплава.  

Са вре ме ни трен до ви су све 
ви ше при сут ни и у опе ри. Ко
ли ко је, у та квим окол но сти ма, 
бит но да опер ски умет ник, по ред 
са вр ше ног гла са, има и не ке дру
ге „атри бу те“?  

Ве о ма је бит но, из ме ђу оста лог, 
и због ре ди тељ а ко ји да нас пред 

пе ва че поста вљају из у зет но ве ли
ке зах те ве. Са дру ге стра не, хи пер
про дук ци ја умет ни ка је огром на и 
про ду цен ти, у та квим окол но сти
ма, за и ста мо гу да би ра ју са мо нај
бо ље. Да би био ме ђу њи ма, осим 
ве ли ких гла сов них мо гућ но сти, 
нео п ход но је да имаш и ха ри зму, 
а он да до ла зе и дру ги „атрибути“, 
бар ка да су пе ва чи це у пи та њу, као 
што су но ге, ко са, усне, очи... Све 
се гледа, на све се обраћа пажња и 
због то га је ве о ма те шко про би ти се 

у сам врх опер ске умет но сти. 
Ме ђу тим, упор ним ра дом, 
али и уз дру ге ква ли те те ко
је мо раш да имаш, мо же да 
се до сег не не ки мак си мум у 
окви ру суд би не ко ју но сиш 
са со бом. Пред се бе увек по
ста вљам од ре ђе не пла но ве и 
ци ље ве. Кад не што од то га 
осво јим, об ра ду јем се и кре
ћем у но ва осва ја ња.

То ком до са да шње ка
ри је ре оства ри ли сте низ 
ве ли ких со пран ских уло
га, има те зна чај не на гра
де, ре дов но до би ја те ла
ска ве оце не од пу бли ке, и 
од кри ти ча ра... Шта из
два ја те као вр ху нац свог 
умет нич ког ра да? 

То је, сва ка ко, Лу чи ја од 
Ла мер му ра. Се ћам се да ме 
је на ша по зна та кри ти чар ка 
Ма ри на Ни ко лић по ре ди ла 
са Ма ри јом Ка лас. Ре кла је 
да свет има Ма ри ју Ка лас, а 
Ср би ја Са њу Кер кез. То је, 

за и ста, ве ли ки ком пли мент ко ји ти, 
исто вре ме но, на ме ће и јед ну вр сту 
још ве ће од го вор но сти. Ина че, што 
се ти че Лу чи је, ја ту уло гу ни сам 
ни шта бо ље до не ла у од но су на оне 
ко је пе вам у, ре ци мо, „Тра ви ја ти“, 
„Тру ба ду ру“ или „Аиди“, опе ра ма 
ко је, та ко ђе, има ју огро ман успех 
код пу бли ке, али сам за њу има ла 
вр ло за ни мљи вог ре ди те ља. У то
ме је тај на успе ха. Џон Рам стер, 
го сту ју ћи ре ди тељ из Ен гле ске и 
ја смо, то ком шест не де ља, има ли 
ве о ма ле пу са рад њу. Ме ни је то би
ла тре ћа по став ка Лу чи је, а са мим 
тим зна чи да сам је во кал но, што 
би се ре кло, већ „има ла“. Он да смо 
од лу чи ли да се „игра мо“. Стал но 
смо ис тра жи ва ли и тру ди ли се да 
на пра ви мо не што пот пу но но во, 
дру га чи је. Ми слим да на шој сре
ди ни не до ста ју до бри опер ски ре
ди те љи. Ако бих не ко га из дво ји ла, 
он да би то сва ка ко био Алек сан
дар Ни ко лић, је дан врло спо со бан 
млад чо век, вр хун ског умет нич ког 
и људ ског ква ли те та, ко ји је ре жи
рао оба мо ја кон цер та. Сма трам да 
би ова сре ди на тре ба ло да га не гу
је и да га ви не у озбиљ ни опер ски 
ре пер то а р. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Неушушкавам сепре-
више у нечему што

је било, јер неживим од
прошлости. Гледам увек
даидемдаље,даживиму
садашњостиидаенергију
усмеравамкабудућности.
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чи као да би мо гао да се де ша ва 
у та да шњем Па ри зу или Лон до ну. 
Ме ђу тим, ка да се ма ло ис пи та тај 
пе ри од, два де се те и по че так три
де се тих у Бе о гра ду, схва та мо да је 
то вр ло бу ран дру штве ни тре ну
так у Ср би ји. Има мно го за јед нич
ких од ли ка са да на шњи цом: ве ли
ка еко ном ска кри за, у зе мљи и у 
Евро пи ко је се још ни су опо ра ви
ле од Пр вог свет ског ра та, ве ли ка 
кри за по ли тич ког жи во та, кри за 
пар ла мен та ри зма, ко ја се ка сни је 
пре тва ра у Ше сто ја ну ар ску дик та
ту ру ка да су и умет нич ке сло бо де 
би ле под ве ли ким зна ком пи та ња. 
Од мах ми је би ло вр ло упа дљи во 
да ко мад на пр во чи та ње сва та пи
та ња пре ска че, али с дру ге стра не 
ка да се про у че ме ђу људ ски од но
си у дра ми, на нај сва ко днев ни јем 
ни воу, и кад се про у че де ша ва ња у 
ко ма ду (он се за вр ша ва зло чи ном), 
он да по ста је ја сно да се ту мо же 
де ши фро ва ти сли ка дру штва у ко
јем су ме ђу људ ски од но си оп те ре
ће ни ри ва ли те том, не ис кре но шћу, 
за ви шћу, на си љем… Па три јар хал
ни дух је ве о ма сна жан иако су 
глав ни ли ко ви умет ни ци, та ко да 
се на дам да ће то у на шем ту ма че
њу по ста ти сво је вр сни до ку мент о 
мен та ли те ту и о вре ме ну.

Овај ко мад ни кад ни је из во
ђен у На род ном по зо ри шту?

Ко ли ко ја знам, он у Ср би ји ни
је из во ђен од свог на стан ка, 1927. 
го ди не. Кроз тај ко мад ја ви дим 
дру гог Ну ши ћа. На и ме, ова дра ма 
има из ве сних дра ма тур шких про
бле ма, а ја сма трам да се на не ки 
чу дан на чин у „ко ма ди ма са про
бле ми ма“ мно го ви ше ви ди под
свест пи сца. Ми смо на кон чи та
ња „Књи ге дру ге“ по че ли дру гим 
очи ма да чи та мо оста ле Ну ши ће ве 
ко ма де, по го то во у по гле ду ње го
вог трет ма на жен ских ли ко ва. То, 
мо рам да при знам, по ста је сли ка 
ко ја је по при лич но мрач на. У том 
сми слу, ово мо же би ти от кри ва ње 
не ког но вог аспек та Ну ши ћа ко ји 
се мо жда не ће сви ма до па сти, али 
ко ји је уте ме љен у оно ме што је он 
пи сао. 

Ва ше пред ста ве су на гра ђи
ва не, са по себ ним обра зло же њи
ма за умет нич ки до при нос, али 
и за со ци јал ни и по ли тич ки ан
га жман. Да ли сте и у ову пред
ста ву уве ли дру штве ну ак ту ел
ност? Да ли је рад са дра ма тур
гом до вео мо жда до оса вре ме
њи ва ња дра ме у не ким ње ним 
аспек ти ма? 

Ко мад смо оста ви ли у вре ме
ну у ко јем је на пи сан, без до пи си
ва ња тек ста, чак са ми ни мал ним 
штри хом, за то што ми слим да дра
ма ко ја се пр ви пут пред ста вља 
на шој пу бли ци тре ба у ин те грал
ном об ли ку да до ђе до пу бли ке. 
Тру ди мо се да не вер бал ним сред
стви ма по ја ча мо свест о кон тек
сту, да отво ри мо пи та ње шта је 
умет ност у Ср би ји то га до ба би ла, 
шта је Ср би ја то га до ба би ла у од
но су на сво ју геопо ли тич ку си ту а
ци ју и да сва та пи та ња не ка ко ак
ту е ли зу је мо у да на шњем тре нут ку 
без бу квал ног оса вре ме њи ва ња. 
Ми слим да по ду ху и ат мос фе ри 
та пред ста ва тре ба да нам бу де 
бли ска, ак ту ел на и ан га жо ва на на 
не ки суп ти лан на чин. Пре ма чу
ве ној фе ми ни стич кој па ро ли да 
је „лич но по ли тич ко“, по ли тич ки 
по тен ци јал ов де ле жи у на чи ну на 
ко ји се у дра ми преиспитују ме ђу
људ ски од но си на при мар ном ни
воу: од но си ме ђу по ло ви ма, ме ђу 
дру штве ним кла са ма...     

Да ли по сто ји мо гућ ност да 
се не ко пре по зна у ли ко ви ма 
пи сца, ре ди те ља, глу ма ца, кри
ти ча ра…? 

При лич но су је згро ви то опи
са ни ти од но си ме ђу глум ци ма, 
али и из ме ђу глу ма ца и кри ти
ча ра... Ни смо пра ви ли ни ка кве 
пор тре те са вре ме ни ка, ма да смо 
би ли у ис ку ше њу. Ако до пре по
зна ва ња и до ђе, то ће би ти пот пу
но слу чај но.  

Гор да на Сму ђа

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | ИГОР ПАСТОР

Кла сика пре свега
ИН ТЕР ВЈУ | АН ЂЕЛ КА НИ КО ЛИЋ

Не ки дру ги Ну шић

Мла ди со ли ста 
Ба ле та На род
ног по зо ри
шта, Игор Па
стор, ово го ди

шњи је ла у ре ат На гра де „Ра до мир 
Ву чић“. Од лу ку о при зна њу ко је 
се 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 со ли стич ке 
или глав не уло ге из ре пер то а
ра На род ног по зо ри шта, уло ге 
од и гра не на ма тич ној сце ни или 
на го сто ва њу, ове го ди не је јед
но гла сно до нео жи ри у са ста ву: 
Кон стан тин Ко стју ков, пред сед
ник, Ан ђе ли ја То до ро вић и Све
то зар Ада мо вић. Иза овог мла дог 
игра ча је успе шна се зо на, но
ве уло ге, ве ли ки труд и са
ти ра да у ба лет ској са ли. 
Ре зул тат ни је из о стао, 
али ни па жња струч
не јав но сти ко ја је у 
Иго ру Па сто ру пре
по зна ла ква ли тет и 
из у зе тан умет нич ки 
по тен ци јал.

Ка кав је Ваш 
од нос пре ма при
зна њу ко је Вам је 
до де ље но?

Из у зет на ми је 
част и за до вољ ство 
да по ста нем но си
лац при зна ња ко
је но си име на шег 
про сла вље ног ба
лет ског умет ни ка и 
ве ли ке зве зде, Ра до
ми ра Ву чи ћа. По но
сан сам и због то га 
што сам оправ дао 
по ве ре ње ко је ми је ука за но и 
од и грао две ве ли ке уло ге ко је су, 
сма трам, сти гле у пра во вре ме и 
до не ле ми на гра ду ко ју при жељ
ку ју сви мла ди умет ни ци. 

О ко јим је уло га ма реч?
У пи та њу су глав не уло ге у 

кла сич ним ба ле ти ма „Успа ва на 
ле по ти ца“ и „Крц ко Ора шчић“. 
Ве ли ки иза зов је за ме не пред
ста вљао рад на уло зи При нца 
Де зи реа из „Успа ва не ле по ти
це“. То је би ла мо ја пр ва ве ли ка 
уло га та ко да је и сам рад био 
ве о ма спе ци фи чан. Уло жио сам 
огро ман труд и из у зет но сам био 
по све ћен то ком чи та вог про це са 
кре и ра ња уло ге. За хва лио бих се 
и Кон стан ти ну Ко стју ко ву ко
ји ми је и дао ве ли ку шан су и 
од ко га сам мно го на у чио. Уло
га Крц ка Ора шчи ћа у исто и ме
ном ба ле ту Чај ков ског ми је још 
увек све жа и но ва. Дра го ми је 
што је ово де ло на шло сво је ме
сто на ре пер то а ру На ци о нал ног 
те а тра. Од лич но сам са ра ђи вао 

са ко ре о гра фом Ко стју ко вим, а 
же лим да по ме нем и пе да го ге 
Вил хел ма Вун де ра и Ми ли цу 
Без ма ре вић, ко ји су ми мно го 
по мо гли. Мо ја парт нер ка у пред
ста ви је Те о до ра Спа сић, мла да 
со лист ки ња са ко јом сам див
но ра дио и ми слим да 
се та вр ста до бре 
е н е р 

ги је осе
ћа и то ком на шег на сту па 

на сце ни. На дам се да ће мо 
има ти при ли ку да на сту па мо 
и у дру гим ба лет ским пред
ста ва ма.

Да ли сте не ка да раз
ми шља ли да ка ри је ру 

на ста ви те на не
ким дру

гим сце на ма, ван гра ни ца на
ше зе мље?

Мо рам при зна ти да сам та
кве иде је имао док сам још ишао 

у ба лет ску шко лу. 
На рав но да не бих 
од био по зив не ке 
ре спек та бил не ком
па ни је, али за са да 
на ме ра вам да оста

нем у сво јој ма тич
ној ку ћи. Имао 

сам при ли ку 
да на сту

пам на 
г о  с т о 
ва њи ма 
у ино

с т р а н 
ству. Та

ква ис

ку ства су из у зет но зна чај на за 
сва ког умет ни ка. 

Прет по ста вљам да по сто је 
уло ге ко је при жељ ку је те или 
сма тра те да од го ва ра ју Ва шем 
умет нич ком би ћу. 

Сва ка ко. При зна јем да још од 
сред ње шко ле при жељ ку јем глав
ну уло гу у ба ле ту „Дон Ки хот“. 
Ми слим да је Ба зил у пот пу но сти 
у скла ду са мо јим сен зи би ли те том 
и на дам се да ћу има ти при ли ку да 
за и грам оно о че му ма штам. Та ко
ђе, из дво јио бих и уло гу Со ло ра у 
„Ба ја де ри“, као и уло ге у ба ле ти ма 
„Кор сар“ и „Рај мон да“ ко је, на жа
лост, ни су на на шем ре пер то а ру. 
Имао сам при ли ку да на сту пам и 
у мо дер ним ба ле ти ма, то је по се
бан иза зов, али се у осно ви про
на ла зим у кла сич ном ба лет ском 
из ра зу. И по ред тих нео ства ре них 
же ља, сма трам да мо је вре ме тек 
до ла зи, а до са да шњим успе хом и 
то ком сво је ка ри је ре сам из у зет но 
за до во љан. 

Бран ки ца Кне же вић

ИгорПасторјеодговор-
нимипожртвованим

радом остварио изузетан
напредактумачећиулогеу
класичном, неокласичном
и савременом репертоару
и као млад играч показао
изузетну уметничку зре-
лост. Значајна су његова
остварењаупредставама:
„Крцко Орашчић“, „Кра-
љица Марго“, „Успавана
лепотица“, „Лабудово је-
зеро“, „Жизела“, „Ко то
тамопева“,„Александар“,
а остварене улоге зрело и
технички прецизно пре-
зентоване публици – на-
водисе,измеђуосталог,у
образложењуЖирија.
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НУ ШИЋ КАО ХО ЛИ ВУД СКИ МЕ НА ЏЕР

Глумачке звезде

На са мом по чет ку 
XX ве ка, у до ба 
бу ђе ња све сло
вен ске све сти, На
род но по зо ри ште 

на че лу са Бра ни сла вом Ну ши
ћем по кре ће с јед не стра не ве ли
ку ак ци ју раз ме не умет ни ка ме ђу 
сло вен ским те а три ма, а с дру ге 
стра не – „По зо ри шни лист“ о ко
јем смо пи са ли у про шлом бро ју 
„По зо ри шних но ви на“. Са да до
но си мо за ни мљи ву при чу о пр
вом го сто ва њу јед ног ино стра ног 
умет ни ка у На род ном по зо ри шту 
– ка ко ју је сво је вре ме но пре но
сио „По зо ри шни лист“. 

У Бе о град је пр ви до шао Кнез 
Алек сан дар Ива но
вич Сум ба товЈу жин, 
та да чу ве ни глу мац и 
драм ски пи сац гру зиј
ског по ре кла, ко ји је 
по зо ри шну ка ри је ру 
за по чео у Пе тро гра
ду да би је са ве ли ким 
успе хом на ста вио у 
Ма лом Им пе ра тор
ском те а тру у Мо скви. 
У Бе о гра ду је бо ра вио 
од 24. фе бру а ра до 7. 
мар та 1901, за то вре
ме од и грав ши чу ве не 
ли ко ве Руј Блаз, Оте
ло, Ри чард III, Ури
јел Ако ста и Кин, у 
исто и ме ним ко ма ди ма 
Вик то ра Игоа, Шек
спи ра, Кар ла Гуц ко ва 
и Алек сан дра Ди ме. 
Го сту у част, ан самбл 
до ма ћи на је од и грао 
не ко ли ко пред ста ва. 

Али, вра ти мо се 
на по че так. О до ла ску 
ве ли ког го ста „По зо ри шни лист“, 
ко ји у то вре ме из ла зи два пу та 
не дељ но, по чи ње да бру ји ме сец 
да на ра ни је. Из број них на ја ва са
зна је мо, из ме ђу оста лог, да је тим 
по во дом 22. ја ну а ра са зва на кон
фе рен ци ја за но ви на ре (ево још 
јед не по ја ве ко ја има мно го ду жу 
исто ри ју не го што то прет по ста
вља мо). Мо сков ска штам па је на
ја ви ла да ће њи хов умет ник, на 
по зив Ну ши ћа и Јан ка Ве се ли но
ви ћа оти ћи у Бе о град, што ће би ти 
пр ви на ступ јед ног ру ског умет ни
ка на „ју го сло вен ским по зор ни ца
ма“. Фор ми ран је Од бор гра ђа на 
за до чек, у ко ји су ушли нај ви ши 
пред став ни ци вла сти, број не уче
не гла ве, пред став ни ци ме ди ја, 
ви ђе ни ји тр гов ци и пред у зет ни ци, 
те умет ни ци ме ђу ко ји ма и сли кар 
Мар ко Му рат, ком по зи тор Сте ван 
Мо кра њац, књи жев ни ци Бра ни
слав Ну шић, Јан ко Ве се ли но вић 
и Дра го мир Бр зак, те глум ци Ђу ра 
Рај ко вић и Ми ло рад Га ври ло вић, 
а обра зо ван је и по се бан Глу мач ки 

од бор, ко ји ће у име те а традо ма
ћи на во ди ти бри гу о го сту. 

У Те а тру се одр жа ва ју про бе 
пред ста ва у ко ји ма ће гост игра
ти, а за исте се по пра вља ју, осве
жа ва ју па де ли мич но пра ве и но ви 
ко сти ми и де кор. Пред у зе те су и, 
ка ко би смо да нас ре кли, аде кват
не мар ке тин шке ак тив но сти. Сви 
глум ци и чла но ви упра ве фо то гра
фи са ли су се „по на о соб“, да би се 
од тих сли ка са чи нио „на ро чи ти 
ску по цен ал бум“ ко ји ће се да ро
ва ти го сту, а фо то граф је од истих 
на пра вио и „ван ред но уку сан та
бло“. Це не ула зни ца за пред ста ве 
у ко ји ма Сум ба тов игра би ће ве ће 
од уоби ча је них, по вла сти це не ће 

ва жи ти, а је ди не бес плат не ула
зни це би ће но ви нар ске (ево још 
јед не срп ске тра ди ци је). Упра ва 
из ве шта ва да ће ула зни це за тре ћу 
га ле ри ју, ка ко би се ђа ци за шти ти
ли од уза вре ле ак тив но сти „тап
ка ро ша“, све до пред са му пр ву 
пред ста ву мо ћи да се ку пе са мо 
уз ђач ку ле ги ти ма ци ју, а бла гај на 
ће ра ди ти и пре и по сле под не. У 
фо а јеу, крај би ле тар ни це, из ло же
не су „у ле пом ра му фо то гра фи је“ 
дра гог го ста, ко је су гра ђа ни мо гли 
ви де ти и у мно гим из ло зи ма фо то
граф ских и тр го вач ких рад њи.

Чи тав про грам је по чео још у 
Мо скви, где су на сам дан по ла ска 
за Бе о град, 20. фе бру а ра, „срп ски 
кон зу лат та мо шњи, срп ска ко ло
ни ја и сло вен ско дру штво при ре
ди ли Кне зу за сре тан пут бан кет“, 
уз при су ство број них ди пло мат
ских и цр кве них ве ли ко до стој ни
ка. По сле сед мо ча сов не при че о 
на шим брат ским кул ту ра ма – уз 
рас ко шну тр пе зу, по сле број них 
здра ви ца, по ча сног го ста су ис

пра ти ли до ста ни це, где су га уз 
још јед ну ча шу шам пањ ца ср дач
но укр ца ли на воз. Пре ко Пе тро
гра да и Вар ша ве, Ју жин је у Бе о
град сти гао бр зим во зом 24. уве че, 
са прат њом – лич ним су фле ром, 
гар де ро бе ром и фри зе ром. До че
ка ла га је упра ва По зо ри шта, Од
бор гра ђа на и глум ци ко ји те ве че
ри ни су игра ли пред ста ву, од ко јих 
су не ки иза шли пред ње га у Но ви 
Сад и до пра ти ли га до пре сто ни
це. Од ста ни це је чи та ва по вор ка, 
на не ко ли ко фи ја ке ра, пра ти ла го
ста до „Гранд хо те ла“, у ко јем су 
на „пр вом спра ту за у зе те за ње га 
нај леп ше ода је“.

Су тра дан по до ла ску, Ју жин је 
при су ство вао пред ста
ви „Ђи до“ ко ја је за
ка за на у днев ном тер
ми ну, а по ча сни гост 
се „ве о ма за ба вљао; 
ње га је ин те ре со ва ло 
и ша ре ни ло на ше но
шње и ле по та на ших 
ме ло ди ја и оби ча ја, 
као, раз у ме се, и сам 
ко мад. Сво је до па да
ње из ра жа вао је че
шћим апла у ди ра њем“. 
У ве чер њем тер ми ну 
игран је, на ра ни је из
ра же ну мол бу Ју жи на, 
ње гов ко мад „Око ви“. 
Из ме ђу чи но ва из
во ђе на је са мо ру ска 
му зи ка, глум ци су се 
„утр ки ва ли“ ко ће се 
бо ље пред ауто ром и 
ува же ним ко ле гом по
ка за ти, он је, пре за до
во љан, апла у ди рао и 
из ме ђу чи но ва ишао 
иза сце не да ко ле га ма 

че сти та, пу бли ка је гле да ла ма ло 
пред ста ву, ма ло го ста, да би га на 
кра ју иза зва ла на сце ну и по здра
ви ла гром ким „жи вео, жи вео!“. И 
4. мар та су игра не две пред ста ве, 
„То дор од Ста ла ћа“ на шег глум ца 
Ми ло ша Цве ти ћа и Ну ши ћев „Та
ко је мо ра ло би ти“. По сле по то ње 
су глум ци од ве ли го ста на „при ја
тељ ску ве че ру“ код Ко лар ца, где 
су се раз ме њи ва ле здра ви це и на 
ко јој је до био две „пе сме по хвал
ни це, од ко јих је јед на, Бр за ко ва, 
исто ве че и от пе ва на. Дру штво 
се раз и шло рас по ло же но и за до
вољ но тек по сле 4 са ха та у зо ру“. 
За уз врат, у сво јој здра ви ци Кнез 
је из ја вио да се „знат ном су мом 
упи су је за до бро тво ра Глу мач ког 
пен зи о ног фон да“, што је пред од
ла зак и учи нио при ло жив ши овом 
фон ду 500 ди на ра у зла ту (100 та
да шњих до ла ра). Сле де ће ве че ри, 
Од бор је у част ува же ног го ста 
при ре дио ве ли ки бан кет „од сви
ју пре сто нич ких ста ле жа обил но 
по се ћен“, чу ле су се мно ге но ве 

здра ви це, Ју жин је на здра вљао 
ви ше пу та, по ка зав ши при том 
из у зе тан бе сед нич ки дар. У окви
ру бо га тог про гра ма ко ји је то ком 
бо рав ка у Бе о гра ду осми шљен за 
Кне за, би ле су и по се те углед ним 
лич но сти ма. Пре све га, био је на 
ауди јен ци ји код Ње го вог ве ли чан
ства Кра ља, ко ји га је 2. мар та од
ли ко вао Ор де ном Све тог Са ве III 
ре да. Ју жин је по се тио и Ње го во 
Пре о све штен ство Ми тро по ли та, 
пред сед ни ка Ми ни стар ског са
ве та, ми ни стра про све те, ру ског 

по сла ни ка (ко ји су му по се те и уз
вра ти ли), те „мно ге ви ђе ни је књи
жев ни ке и дру ге лич но сти“ као и 
ста ри је глум це. 

И сам „По зо ри шни лист“ је, 
по во дом овог ве ли ког до га ђа ја, по
чео да из ла зи по во дом сва ке пред
ста ве, да кле че ти ри пу та не дељ но 
(ова прак са ће се ка сни је на ста ви
ти), та ко да број од 25. фе бру а ра на 
на слов ној стра ни до но си Ју жи но
ву фо то гра фи ју и ду га чак чла нак о 
умет ни ку, а у сле де ћим бро је ви ма 
на на слов ним стра на ма се на ла зе 
фо то гра фи је го ста у уло га ма ко

је ће игра ти, уз пра те ће 
члан ке о ко ма ду у ко јем 
ће на сту па ти. „Лист“ је 
до но сио и кра ће освр те 
на оства ре не уло ге ве ли
ког го ста, увек уз по себ
но ис так ну то оду ше вље
ње ко је је иза зи вао код 
пу бли ке. При ли ком сва ке 
сво је пред ста ве, Ју жин је 
био, по ред бур них ова ци
ја пу бли ке, на гра ђи ван и 
вен ци ма „од ло во ри ка“ и 
од „при род ног цве ћа“, од 
број них дру штве них ор
га ни за ци ја и по је ди на ца.

Из ве штач са по след
ње пред ста ве кон ста ту

је да је „опро штај био и ср да чан 
и то пао и оду ше вљен“ и на во ди 
да ро дав це шест ло во ро вих ве на
ца са „див ним на шим тро бој ка
ма и злат ним нат пи си ма“ ко је је 
гост при мио: срп ски књи жев ни
ци, Срп ско но ви нар ско удру же
ње, пре сто нич ко гра ђан ство, ста
ри по зо ри шни упра ви тељ Фо ти је 
Или чић, упра ва По зо ри шта, те ко
ле ге из По зо ри шта. На кра ју пред
ста ве ру ском умет ни ку је пре да та 
и по ве ља ко јом се, по одо бре њу 
ми ни стра про све те и цр кве них де
ла, Ју жин про гла ша ва за по ча сног 
ре ди те ља На род ног по зо ри шта. 
По ве ља је „из ра ђе на на пер га мен
ту а у бо ја ма. Це ла по ве ља је у вр
ло уку сном окви ру из умет нич ких 
ам бле ма. С де сне стра не три му зе 
гло ри фи ци ра ју би сту Ју жи но ву,  а 
с ле ве је срп ски гу слар. По ве ља 
има сво ју пли ша ну фу тро лу“, а 
прет ход них да на је би ла из ло же на 
у из ло гу књи жа ре М. Ста ји ћа, о 
че му су пи са ле но ви не. По ред то
га, уру чен му је и по ме ну ти ал бум 
фо то гра фи ја бе о град ских ко ле га. 
Ка да је по сле мно го ова ци ја за
ве са ко нач но спу ште на, при сут ни 
су би ли све до ци не сва ки да шњег 
до га ђа ја: услед ве ли ке бу ке ко је 
се чу ла с оне стра не за ве се, пу
бли ка је по но во по че ла да апла у
ди ра, „за ве са се ди же и ми угле да
смо пу ну по зор ни цу глу ма ца, ко ји 
пље ска ху и кли ца ху, а у сре ди ни 
Ју жи на, ко ји не зна ђа ше од уз бу
ђе ња шта ће“. 

Бе о град се опро стио од Кне за 
Сум ба то ва 7. мар та, а „По зо ри
шни лист“ кон ста ту је да је Ју жин 
па жњом ко ја му је у на шем гра
ду ука за на „осво јен, и, мо гло би 
се ре ћи, тро нут“. Та ко је Ну шић
управ ник ани ми рао чи тав град по
во дом овог зна чај ног по зо ри шног 
до га ђа ја; та ко је Ну шићуред ник 
ове ко ве чио ово дав но го сто ва ње 
ве ли ког умет ни ка из Ру си је; та ко 
је Ну шићме на џер на са мом по
чет ку про шлог ве ка, бар на крат ко, 
на пра вио од Бе о гра да Хо ли вуд.

Је ли ца Сте ва но вић

Ако питате пролазнике
од када се, поњиховом

мишљењу, јавља феномен
глумачких „звезда“, веро-
ватноћевамвећинарећида
је он везан запојавуфилм-
ске индустрије, то јест за
Холивуд. Они нешто упу-
ћенијиудомаће,београдске
прилике,сетићесепричао
ЖанкиСтокић,ЧичаИли-
јиилиДобрициМилутино-
вићу,паћевеликупопулар-
носткојуглумципочињуда
уживајуународулоцирати
упериодизмеђудвасветска
рата.Али,имамодоказеда
јесвепочеломногораније.У
Београду у Народном позо-
ришту.ЗахваљујућиБрани-
славуНушићу.
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ЕРИХ ДЕ КЕР (2) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Од не мач ког вој ни ка до Ср би на

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (43) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Зо ја Бе го ли: Ба лет се не учи из књи га 
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Пр вог ок то бра 
1940. го ди не два
де  се  то го ди шњи 
Ерих Де кер обла
чи уни фор му не

мач ког Вер мах та, али уме сто пу
шке до би ја олов ку и сли кар ски 
при бор и по ста је тех нич ки цр тач 
ка ра та и сли кар зид них но ви на, 
при шта бу не мач ког ар ти ље риј
ског пу ка. Ње гов пук је 1943. пре
ко ман до ван на Бал кан, од но сно у 
Ју го сла ви ју или, још пре ци зни је, 
у Са ра је во. О сво јим пр вим да ни
ма у овим кра је ви ма, умет ник се 
при се ћао у јед ном ин тер вјуу: „(...)
сти гао сам пр во у За греб. Био је 
јул или ав густ – жи то је зри ло. До 
та да, о Ју го сла ви ји ни сам знао 
ни шта, осим да је на Бал ка ну и 
да у тој зе мљи жи ви не ки стра
шан, ди вљи на род. Пр ви пут сам 
баш у Ју го сла ви ји ви део ма ли 
воз. Пре ба ци ли су ме у Са ра је во. 
Ма ли воз, ори јен тал на ар хи тек
ту ра и пре ле па око ли на Са ра је
ва оша му ти ли су ме пот пу но.... 
Да ни ма сам хо дао по бр ди ма. Из 
рав ни це из ко је сам до шао, све је 
за ме не би ло но во, не за бо рав но... 
Ја до тад ни сам ни кад ви део та кву 
зе мљу, та кве ре ке, та кве шу ме“ 
(Вас ко Ива но вић, „Чо ве ку не ма 
гра ни ца“, По ли ти ка, 9. но вем бар 
1975).

Оку па тор ски вој
ник Ерих Де кер 
про во ди две ду ге 
рат не го ди не у Са
ра је ву, ко ји до жи
вља ва као градбај
ку из „1001 но ћи“, 
са Ба шчар ши јом, 
ми на ре ти ма џа ми
ја, те пи си ма, ка
те дра лом, цр квом, 
ку јун џи ја ма са фе
со ви ма... пра ве ћи 
број не цр те же. А 
он да, јед ног да на, 
пре ла зи у Хр ват ске Кар лов це, где 
је на ро ђен дан, 10. ма ја 1945. го
ди не до че као ка пи ту ла ци ју сво је 
зе мље. Тог ју тра, до бив ши за ро
ђен дан ски по клон том пус, кекс и 
чо ко ла ду, спа ко вао је нај по треб
ни је – сли кар ски при бор – и кре
нуо, за јед но са оста лим су на род
ни ци ма, у бе жа ни ју. У по вла че њу 
су сти гли до Це ља, где су их, на
до мак до мо ви не, за ро би ла де ца
пар ти за ни (та ко су бар њи ма из
гле да ли) са оруж јем у ру ци и та да 
по чи ње ду ги марш на траг, пре ко 
За гре ба до На ши ца. Ту се на ла зио 
им про ви зо ва ни ло гор, сме штен на 
има њу гро фа Пе ја че ви ћа, бив шег 
Па ве ли ће вог ам ба са до ра у Ма дри
ду: ло гор без жи ца и стра жар ских 
ку ла, у ко јем га ни ко ни је ди рао и 

где је све сло бод но вре ме 
про во дио ис пу ња ва ју ћи 
блок цр те жи ма у ту шу.
По сле из ве сног вре ме на 

га је не ки мла ди о ф и 
цир, об у чен у 

е л е 

гант ну 
бра он ка сту 

уни фор му, по
вео у пар ти за не, у 17. кра ји шку 

бри га ду – њи хов умет ник је по ги
нуо, а био им је по тре бан цр тач. 
Још увек у не мач кој уни фор ми, 
са пар ти зан ском ка пом без зве зде, 
без по зна ва ња ијед не срп ске ре чи, 
Ерих Де кер је сли као, цр тао, пра
вио зид не но ви не и па ро ле. Имао 
је оби чај да каже ка ко је на цр тао 
Ти то вих и Ста љи но вих пор тре та 
ви ше не го што би јед на штам па
ри ја мо гла да од штам па. Жи вео 
је жи вот са пар ти за ни ма, јео исту 
хра ну, се део за истим сто лом, 
имао је кан це ла ри ју на рас по ла га
њу. Сва ког ју тра, је дан црн и мр
шав пар ти зан ски ко ме сар, уз пи
та ње да ли је до бро, ста вљао му је 
на сто та њир са гро жђем, ча ши цу 
„шнап са“, жу ту па кли цу ду ва на и 
па ке тић ли сти ћа за ци га ре те. При
хва ти ли су га као свог, те се и он 

осе ћао као њи хов (то по твр ђу је и 
до ку мент ко ји је не ко ли ко го ди на 
ка сни је до био, у ко јем сто ји да је 
при знат као члан по ме ну те бри га
де, под ред ним бро јем 121). 

По сле по ла го ди не сти гло је 
на ре ђе ње да у пар ти зан ској вој сци 
не сме да бу де не мач ких за ро бље
ни ка, те Де ке ра вра ћа ју у На ши це, 

да би га убр зо, као сли ка ра, по
сла ли у Брч ко, на из град њу пру ге 
Брч коБа но ви ћи. Са бло ком и кре
дом у ру ци, без прат ње стра жа ра, 
за ро бље ник Не мац, сло бод но се 

кре ћу ћи об и шао је 
пру гу с јед ног кра ја 
на дру ги и ове ко ве
чио њен на ста нак. У 
Брч ком је те, 1946. 
го ди не, имао и сво
ју пр ву из ло жбу цр
те жа. Сле де ће го
ди не су га по сла ли 
у Зе ни цу, где је био 
глав ни штаб за из
град њу пру ге Ша
мацСа ра је во. И ов
де је за омла дин ске 
но ви не из ве шта вао 
сво јим цр те жи ма о 
ра ду на пру зи! Ра дио 
је и за не мач ке за ро
бље нич ке но ви не. 
А он да је та да шња 
вла да до не ла од лу
ку да они ко ји су се 
„по на ша ли као љу
ди“ мо гу, ако же ле, 
да пот пи шу уго вор и 
оста ну две го ди не да 

ра де као сло бод ни гра ђа ни у Ју го
сла ви ји. Ко не же ли, мо же од мах 
да кре не сво јој ку ћи...

(на ста ви ће се)

Зо ја Бе го ли (1949), де
во јач ко Ђо ко вић, за
вр ши ла је Ба лет ску 
шко лу „Лу јо Да ви чо“ 
1965. у кла си пе да го га 

Да ни це Жи ва но вић. По сле ди
пло ми ра ња оти шла је на уса вр
ша ва ње у Санкт Пе тер бург (та да 
Ле њин град) код чу ве них ру ских 
ба лет ских пе да го га Н. В. Бе ли ко
ве, Алек сан дра Пу шки на (чи ји су 
уче ни ци би ли и Ру долф Ну ре јев и 
Ми ха ил Ба ри шњи ков), као и код 
Н. Се ре бре њи ко ва, нај бо љег пе
да го га ду ет не игре, ко ме је и по
ма га ла у пи са њу књи геуџ бе ни ка. 
Би ла је је ди на стран ки ња ко ја је 
уче ство ва ла у чу ве ним школ ским 
кон цер ти ма у Ки ров ском, са да 
Ма ри јин ском по зо ри шту.

У Ба лет На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду је сту пи ла 1. сеп тем
бра 1967. го ди не и ту про ве ла 
це лу сво ју играч ку, пе да го шку и 
ре пе ти тор ску ка ри је ру – до де
цем бра 1994, ка да је оти шла са 
бе о град ске сце не у зва њу пр вог 
со ли сте. Од и гра ла је низ кла
сич них и ка рак тер них уло га са 

са мо свој ним умет
нич ким на дах ну ћем, 
ин ту и ци јом, му зи кал
но шћу, пре фи ње ном 
љуп ко шћу. Зо ја Бе го
ли са пра вом твр ди да 
се играч ко ис ку ство 
сти че на сце ни, јер се 
„ба лет не учи из књи
га и скри па та“. То је 
са успе хом до ка зи ва ла 
то ком це ле сво је ка ри
је ре. Би ла је Олим пи
ја, Сва нил да, Мир та, 
Жи зе ла, По ло вец ка 
де вој ка, Сол вјег и Ин
грид. Во ле ла је по ред 
на ве де них још мно го 
сво јих уло га, но за по
не ког кри ти ча ра ње на 
жи вот на ро ла је Ки ти 
Шчер бац ка у Пар ли
ће вој по став ци „Ане Ка ре њи не“. 
Од сво је пр ве по ја ве у тој уло зи, 
еле гант ног по кре та, де ти ња стог 
и шар мант ног осме ха, Зо ја као да 
је на бе о град ску сце ну си шла са 
стра ни ца Тол сто је вог ре мекде ла. 
То се пам ти!

Још у то ку сво је играч ке ка ри
је ре, Зо ја Бе го ли се успе шно ба ви
ла ре пе ти тор ским и пе да го шким 
ра дом. Во ди ла је низ за па же них 
пред ста ва бе о град ског Ба ле та, а 
са њом су ра ди ли нај и стак ну ти ји 
умет ни ци на шег ан сам бла. 

И у Ба лет ској шко ли 
„Лу јо Да ви чо“ је по сти
гла из у зет не ре зул та те. 
Има ла је сво ју че тво
ро го ди шњу кла су, а са 
Аш хен Ата љанц је ра
ди ла од ње не 14. го ди
не. Плод њи хо вог за јед
нич ког ра да је потврђен 
и ве о ма углед ним ме
ђу на род ним на гра дама. 
По ред оста лог, њих две 
су спре ми ле Бе лог ла
бу да – јед ну од нај зах
тев ни јих улога „бе лог 
ба ле та“; Ата љан цо ва 
је би ла нај мла ђи ту мач 
ове роле у исто ри ји на
шег ба ле та. 

Ве о ма зна чај на је и 
са рад ња Да ли је Има
нић са Зо јом Бе го ли. 

Ова умет ни ца је својевремено, на 
при мер, би ла нај мла ђа уче сни ца 
на пре сти жном ба лет ском так ми
че њу у Мо скви а ипак је ус пе ла 
да до ђе до тре ћег кру га. Био је 
запажен и успе шан пе да го шки 
рад Зо је Бе го ли са Ро зом Ку зма

но вић и мла ђах ном Ди ном Жив
ко вић, ко ја је са 14 го ди на осво
ји ла Спе ци јал ну на гра ду на ре пу
блич ком и са ве зном так ми че њу. 
На Ака де ми ји умет но сти БК, Зо ја 
је од 1995. до 2003. са ве ли ким 
успе хом пре да ва ла на играч ком и 
глу мач ком од се ку. 

Од 1996. го ди не, Зо ја је ак ти
ван члан об но вље ног Удру же ња 
ба лет ских умет ни ка Ср би је, уче
ство ва ла је у свим ак тив но сти ма 
овог стру ков ног удру же ња, а по
себ но је зна ча јан њен до при нос 
осни ва њу и обо га ћи ва њу Фе сти
ва ла ко ре о граф ских ми ни ја ту ра, 
ко је ор га ни зу је ово Удру же ње. 

Да нас се Зо ја Бе го ли ба ви из
да ва штвом и пре во ђе њем „бо жан
ских књи га“. По сле за хук та ле, 
плод не и ра зно род не ка ри је ре у 
умет нич кој игри ко ја јој је до не ла 
мно го ра до сти, она је на шла свој 
ду шев ни спо кој, ка ко са ма ка
же. И ве о ма је рет ка след бе ни ца 
Терп си хо ре ко ја сма тра да је по
сле то ли ко ра да – срећ на осо ба.

(на ста ви ће се)
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
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СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

ГОСТОВАЊА У ЈУНУ

ДОГАЂАЈИ У ЈУНУ

29

понедељак

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

01

04

26

суботапонедељак 19.30

02

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта

петак 19.30

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

опера 
Гаетана 
Доницетија 06

19.00

04

ЕВГЕНИЈЕ 
ОЊЕГИН

среда

опера 
П. И. Чајковског

недеља 19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА
/ ПРЕМИЈЕРА
драма
Бертолта 
Брехта 01

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 03

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак

субота 19.30

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА

опера 
В.А. Моцарта 28

19.30

драма
Синише
Ковачевића 16

ВЕЛИКА ДРАМА

понедељак

19.30

опера 
Ђакома
Пучинија 09

ТОСКА

понедељак

19.30

05

ДЕРВИШ И 
СМРТ

четвртак

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

субота 11.00

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН 

опера 
Ђоакина 
Росинија 07

19.30

драма
Виде
Огњеновић 07

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

субота 12.00

08

КОНЦЕРТ 
ЛАУРЕАТА VII 
ФЕСТИВАЛА 
МУЗИКЕ И ИГРЕ 
„АМАДЕУС”

недеља 19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 08

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

недеља 19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 10

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

уторак среда 19.00

ЛЕТЕЋИ
ХОЛАНЂАНИН 

11 
опера 
Рихарда 
Вагнера

19.30

балет
Адолфа
Адама 12

ЖИЗЕЛА

четвртак петак 19.30

13

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта

субота 19.30

РИГОЛЕТО

опера 
Ђузепа
Вердија 14

19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 15

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

недеља 19.30

балет
Лудвига
Минкуса 17

ДОН КИХОТ

уторак 19.30

драма Вилијама 
Шекспира, 
гостовање Глоб
театра из 
Лондона 18

ХАМЛЕТ

среда 19.00

опера 
Ђакома
Пучинија 19

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

четвртак 19.30

трагедија
Софокла 20

АНТИГОНА

петак 12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела 21

ПЕТАР ПАН

субота

субота 19.30

ТОСКА

опера 
Ђакома
Пучинија 21

12.00

22

КОНЦЕРТ 
ОПЕРСКОГ 
СТУДИЈА  
„БОРИСЛАВ 
ПОПОВИЋ”

недеља недеља 19.30

22

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића

19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 23

АЛЕКСАНДАР

понедељак среда 19.00

КАРМЕН

опера 
Жоржа
Бизеа 25

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 26

КРАЉИЦА 
МАРГО

четвртак петак 19.30

27

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта

20.00

29

ГАЛА 
КОНЦЕРТ

недеља

        

09
20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 11

ЖЕНИДБА

среда 12.00

15

МУЗИКОМ ЗА 
ЖИВОТ
хуманитарни 
концерт 
Хора Опере

недеља

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 28

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ

субота20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 26

БИЗАРНО 

четвртак

20.30

драма
Момчила
Настасијевића 24

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

уторак

20.30

01

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

недеља 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда 20.00

05

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
документарна драма  
Антонија Ђурића, 
гостујућа представа

четвртак 14.00

06

XVIII  ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 
Удружење балетских 
уметника Србије 
/ СЕЛЕКЦИЈА 
ФИНАЛИСТА

петак 20.30

07

XVIII  ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 
Удружење балетских 
уметника Србије 
/ ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 08

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља 20.30

комедија
Милоша
Николића 09

КОВАЧИ

понедељак

20.30

10

XVIII  ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 
РАСКРШЋЕ, у 
кореографији 
М.Јевић, М.Кецмана 
и М.Бачкуље

уторак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 12

ХЕДА ГАБЛЕР / 
50-та представа

четвртак 20.30

комедија 
Жана 
Ануја 13

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 14

НАШИ СИНОВИ 

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 15

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 16

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак

20.30

Ксенијa Поповић 
/Бојанa Мијовић17

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 18

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

среда 20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 19

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

четвртак 20.30

21

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
документарна драма  
Антонија Ђурића, 
гостујућа представа

субота 20.00

22

ХУМАНИТАРНИ 
КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ 
ШКОЛЕ „КОСТА 
МАНОЈЛОВИЋ”

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 23

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ / 
50-та представа

понедељак

20.30

драма  
Љубомира
Симовића 25

ХАСАНАГИНИЦА 

среда 20.30

29

РОДЕО
драма Александра 
Југовића, представа 
Удружења драмских 
уметника Србије

недеља 20.30

30

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
документарна драма  
Антонија Ђурића, 
гостујућа представа

понедељак      

НАРОДНИ ПОСЛАНИК | Међународни театарски фестивал, Скопље, Македонија
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА | Пожаревац
МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА / ПРЕМИЈЕРА | Панчево
КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ | Град-театар Будва, Црна Гора
ХЕНРИ ШЕСТИ | Итака-Шекспир фестивал, Инђија
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ | Град-театар Будва, Црна Гора
ЗАГОНЕТНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ | Културни центар Чукарица
ИЗБИРАЧИЦА | ИНФАНТ, Нови Сад

03.06.
09.06.
12.06.

20. и 21.06.
22.06.

23. и 24.06.
26.06.
30.06

МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА / ПРЕМИЈЕРА, драма Бертолта Брехта, Велика сцена
ВЕЧНА СВЕТЛОСТ МУЗИКЕ, хуманитарни концерт у организацији Асоцијације „Жена+”, Сцена „Раша Плаовић”
ЉУБАВНИ НАПИТАК, опера Гаетана Доницетија, гостује тенор Андрес Кордова (Еквадор), Велика сцена
XVIII ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА, Удружење балетских уметника Србије, Сцена „Раша Плаовић”
06.06. СЕЛЕКЦИЈА ФИНАЛИСТА (улаз слободан) у 14 часова
07.06. ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ у 20.30 часова
10.06. РАСКРШЋЕ, кореографи Милица Јевић, Милош Кецман и Милан Бачкуља, продукција Фестивала кореографских минијатура и 
Награда „Охрабрење 2013”, у 20.30 часова
КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА VII ФЕСТИВАЛА МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС”, у 12 часова, Велика сцена
ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН, опера Рихарда Вагнера, гостује диригент Јоханес Харнајт (Немачка), Велика сцена 
ХЕДА ГАБЛЕР / 50-та представа, драма Хенрика Ибзена, Сцена „Раша Плаовић”
РИГОЛЕТО, опера Ђузепа Вердија, гостује сопран Вера Баранова (Русија), Велика сцена
МУЗИКОМ ЗА ЖИВОТ, приход је намењен трошковима лечења Славољуба Атанасовског, у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ДОН КИХОТ, балет Лудвига Минкуса, гостује Андреј Колчерију, првак балета СНП-а, Велика сцена
ХАМЛЕТ, драма Вилијама Шекспира, гостује Глоб театар из Лондона, у оквиру турнеје Globe to Globe, Велика сцена
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ, опера Ђакома Пучинија, гостују сопран Марија Папајоану (Кипар) и диригент Лоренцо Коладонато (Италија),
Велика сцена
ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостује сопран Марија Папајоану (Кипар), Велика сцена
КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ”, у 12 часова, Велика сцена
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, приход је намењен пострадалима од поплава, у 20 часова,
Сцена „Раша Плаовић”  
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ / 50-та представа, комедија Оскара Вајлда, Сцена „Раша Плаовић”
ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
РОДЕО, драма Александра Југовића, представа УДУС-а, Сцена „Раша Плаовић”
ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Трг Републике

01.06.
01.06.
06.06.

06, 07 и 10.06.

08.06.
11.06.
12.06.
14.06.
15.06.
17.06.
18.06.
19.06.

21.06.
22.06.
22.06.

23.06.
29.06.
29.06.
30.06.


