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НЕ ГУ ЈЕ МО ТРА ДИ ЦИ ЈУ, ПО ШТУ ЈЕ МО АФИР МИ СА НЕ И ПОД СТИ ЧЕ МО МЛА ДЕ УМЕТ НИ КЕ

Најава наступајуће сезоне

На род но по зо ри ште 
сво ју 146. се зо ну 
по чи ње 1. ок то бра 
из во ђе њем Би зе о ве 
опе ре „Кар мен“, у 

ко јој на слов ну уло гу пр ви пут у овој 
по став ци ту ма чи Ја дран ка Јо ва но
вић, у уло зи Дон Хо зеа се пр ви пут 
по ја вљу је Де јан Мак си мо вић, док 
ће Ми ка е ла би ти Су за на Шу ва ко вић 
Са вић; већ три да на ка сни је на ре
пер то а ру је пре ми јер на об но ва Вер
ди је ве „Тра ви ја те“. О да љим пла но
ви ма за пред сто је ћу се зо ну чла но ви 

упра ве, ме ђу ко ји ма су и но ви вр
ши о ци ду жно сти ди рек то ра Опе ре 
диригент Ана Зо ра на Бра јо вић и 
ди рек то ра Дра ме дра ма тург Жељ ко 
Ху бач, ин фор ми са ли су пред став
ни ке ме ди ја на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре одр жа ној 15. сеп тем бра у 
Му зе ју На род ног по зо ри шта.

„Пр ви за да так би ће на ста вља ње 
на ше елит не кул тур не, као и еду ка
тив не уло ге... На род но по зо ри ште 
мо ра да иде на пред. Мо ра да има 
во де ћу уло гу не са мо у умет нич
ком све ту и све ту кул ту ре, не го и у 

дру штву и тре ба да слу жи за при
мер оста ли ма. Мо ра мо да пру жи мо 
шан су мла дим и ма ње афир ми са
ним ства ра о ци ма, од но сно љу ди ма 
ко ји су очи глед но та лен то ва ни“, ре
као је том при ли ком, из ме ђу оста
лог, в. д. управ ника Де јан Са вић. 
На вео је и да ће је дан од при о ри те
та би ти ре а ли за ци ја што ве ћег бро
ја ме ђу на род них го сто ва ња сва три 
умет нич ка ан сам бла и оба ве стио да 
Опе ра већ има уго во ре на го сто ва ња 
у Те ми шва ру и Кра јо ви. Освр нуо 
се и на иде ју ко ју је сво је вре ме но 

по кре нуо, да 
Ве ли ка сце
на На род ног 
по зо ри шта у 
Бе о гра ду до
би је име Бра
ни сла ва Ну
ши ћа и кон
ста то вао да о 
то ме од лу ку 

мо гу да до не су са мо гра ђа ни Бе о
гра да и Ср би је „љу ди ко ји во ле На
род но по зо ри ште и ко јих се то по
зо ри ште ти че“. Из ве стио је и да су 
то ком ле та за вр ше ни сви ра до ви на 
сре ђи ва њу Ве ли ке сце не оште ће не 
у по жа ру де цем бра 2012. и на по ме
нуо да је ком пле ти ран но ви Управ
ни од бор На род ног по зо ри шта.

Ана Зо ра на Бра јо вић је оце ни
ла да Опе ра има ве о ма ква ли тет не 
умет ни ке како ме ђу со ли сти ма тако 
и у Ор ке стру и Хо ру. На ја ви ла је 
по кре та ње про јек та „Опе ра у шко
ла ма“ и на ста вак ре а ли за ци је „Кар
ме ни ја не“ ко ја је за ми шље на као 
сво је вр сна ре ви ја свих на ших ме
цо со пра на ко је у ре пер то а ру има ју 
ову уло гу, али и умет ни ца ко је су 
по ни кле у на шој ку ћи и на ста ви ле 
ка ри је ру у ино стран ству – а у окви
ру ко је је и пред ста ва ко ја отва ра 
се зо ну.

(наставак на стр. 2)
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ПРЕ ГЛЕД 145. СЕ ЗО НЕ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У БЕ О ГРА ДУ

Више пре ми је ра и публике
АУДИ ЦИ ЈА 

Аудицијa за при јем но вих по ла зни ка Опер ског сту ди ја 
„Бо ри слав По по вић“ би ће одр жа на у сре ду, 8. ок то

бра. У ауди ци о ној ко ми си ји би ће в.д. ди рек то ра Опе ре Ана 
Зо ра на Бра јо вић и но во и ме но ва но умет нич ко ру ко вод ство 
Сту ди ја: во кал ни пе да гог Су за на Шу ва ко вић Са вић, ди ри
гент Сте фан Зе кић, ре ди тељ Ива на Дра гу ти но вић Ма ри чић 
и са рад ник за сцен ски по крет Ан дре ја Ма ри чић.

Р. П. Н.
ПО ЗО РИ ШТЕ У ТР ШИ ЋУ

На род но по зо ри ште 
су ове го ди не на 81. 

Ву ко вом са бо ру у Тр ши
ћу пред ста вља ле из ло жба 
Му зе ја „На род но по зо ри
ште уочи Пр вог свет ског 
ра та“ аутор ке Ане То мић и 
драм ска пред ста ва „Срп
ска трилогиjа“. Због на
ја вље ног ло шег вре ме на, 
за вр шна све ча ност је 14. 

сеп тем бра одр жа на у Ву ко вој спо меншко ли где су од лом ке 
из пред ста ве ка зи ва ли глум ци Зо ран Ћо сић и Па вле Је ри
нић. Пред ста ва је, упр кос ки ши, одр жа на на отво ре ној сце
ни сле де ће су бо те, 20. сеп тем бра, пред број ном за до вољ ном 
пу бли ком. 

Р. П. Н.
СА ВИЋ У ИТА ЛИ ЈИ И РУМУНИЈИ

До ни це ти јев „Љу бав ни на
пи так“, под упра вом ма е

стра Де ја на Са ви ћа, отво рио је 
по чет ком ав гу ста но ви Лет њи 
фе сти вал у ита ли јан ском ре ги
о ну Ба зи ли ка та. Пред не ко ли ко 
сто ти на гле да ла ца, у про сто ру 
при род ног ам фи те а тра у око
ли ни По тен це, глав ног гра да 
ове обла сти, пред ста ви ли су 
се мла ди со ли сти, ре ги о нал ни 

Сим фо ниј ски ор ке стар Лу ка не и Хор „Еуро ме ди те ра нео“. 
Из во ђе ње је на и шло на од ли чан при јем ауди то ри ју ма, а наш 
ма е стро је по зван да бу де гост се зо не у Опер ском те а тру 
у Ле ћеу. Наш ма е стро је био по зван да ди ри гу је и све ча ну 
пред ста ву Вер ди је ве „Тра ви ја те“ ко јом је отво ре на се зо на 
На ци о нал не ру мун ске опе ре у Те ми шва ру, где је чест и увек 
ра до ви ђен гост.

Р. П. Н.
ГРАД ТЕ А ТАР БУ ДВА

Овог ле та ан самбл Дра ме је у Бу дви од и грао две пред
ста ве, обе сво је вре ме но оства ре не у ко про дук ци ји са 

Фе сти ва лом „Градте а тар“: ко мад „Ка њош Ма це до но вић“ 
ауто ра и ре ди те ља Ви де Ог ње но вић је 20. ју на отво рио Фе
сти вал, а три да на ка сни је је игра на „Успа ван ка за Ву ка Ни

чи јег“, по ро
ма ну Ксе ни
је По по вић 
у дра ма ти за
ци ји Бо ја не 
Ми јо вић и 
ре жи ји Ђур
ђе Те шић. 
На гра да 28. 
ф е  с т и  ва  л а 
за драм ско 
с т в а  р а  л а 

штво „Град те а тар“, ове го ди не је при па ла пр ва ку На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, Ми о дра гу Кри во ка пи ћу Бри ку, ко ји 
је „сво јом мар кант ном сцен ском по ја вом и ши ро ким ди ја
па зо ном глу мач ких сред ста ва, обе ле жио чи тав је дан пло дан 
пе ри од ју го сло вен ског, а по том срп ског, по зо ри шта и фил
ма... У сво јој ве о ма бо га тој глу мач кој ка ри је ри од и грао је 
ве ли ки број на слов них уло га, по пут Оте ла, Ли ра, Иби ја..., а 
пу бли ка бу дван ског фе сти ва ла пам ти ће га по оства ре њи ма у 
пред ста ва ма ‘Ка ро ли на Ној бер’ и ‘Ба но вић Стра хи ња’ у ре
жи ји Ни ки те Ми ли во је ви ћа, и ‘Ого ва ра ња’ у ре жи ји Љу би
ше Ри сти ћа. Сво јим сјај ним кре а ци ја ма у овим пред ста ва ма 
Кри во ка пић је оста вио тра јан траг и дао зна ча јан до при нос 
раз во ју и ре но меу Бу два Градте а тра“ – ка ко, из ме ђу оста
лог, сто ји у обра зло же њу жи ри ја ко ји су чи ни ли дра ма тург 
Је ле на Кај го (пред сед ни ца), те а тро лог и по зо ри шни кри ти
чар Ја сен Бо ко и глу мац Мла ден Не ле вић.

М. Б.

То ком прет ход не, 145. 
се зо не, на ша три ан
сам бла су од и гра ла 
446 пред ста ва, из ве
де но је 12 пре ми је ра, 

а уку пан број гле да ла ца је из но
сио 134.505. У од но су на ра ни ју, 
144. се зо ну, то је ви ше за че ти ри 
пре ми је ре, 31 пред ста ву и чак 
25.606 гле да ла ца. 

Драм ски ре пер то ар је бо га
ти ји за осам но вих на сло ва – по 
че ти ри на обе сце не: „Да ма с ка
ме ли ја ма“ је пре ми јер но из ве де
на на отва ра њу се зо не на Ве ли кој 
сце ни, у част Ми ре Сту пи це, по
во дом ње ног 90. ро ђен да на. Усле
ди ле су, на ис тој сце ни, пре ми је
ре „Срп ска три ло ги ја“, „На род ни 
по сла ник“ и „Мај ка Хра брост и 
ње на де ца“ (у окви ру Про гра ма 
обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Пр
вог свет ског ра та; пред ста ва ре а
ли зо ва на уз по др шку Кул тур ног 
цен тра Пан че ва). На Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“, пу бли ка је пр во ви де ла 
ко мад „Би зар но“ (ко про дук ци ја са 
Ша бач ким по зо ри штем), а по том 
„Успа ван ку за Ву ка Ни чи јег“ (ко
про дук ци ја са Фе сти ва лом „Град 
те а тар Бу два“), „На ше си но ве“ и 
„Код ве чи те сла ви не“. 

Пр ва опер ска пре ми је ра је би
ла „In hoc sig no“, у окви ру за вр
шне ма ни фе ста ци је обе ле жа ва ња 
17 ве ко ва од до но ше ња Ми лан
ског едик та, а на кон то га су по
ста вље ни „Ле те ћи Хо лан ђа нин“ 
и „То ска“, док је Ба лет на сце ну 
вра тио би се р кла сич не ба лет ске 
ли те ра ту ре „Крц ка Ора шчи ћа“.

На ша ку ћа је имала и број на 
го сто ва ња у зе мљи, али и у ино
стран ству: у Зе ни ци, Бе чу, Лон
до ну, и три гра да у Ка на ди (Ки
чи нер, То рон то, Вин дзор). 

Про сла ви ли смо и две де це
ни је умет нич ког ра да Ја сми не 
Трум бе таш Пе тро вић, 30 го ди на 
умет нич ког ра да Зо ри це Ми тев 
Вој но вић, 50. из во ђе ња опе ре 

„Тру ба дур“ и драм ских пред ста
ва „Хе да Га блер“ и „Ва жно је 
зва ти се Ер нест“... Пре ми је ра ма, 
кон цер ти ма, из ло жба ма и дру гим 

аде кват ним про гра ми ма, обе ле
жи ли смо и 200 го ди на од ро ђе
ња Ђу зе па Вер ди ја, 200 го ди на 
од ро ђе ња Ри хар да Ваг не ра, 450 
го ди на од ро ђе ња Ви ли ја ма Шек
спи ра, 100 го ди на од смр ти Сте
ва на Мо крањ ца, 100 го ди на од 
смр ти Да во ри на Јен ка, 90 го ди на 
жи во та и 35 го ди на пе да го шког 
ра да Би сер ке Цве јић, 90 го ди на 

од ро ђе ња Ми ло са ва 
Ми је Алек си ћа, 100 го
ди на од пр ве пре ми је ре 
„То ске“ и 90 го ди на од 
пр ве пре ми је ре „Хо
лан ђа ни на лу та ли це“ у 
На род ном по зо ри шту.

На род но по зо ри
ште је про ле тос по ста
ло члан „Ја дран ске ру
те“ у окви ру про јек та 
„Европ ска ру та исто

риј ских те а та ра“, а пот пи сан је и 
Про то кол о ду го роч ној са рад њи 
са Му зич кодрам ским по зо ри
штем Сур гут из Ру си је. 

У Му зе ју На род ног по зо ри
шта, осим те мат ских ци клу са 
„Су сре ти“, „Про мо ци је“, „Кон
цер ти“, „Се ћа ња“, „Ју би ле ји“, 
„Три би не“, „Школ ски час“, 
„Пред ста вља мо мла де“, „Раз го во
ри“, „Пре да ва ње“, „Ве че по е зи је“ 
и „Отво ре на вра та“, при ре ђе не су 
и че ти ри из ло жбе – „Ми ра Сту
пи ца – глу ми ца ве ка“, „Би сер
ка Цве јић – Вер ди је ва хе ро и на“, 
„Ми ја Алек сић – Би ти глу мац“ и 
„Алек сан дар Бу гар ски – не и мар 
по ме ри кра ља“. 

М. Без бра ди ца

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

За де цем бар је на ја ви ла свет
ску пре ми је ру опе ре Све ти сла ва 
Бо жи ћа „Ме лан хо лич ни сно ви 
гро фа Са ве Вла ди сла ви ћа“ ко
јом ће за по че ти ци клус вра ћа ња 
срп ских ком по зи то ра на сце ну 
На род ног по зо ри шта. „По во дом 
обе ле жа ва ња 150 го ди на од ро ђе
ња Ри хар да Штра у са, пла ни ра мо 
да, та ко ђе у де цем бру, из ве де мо 
‘Са ло му’, ко ју би смо ка сни је же
ле ли да пре зен ту је мо на тур не ја ма 
и фе сти ва ли ма. До кра ја се зо не 
пла ни ра мо и по ста вља ње ‘Оте ла’. 
Са том пред ста вом, те нор Ду шан 
Пла зи нић прославиће 20 го ди на 
умет нич ког ра да“. По ред тра ди
ци о нал них га ла кон це ра та, но во
го ди шњег и на кра ју се зо не, на ја
ви ла је и кон церт у част Свет ског 
да на де те та, као и је дан нео бич ног 
на сло ва – „Без пе ва ња, мо лим“.

Жељ ко Ху бач је ка зао да ће до 
кра ја го ди не би ти на ста вље ни за
по че ти про јек ти, а тек по том ће 
се по све ти свом ре пер то а ру, у ко
јем би же лео тач ну ме ру из ме ђу 
до ма ће и свет ске кла си ке, за тим 

про ве ре не, али и мла де ре ди те ље 
из Ср би је и ре ги о на, као и про грам 
за ани ми ра ње мла дих до ма ћих 
драм ских пи са ца. „Во лео бих да у 
на ред них не ко ли ко го ди на де ли ма 
Шек спи ра, Че хо ва, Ши ле ра... при
дру жи мо Ацу По по ви ћа, Љу бо ми
ра Си мо ви ћа, Ду ша на Ко ва че ви
ћа, Би ља ну Ср бља но вић, Ми ле ну 
Мар ко вић... По ред Его на Са ви на 
и Ко ка на Мла де но ви ћа, же лео бих 
да на ше пред ста ве ре жи ра ју Бо рис 
Ли је ше вић, Андраш Урбан, Сне
жа на Три шић, из ре ги о на Ди е го 
де Бреа, Оли вер Фр љић...“, ре као 
је. Под се тив ши да су у то ку про бе 
Ну ши ће ве „Књи ге дру ге“, на ја вио 
је и ре ви ју „Ну ши ћу у част“ ко ја ће 
би ти одр жа на по во дом пишчевог 
150. ро ђен да на. „У то ку је и зах тев
ни про је кат ‘Пут у Да маск’ Аугу
ста Стринд бер га у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа. Пре ми је ра ће би ти 
на Дан по зо ри шта – 22. но вем бра, 
а у пла ну је да се са том пред ста
вом на ста ви са рад ња са швед ским 
Дра ма те ном“, до дао је но ви в. д. 
ди рек то ра Дра ме.

В.д. ди рек то ра Ба ле та Кон
стан тин Ко стју ков је на ја вио го
сто ва ње пред ста ве „Алек сан дар“ 
22. и 23. ок то бра у окви ру глав
ног про гра ма Ин тер на ци о нал ног 
фе сти ва ла „Сер ван ти но“ у Мек
си ку, уз још че ти ри из во ђе ња у 
раз ли чи тим гра до ви ма ове да ле ке 
зе мље. У де цем бру Ба лет обе ле
жа ва де сет го ди на од пре ми је ре и 
150. из во ђе ње ба ле та „Ко то та мо 
пе ва“. На сце ни „Са ва цен тра“ ће 
кра јем го ди не би ти изведенo на ше 
„Ла бу до во је зе ро“ са ба лет ским 
па ром из Бољ шог те а тра,  а у ја ну
а ру „Крц ко Ора шчић“ са умет нич
ким па ром, из Укра ји не. Ко стју ков 
је на ја вио и об но ву „Жи зе ле“ ко
ја је на ре пер то а ру већ 50 го ди на, 
као и пре ми је ру „Сли ке До ри ја на 
Гре ја“ у ко ре о гра фи ји Вла ди ми ра 
Ло гу но ва. За де цем бар је на ја вио 
одр жа ва ње про гра ма „Ве че мла
дих ко ре о гра фа“ на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“, у окви ру ко јег ће сво је 
ра до ве при ка за ти Де јан Ко ла ров и 
Ђор ђе Ма ка ре вић.

М. Б.

Ове године уче ство
ва ли смо и на фе

сти ва ли ма и смо тра ма: 
Сте ри ји но по зор је, Пр ви 
ин тер на ци о нал ни фе
сти вал те а та ра бал кан
ских зе ма ља (Бур са, Тур
ска), Градте а тар Бу два, 
Фестивал БиХ драме, 
Ме ђу на род ни те а тар
ски фе сти вал (Ско пље), 
Ба летфест Са ра је во...
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ОКТОБАР 2014. 
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• АЛЕКСАНДАР БУГАРСКИ – НЕИМАР ПО МЕРИ КРАЉА 
Изложба o животу и раду архитекте старе зграде Народног 

позоришта и других здања старог Београда, аутор Марија Кузминац 

ПРОМОЦИЈЕ 
15. 10 | 18.00
Габриела Теглаши Велимировић, БАЛЕТ ДА ЛИ СЕ ТО 
ЈЕДЕ? Издавач Удружење балетских уметника Војводине 

23. 10 | 18.00
Рашко В. Јовановић, БРАНИСЛАВ Ђ. НУШИЋ – ЖИВОТ И 
ДЕЛО, Издавач Службени гласник

СУСРЕТИ 
17. 10 | 18.00
ВЈЕРА МИКИЋ МИРАНОВИЋ, примадона 

ОТВОРЕНА ВРАТА
18. 10 | 12.00

ЧИТАЛИШТЕ
28. 10 | 18.00
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА 
учествују драмски уметник Зоран Ћосић и Нина Ћосић 
(обоа)

ИЗЛОЖБА – отварање 
3. 11 | 18.30
БРАНИСЛАВ НУШИЋ – УПРАВНИК НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ (1900–1902)
аутори Мирјана Одавић и Јелица Стевановић

По во дом 150 го ди
на од ро ђе ња Бра
ни сла ва Ну ши ћа, 
у по не де љак 20. 
ок то бра, на Сце ни 

„Ра ша Пла о вић“ би ће пре
ми јер но од и гран ње гов 
ма ње по знат ко мад, 
„Књи га дру га“, у ре
жи ји Ан ђел ке Ни
ко лић. Ову „са лон
ску“ дра му у три 
чи на, ко ја ће пр ви 
пут би ти из ве де на 
у На род ном по зо
ри шту у Бе о гра
ду, ка рак те ри шу 
м е  л о  д р а  м а 
тич ни то ко ви 
и ра зно вр
сне нео
ч е  к и  в а  н е 
си ту а  ци је 
у ко ји ма је 
пи сац же лео 
да на из ве
стан сим бо
ли ч ни на чин 
при ка же ми
стич не ве зе 
љу ба ви и 
људ ске суд
би не.

Уз на шу 
са  го вор ни цу 
ко јој је по ве
рен лик глав не 
ју на ки ње – пр
ва ки ње драм ске 
Рај не Ма ре тић 
Дол ске, уло ге ту ма че Зла ти ја Ива
но вић (Ида Под град ска, драм ска 
су бре та), Ма ри ја Бер гам (Ми ра, 
по чет ни ца и уче ни ца Рај ни на), Ср
ђан Ка ра но вић (Љу бав ник), Гој ко 
Ба ле тић (Го спо дин Те о дор), Бо јан 
Кри во ка пић (Драм ски пи сац), Ан
дре ја Ма ри чић (Уред ник „Ко ме ди
је“), Да ни је ла Угре но вић (Кри ти
чар ка ре ви је „Но ви хо ри зонт“) и 
Пре драг Ми ле тић (Кри ти чар жур
на ла „Ју тро“).

Шта Вам је би ло по себ но ин-
спи ра тив но у „Књи зи дру гој“, 
ко ја је чак и бо љим по зна ва о ци-
ма Ну ши ће вог опу са по при лич-
но не по знат ко мад?

Пре све га, чи ње ни ца да се рад
ња чи та вог ко ма да од и гра ва у по зо
ри шном ми љеу с по чет ка про шлог 
ве ка. Би ло ми је ве о ма уз бу дљи во 
да по вла чим не ке па ра ле ле из ме ђу 
он да шњег и ов да шњег по зо ри шта, 
као и да при ме ћу јем њи хо ве слич
но сти и раз ли ке. Осим то га, ово је, 
уисти ну, јед на тра гич на љу бав на 
при ча дво је љу ди, а то је те ма ко ја 
ме у по зо ри шту увек ин спи ри ше.

Иако се у сво јим ко ма ди ма 
че сто ба вио де ви ја ци ја ма раз не 
вр сте, Ну шић ипак во ли сво је 
ли ко ве. Ко ли ко има раз у ме ва ња 

и љу ба ви за Рај ну и свет ко ји је 
окру жу је?

Свет ко ји окру жу је Рај ну је 
упра во свет у ко јем је Ну шић 
про вео цео свој жи вот и због то га 

га по зна је ве о ма до
бро. И, ма да ка жу 
да је Ну шић био 
ве о ма „слаб на 

глу ми це“, да 
се ла ко за
љу бљи вао у 
њих, не мо гу 
да се от мем 
ути ску, ра де
ћи овај ко

мад, да 
он га ји 

ве  ли

ко не по што ва ње пре ма њи ма и 
да их опи су је као да ме сум њи вог 
мо ра ла. Без об зи ра на све, ако 
Ну шић и не во ли Рај ну, ја је ве
о ма во лим и на ла зим оправ да ња 
за ње не по ступ ке, јер то је је ди ни 
на чин да је до ча рам на сце ни, гле 
ап сур да, баш она ко ка ко је Ну шић 
на пи сао.

Да ли је ње на тра гич на суд-
би на, мо жда, мо гла да бу де из бег-
ну та?

Ве ро ват но је сте, али то ви ше 
не би би ла Рај на, већ не ки дру ги 
лик. Рај на, ле па же на, на вр хун цу 
ка ри је ре, ве ли ка у свом глу мач
ком да ру, обо жа ва на и сла вље на 
од свих, уса мље на је же на, жед на 
љу ба ви. Она је све сна да сви во

ле Рај ну глу ми цу (тач ни је хе ро и не 
ко је игра) и ње ну сла ву, са мим тим 
и моћ, ко ја јој као оре ол сто ји над 
гла вом. У па нич ном стра ху од про
ла зно сти и чи ње ни це да је је ди на 
из ве сност ко ја је че ка за бо рав, а то 
је ве чи та суд би на глум ца, она жи
ви жи вот пу ним плу ћи ма, оти ма 
од ње га све, па се чак и по и гра
ва суд би на ма дру гих, у же љи да 
у њи ма оста ви не из бри сив траг. 
На жа лост, то је и до во ди до тра
гич ног кра ја.

Ко мад се зби ва то ком два-
де се тих и по чет ком три де се тих 
го ди на про шлог ве ка у Бе о гра-
ду, ко је су би ле ве о ма бу ран дру-
штве ни пе ри од у Ср би ји...

Ве о ма је ин те ре сант но да је 
ово ко мад у ко јем не ма по ли ти ке, 

ина че та ко све при сут не у ве
ћи ни Ну ши ће вих ко ме

ди ја. Али, на рав но, 
при су тан је мо ме

нат по ли тич ки 
по доб них пи са
ца, кри ти ча ра, 

ре ди те ља… 
и ту сва

ка ко по
с т о  ј и 

п а 
ра

ле ла са овим вре ме ном. Ме ђу тим, 
то ни је те ма овог ко ма да, па ни 
на шег по себ ног ин те ре со ва ња у 
про це су са мог ства ра ња.

Рад ња се „зби ва у ми љеу ве-
ли ког те а тра“. На ко ји на чин 
се пред ста ва ба ви пре и спи ти-
ва њем ме ста и функ ци је по зо-
ри шта у свакодневном жи во ту, 
од но сно мо же ли жи вот да се 
по сма тра као јед но ве ли ко по зо-
ри ште?

Да ли је жи вот по зо ри ште или 
по зо ри ште жи вот, то је ве чи то пи
та ње без ко нач ног од го во ра. Сва
ка ко, од у век су у не рас ки ди вој 
спре зи, ис пре пле те ни, ути чу јед но 
на дру го, ства ра ју ћи је дан про стор 
у ко јем сви ми, и глум ци и пу бли
ка, ис тра жу је мо, по ста вља мо пи
та ња и по ку ша ва мо да на ђе мо од
го во ре....

По зо ри шна пу бли ка се ве-
о ма че сто иден ти фи ку је са Ну-
ши ће вим ју на ци ма. Има ли ме-
ђу ли ко ви ма из овог де ла не ких 
„кло но ва“ ко је би смо мо гли да 
пре по зна мо и да нас, не са мо на 
ули ци, већ и на сце ни?

Сва ка слич ност је ап со лут но 
на мер на!!!

Ми ко јан Без бра ди ца

ИН ТЕР ВЈУ | НЕ ЛА МИ ХА И ЛО ВИЋ

Сва ка слич ност је на мер на

„Ра ша Пла о вић“ би ће пре
ми јер но од и гран ње гов 
ма ње по знат ко мад, 
„Књи га дру га“, у ре
жи ји Ан ђел ке Ни
ко лић. Ову „са лон
ску“ дра му у три 
чи на, ко ја ће пр ви 
пут би ти из ве де на 
у На род ном по зо
ри шту у Бе о гра
ду, ка рак те ри шу 
м е  л о  д р а  м а 
тич ни то ко ви 
и ра зно вр
сне нео
ч е  к и  в а  н е 
си ту а  ци је 
у ко ји ма је 
пи сац же лео 
да на из ве
стан сим бо
ли ч ни на чин 
при ка же ми
стич не ве зе 
љу ба ви и 
људ ске суд

Уз на шу 
са  го вор ни цу 
ко јој је по ве
рен лик глав не 
ју на ки ње – пр
ва ки ње драм ске 
Рај не Ма ре тић 

га по зна је ве о ма до
бро. И, ма да ка жу 
да је Ну шић био 
ве о ма „слаб на 

глу ми це“, да 
се ла ко за
љу бљи вао у 
њих, не мо гу 
да се от мем 
ути ску, ра де
ћи овај ко

мад, да 
он га ји 

ве  ли

из ве сност ко ја је че ка за бо рав, а то 
је ве чи та суд би на глум ца, она жи
ви жи вот пу ним плу ћи ма, оти ма 
од ње га све, па се чак и по и гра
ва суд би на ма дру гих, у же љи да 
у њи ма оста ви не из бри сив траг. 
На жа лост, то је и до во ди до тра
гич ног кра ја.

Ко мад се зби ва то ком два-
де се тих и по чет ком три де се тих 
го ди на про шлог ве ка у Бе о гра-
ду, ко је су би ле ве о ма бу ран дру-
штве ни пе ри од у Ср би ји...

Ве о ма је ин те ре сант но да је 
ово ко мад у ко јем не ма по ли ти ке, 

ина че та ко све при сут не у ве
ћи ни Ну ши ће вих ко ме

ди ја. Али, на рав но, 
при су тан је мо ме

нат по ли тич ки 
по доб них пи са
ца, кри ти ча ра, 

ре ди те ља… 
и ту сва

ка ко по
с т о  ј и 

п а 
ра

Књигу другу“ ре жи
ра Ан ђел ка Ни ко лић, 

дра ма тург је Сло бо дан Об
ра до вић, сце но граф Ве сна 
По по вић, ко сти мо граф 
Ол га Мр ђе но вић, ком по зи
тор Дра шко Аџић, сцен ски 
го вор Ди ја на Ма ро је вић 
Ди клић, сцен ски по крет 
Бо ја на Ми шић.

СУ СРЕТ СА ПРИ МА ДО НОМ

Пр ви гост ци клу са „Су сре ти“ у но вој се зо ни Му зе ја На
род ног по зо ри шта, у пе так 17. ок то бра, би ће при ма до

на Вје ра Ми кић Ми ра но
вић. Раз го вор са умет ни
цом, ко ја је на сце ни На
ци о нал ног те а тра пе ва ла 
нај од го вор ни ји и нај те жи 
фах драм ског со пра на, 
во ди ће ди рек тор Му зе ја, 
Дра ган Сте во вић.

М. Б.
НУ ШИЋ У „ЧИ ТА ЛИ ШТУ“

У окви ру но вог ци клу са „Чи та ли ште“, у уто рак 28. ок
то бра, глу мац На род ног по зо ри шта Зо ран Ћо сић и 

ње го ва су пру га, обо и ста Сим
фо ниј ског ор ке стра РТСа Ни
на Ћо сић, до ча ра ће го во ром 
и му зи ком (Ј. Маринковић и 
С. Мокрањац) свет Ну ши ће ве 
збир ке крат ких при ча „При
по вет ке јед ног ка пла ра“. То је 
књи га о срп скобу гар ском ра ту 
„пи са на при род но и јед но став
но, с пу но са о се ћа ња пре ма ма
лом чо ве ку и ње го вим стра да
њи ма у ра ту, ко ја и да нас де лу је 
све же и због свог ан ти рат ног 
ста ва, мо дер но“ (Ра шко В. Јо
ва но вић). Спо знав ши да „уз бу
дљи ве, дра ма тич не, по тре сне, 
по е тич не, ду хо ви те, тра гич не 
си ту а ци је и исто та кви ли ко
ви ко ји де фи лу ју овом збир
ком при по ве да ка чи не ово ма ло по зна то, а из у зет но вред но 
ли те рар но Ну ши ће во де ло ин спи ра тив ним ма те ри ја лом за 
уз бу дљив по зо ри шни чин“, Ћо сић пред слу ша о це до но си 
нео бич ну пред ста ву. Он се све сно ли ша ва игра ња ли ка и 
пре у зи ма уло гу при по ве да ча, те же ћи да по стиг не „ути сак 
ко ји сам чи та лац има док чи та Ну ши ће ву збир ку при по ве
да ка“. Да ова кав об лик сцен ског из во ђе ња пу бли ка до бро 
при хва та, по ка за ло се на сва кој од де се так пред ста ва из ве
де них од пре ми је ре у Бе о гра ду 29. ма ја 2014. у би бли о те ци 
„Ми лу тин Бо јић“, на го сто ва њи ма у Кња жев цу, Ле сков цу, 
Ле по са ви ћу, Ко сов ској Ми тро ви ци, Гра ча ни ци, Зу би ном 
По то ку, То по ли, Аран ђе лов цу и на Убу.

М. Б.
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Тра ви ја та на сце ни На род ног по зо ри шта
У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРНОЈ ОБНОВИ

Опе ра „Тра ви ја та“ 
Ђ. Вер ди ја је пр
ви пут из ве де на 
у Бе о гра ду 13. 
де цем бра 1895. 

го ди не као јед
на од пет на ест 
опе ра ко је је у 
ре сто ра ну код 
„Хај дук Вељ
ка“ ви ше од ме
сец да на „ве о ма 
успе шно“ игра
ла Опер ска тру
па Ен ри ка Ма си
ни ја из Ита ли је. 
Сле де ћи су срет 
Бе о гра ђа на са 
овим Вер ди је
вим де лом био 
је 4. мар та 1908. 
го ди не, ка да 
су га чла но ви 
Опер ске тру пе Ђу зе па Се ри ја, 
та ко ђе из Ита ли је, при ка за ли у 
ре сто ра ну „Ко ла рац“. Че ти ри го
ди не ка сни је, 25. и 27. ју на 1912. 
го ди не, „Тра ви ја та“ је по но во из
ве де на у Бе о гра ду, али ово га пу та 
у На род ном по зо ри шту и у „до ста 
со лид ном“ ту ма че њу опер ске тру
пе „Ве ли ка ита ли јан ска опе ра Ј. 
Ка сте ла на“, ко ја је та да го сто ва ла 
на сце ни код Спо ме ни ка уме сто 
Опе ре Хр ват ског зе маљ ског ка за
ли шта из За гре ба, чи ји је до ла зак 
оне мо гу ћи ла за бра на хр ват ског 
ба на.

По сле осни ва ња Опе ре као 
са мо стал ног сек то ра На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, у се зо ни 
1919/1920, њен ан самбл је пре
ми јер но при ка зао „Тра ви ја ту“ 6. 
апри ла 1921. на сце ни Ма ње жа (у 
то вре ме су све пред ста ве игра не 
на тој сце ни, јер су би ли у то ку 
ра до ви на об но ви глав не згра
де, знат но оште ће не то ком Пр вог 
свет ског ра та). Те ве че ри је ди ри
го вао Сте ван Хри стић, ре ди тељ 
је био Ју риј Ра ки тин, а у глав ним 
уло га ма су на сту пи ли Ксе ни ја Ро
гов ска као Ви о ле та, Исак Ар ми
ди као Ал фред Жер мон и Па вле 
Хо лот ков као Жорж Жер мон. По 
оце ни кри ти ча ра, пред ста ва је до
жи ве ла „ве ли ки успех“, Хри стић 
је дао „до ста се бе у сла ву ита ли
јан ског ком по зи то ра“, Ра ки тин 
је „ре жи рао сјај но“, Ро гов ска је 
„сво јим ме ка ним, пу ним и по у зда
ним гла сом би ла див на“, Ар ми ди 
је „са мо уне ко ли ко ус пео“, Хо лот
ков је „осво јио пу бли ку већ сво јом 
пр вом по ја вом“, хор се „по себ но 
ис ти цао“, ор ке стар је био „по вре
ме но пре гла сан и не пре ци зан“, а 
ба лет ска игра три Ру ски ње у тре
ћем чи ну „пру жи ла је рет ко за до
вољ ство“. У тој се зо ни од и гра но 
је још је да на ест пред ста ва ове 
Вер ди је ве опе ре, ко ја је до 1941. 

го ди не из ве де на на сце ни На род
ног по зо ри шта укуп но сто пе де
сет два пу та. 

Од мно го број них на ших и 
ино стра них умет ни ка ко ји су из
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Пре ми јер на об но ва ре
жи је Бо ри сла ва По

по ви ћа ко ју пре но си Ива на 
Дра гу ти но вић Ма ри чић 
би ће 4. ок то бра 2014, ка да 
ће за ди ри гент ским пул
том би ти ма е стро Ђор
ђе Па вло вић (пред ста ву 
ће ка сни је ди ри го ва ти и 
Зо ри ца Ми тев Вој но вић). 
Сце но граф је Бо рис Мак
си мо вић, ко сти ме Бо жа не 
Јо ва но вић је об но ви ла Ол
га Мр ђе но вић, а ко ре о граф 
је Вла ди мир Ло гу нов. Уло
ге спре ма ју: Са ња Кер кез, 
Сне жа на Са ви чић Се ку
лић и Гор да на То мић (Ви
о ле та Ва ле ри), Ду брав ка 
Фи ли по вић, Љу би ца Вра
неш, Та ма ра Ни ке зић, Све
тла на Не сто ров и Ви шња 
Ра до сав (Фло ра  Бер воа), 
Та тја на Ми тић и Јо ва
на Бе лић (Ани на), Ду шан 
Пла зи нић, Де јан Мак си
мо вић и Јан ко Си на ди но
вић (Ал фред Жер мон), Ми
о драг Д. Јо ва но вић, Вла ди
мир Ан дрић и Вук Зе кић 
(Жорж Жер мон), Алек
сан дар Пан те лић и Па вле 
Жар ков (Ба рон Ду фол), 
Игор Ма тве јев, Да рко 
Ђор ђе вић, Да ни ло Сто
шић и Сло бо дан Жив ко вић 
(Га стон, ви конт од Ле то
ри је ра), Ми ха и ло Шљи вић 
и Алек сан дар Пан те лић 
(Мар киз д’ Oбињи), Све то 
Ка стра то вић и Ми ха и ло 
Шљи вић (Док тор Грен
вил). У пред ста ви уче ству
ју и Ор ке стар и Хор, као и 
со ли сти и ан самбл Ба ле та 
На род ног по зо ри шта.
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На слов нај но ви је 
књи ге Зо ра на Т. 
Јо ва но ви ћа „Дра
ма тур шки огле ди“ 
кри је не слу ће но 

бо гат ство ра зно вр сно сти те ма из 
обла сти те а тро ло ги је, ко је чи не 
ши рок спек тар ин те ре со ва ња 
и зна ња „јед ног од нај зна чај ни
јих срп ских те а тро ло га да нас, 
на уч ни ка не спор ног угле да (...) 
ве ли ког ауто ри те та у на уч ној 
обла сти о по зо ри шту“, ка ко је, 
из ме ђу оста лог, ока рак те ри сан 
при ли ком уру че ња На гра де 
„Ло во ров ве нац“ овог ве ли ког 
при зна ња. Пр ва по гла вља су 
сво је вр сна збир ка ода бра них 
ра до ва на ста лих то ком по след
ње две де це ни је, од ко јих се 
мно ги од но се на На род но по
зо ри ште и ње го ве умет ни ке.

Нај пре, ту је по гла вље „По
зо ришт ни ци из про шло сти“ у 
ко јем аутор осве тља ва не ко
ли ци ну ма ње по зна тих по кло
ни ка те а тра, а до бро нам зна не 
умет ни ке сли ка у са свим но вом 
све тлу, из до са да скри ве них угло
ва. Ту су при че о срп ском пе сни
ку Ни ко ли Бо ро је ви ћу и ње го вим 
пи о нир ским по зо ри шним на сто ја
њи ма у Ри је ци сре ди ном 19. ве ка, 
као и о ве ли ком, 
ви ше стру ком до
при но су ра ним 
де це ни ја ма ра да 
На род ног по зо
ри шта у Бе о гра
ду на шег зна ме
ни тог при по ве да
ча Ми ло ва на Ђ. 
Гли ши ћа, по том 
ана ли за ре пер то
а ра пу ту ју ће тру
пе Фо ти ја Или
чи ћа, док се Ну
шић по сма тра из 
аспек та дво ја ког 
при су ства ве ли
ког ко ме ди о гра
фа у Пан че ву (при ват не по се те и 
из во ђе ње ње го вих ко ма да), те ње
го вих мно го број них  ра зно род них 
умет нич кодру штве них ан га жма на 
(управ ник и осни вач ви ше по зо ри
шних ку ћа, кре а тор по зо ри шне и 
кул тур не по ли ти ке, ини ци ја тор са
рад ње са ино стра ним те а три ма...). 
Јо ва но вић ов де об ја вљу је и сту ди ју 
„Ми лан Грол и по зо ри ште“, ко ја је 
ауто ра сво је вре ме но ин спи ри са
ла да у ме ђу вре ме ну при ре ди три 
књи ге Гро ло вих са бра них ра до ва 
ве за них за на ше по зо ри ште (у из
да њу На род ног по зо ри шта), као 
и мо но гра фи ју о овој све стра ној 
лич но сти (чи је де ло ве су По зо ри
шне но ви не об ја вљи ва ле у фор ми 
фељ то на). Ово по гла вље са др жи 
и текст о Бра ни сла ву Во ји но ви ћу, 
управ ни ку чак три ме ђу рат на те а

тра, ме ђу ко ји ма и На род ног по зо
ри шта, као и два сег мен та Јо ва но
ви ће вих оп се жних ис тра жи ва ња о 
скоп ском по зо ри шту: о ра ду В. Ж. 
Ма су ке у овом те а тру, те о ве ли ка
ну та мо шњег драм ског ан сам бла, 
Пе ри Јо ва но ви ћу.

Дру го по гла вље се ба ви дра
ма ти за ци ја ма про зних де ла тро
ји це на ших зна ме ни тих књи жев
ни ка, Ра до ја До ма но ви ћа, Сте ва на 
Срем ца и Јан ка Ве се ли но ви ћа, док 

у тре ћем чи та мо 
о сцен ским суд
би на ма по је ди
них ко ма да, по
зна тих (Сте ри ји
ни „Ро до љуп ци“ 
у Га ве ли ној по
став ци, Ко сти
ћев „Пе ра Се ге
ди нац“, Ко чи ћев 
„Ја за вац пред 
су дом“) и не по
зна тих („Ка пе
танПан те ли ји на 
по сла“ То до ра 
Љ. По по ви ћа и 
„Кан це ла риј ско 
вре ме“ Че де По

по ви ћа), као и сту ди ја о раз ли чи
тим драм ским при ка зи ма Ко сов
ског бо ја на на шим сце на ма.

Зо ран Т. Јо ва но вић не за бо ра
вља ни сво је ко ле ге, прет ход ни ке 
у пре га лач ком, ком пли ко ва ном, 
по све ће ном по слу ис тра жи ва ња 
по зо ри шног тра ја ња у нас, упо
зна ју ћи нас са жи во том и де лом 
на ших ве ли ких исто ри ча ра и те
а тро ло га Бо ри во ја С. Стој ко ви ћа, 
Сло бо да на А. Јо ва но ви ћа, Ста ни
сла ва Ба ји ћа, Дра го љу ба Влат ко
ви ћа и Ду ша на Ми ха и ло ви ћа. 

По гла вље чи ји на слов је „Но
во сад ски по зо ри шни круг“ пред
ста вља по сте пе ни пре лаз из ме ђу 
на уч них ра до ва са бра них у пр ва 
че ти ри по гла вља и по то њег де ла 
књи ге ко ји је по све ћен ауто ру, а 
чи ји цен трал ни део је пи сан у ви ду 

ауто би о гра фи је. У пе том по гла вљу, 
на и ме, Јо ва но вић на је дин ствен, 
то пао и при сан на чин нај пре пи ше 
о не у мор ном хро ни ча ру и ле то пи
сцу но во сад ског по зо ри шта, глум
цу Ста но ју Ду ша но ви ћу, по том 
ода је по шту ду го го ди шњем управ

ни ку СНПа Ми ло шу Ха џи ћу, 
те до но си пор тре те два глу мач
ка бар да – Сте ва на Ша ла ји ћа и 
Мир ка Пет ко ви ћа.

Бу ду ћи да је књи га са став ни 
део при зна ња за жи вот но де ло, 
њен дру ги део је по све ћен ла
у ре а ту и нај пре до но си кра так 
текст о са мој на гра ди и ње ним 
прет ход ним (и по то њим, до са
да шњим) до бит ни ци ма, го вор 
ко ји је на све ча но сти уру че ња 
одр жао та да шњи ди рек тор Му
зе ја, те а тро лог Зо ран Мак си мо
вић, те за хвал ни цу до бит ни ка. 
Сле де „Ауто би о граф ски за пи
си“ у ко ји ма упо зна је мо Зо ра
на Т. Јо ва но ви ћа на са свим нов 
на чин и са гле да ва мо га у свим, 
раз гра на тим и ра зно вр сним ви
до ви ма ње го вог те а тар ског де

ла ња, тра га ња и тра ја ња – од дра
ма тур га до управ ни ка по зо ри шта, 
од уред ни ка по зо ри шних ча со пи са 
до глав ног уред ни ка свих из да ња 
по зо ри шног му зе ја, од по зо ри шног 
прак ти ча ра до те о ре ти ча ра, исто
ри ча ра, лек си ко гра фа, ка ко он сам 
во ли да ка же „те а тро ло шког ар хе о
ло га“... О све му ово ме, а на ро чи то 
о оном де лу ње го ве ак тив но сти иза 
ко јег су оста ли пи са ни тра го ви, на 
кра ју књи ге све до чи и им по зант на 
би бли о гра фи ја, ко ја по ред го то
во за стра шу ју ће ду гач ког по пи са 
об ја вље них књи га, сту ди ја, есе ја 
и дру гих ра до ва (25 стра на гу стог 
тек ста), на во ди и гла си ла чи ји је 
уред ник или са рад ник био (и још 
увек је), број не на уч не ску по ве на 
ко ји ма је уче ство вао, те ње го ве ра
зно вр сне ан га жма не на ра ди ју и 
те ле ви зи ји.   

Ово от ме но опре мље но из да
ње По зо ри шног му зе ја Вој во ди не 
при дру жу је се број ним дра го це
ним ра до ви ма овог увек сту ди о
зног и по у зда ног те а тро ло га и по
ста је из вор на ко ји ће се бу ду ћи ис
тра жи ва чи исто ри је на шег те а тра 
ра до осла ња ти. 

Иако се аутор у увод ном тек
сту обра ћа чи та о ци ма и ре чи ма: „у 
тре ну ци ма ка да за о кру жу је мо спи
са тељ ски опус (...) ка да ста вља њем 
тач ке упот пу ни мо круг“ – са свим 
смо си гур ни да ова књи га ни је 
„тач ка“, да круг тра га ња Зо ра на Т. 
Јо ва но ви ћа за по зо ри шним исти
на ма ни је за тво рен, као што ни ње
го ва ви ше де це ниј ска бор ба про тив 
„ве тра не ма ра“ ко ји вла да исто риј
ским из во ри масве до ци ма тра ја ња 
на шег те а тра – ни је за вр ше на. 

Је ли ца Сте ва но вић

НО ВА КЊИ ГА ИЗ ОБЛА СТИ ТЕ А ТРА

Тра ви ја та на сце ни На род ног по зо ри шта
У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРНОЈ ОБНОВИ

Лауреату у част и на част

Те а тро лог Зо ран Т. Јо
ва но вић, ве ли ки при

ја тељ и дра го це ни са рад
ник По зо ри шних но ви на, 
био је че твр ти до бит ник 
при зна ња за жи вот но де
ло из обла сти те а тро
ло ги је, На гра де „Ло во ров 
ве нац“ 2007, ко ју је три 
го ди не ра ни је уста но вио 
По зо ри шни му зеј Вој во ди
не, а ко ја, из ме ђу оста лог, 
под ра зу ме ва и об ја вљи ва
ње јед ног на уч ног ра да ла
у ре а та. 

ме ђу два свет ска ра та сво јим кре
а ци ја ма до при не ли да „Тра ви ја та“ 
бу де успе шно при ка за на у Бе о гра
ду, по ме ну ће мо ди ри ген те Мир ка 
По ли ча, Ло вру Ма та чи ћа, Ива на 

Бре зов ше ка и Јо зе фа Крип са, ре
ди те ље Зден ка Кни тла и Ру дол фа 
Ер тла, Нео ни лу Во ле вач, Со фи ју 
Дра у саљ, Кор не ли ју Нин ко вић
Гро за но, Зла ту Ђун ђе нац, Еву Бан
дров ску Тур ску и Ану Ма ри ју Гу
љел ме ти у уло зи Ви о ле те, Јо си па 
Ри јав ца, Жи во ји на То ми ћа, Вла де
ту По по ви ћа и Ан то на Вроњ ског 
у уло зи Ал фре да Жер мо на, као и 
Ру дол фа Ер тла, Ге ор ги ја Ју ре ње
ва, Алек сан дра Ба ла ба на, Ста но
ја Јан ко ви ћа и Ни ко лу Цве ји ћа у 
уло зи Жор жа Жер мо на.

Пр ва пре ми је ра „Тра ви ја те“ 
по сле Дру гог свет ског ра та је би
ла 23. ја ну а ра 1947. Ре ди тељ је би
ла Мар га ри та Фро ман, сце но граф 

Ста ни слав Бе ло жан ски, ко сти мо
граф Ми ра Гли шић, а по сле пре
ми је ре кри ти ка оце њу је да је ди ри
гент Пре драг Ми ло ше вић „без ика
квих ком про ми са остао ве ран Вер
ди је вој пар ти ту ри“, На да Штер ле 
као Ви о ле та „бри љи ра ла је сво јом 
чи стом ко ло ра тур ном тех ни ком“, 
Алек сан дар Ма рин ко вић је Ал фре
да Жер мо на до нео „гла сов но све
же, то пло рас пе ва но и са си гур но 
по ста вље ним и про дор ним ви со
ким то но ви ма“, док је Ста но је Јан
ко вић био „до сто јан ствен и ауто ри

та ти ван Жорж Жер мон, оства рен у 
је дин стве ном скла ду пе вач ког и 
глу мач ког из ра за“. На ре при зи су 
на сту пи ли Зла та Ђун ђе нац као Ви
о ле та, Ни ко ла Јан чић као Ал фред 
Жер мон и Јо ван Гли го ри је вић као 
Жорж Жер мон.

За хва љу ју ћи пре ми јер ним по
став ка ма од 23. сеп тем бра 1967. 
и 23. апри ла 1980. и 30. де цем бра 
1991. го ди не, као и број ним об
но ва ма, „Тра ви ја та“ је би ла стал
но при сут на на ре пер то а ру наше 
Опе ре и у дру гој по ло ви ни XX ве
ка. Ње ном та ко ду гом и успе шном 
жи во ту на сце ни код Спо ме ни ка 
до при не ли су, из ме ђу оста лих, 
ди ри ген ти Ду шан Ми ла ди но вић, 
Бог дан Ба бић, Бо ри слав Па шћан, 
Ни но Вер ки (гост из Ита ли је), 
Ни ко лај Жли чар и Мла ден Ја
гушт, ре ди те љи Мла ден Са бљић 
и Бо ри слав По по вић, као и До
бри ла Бо го ше вић (више од 150 
пута је тумачила улогу Виолете), 
Рад ми ла Ба ко че вић, Мил ка Сто ја
но вић, Ма ри ка Пец, Ол га Ђо кић, 
Гор да на Јев то вић, Гор да на То мић 
и Ја сми на Шај но вић у уло зи Ви о
ле те, Стје пан Ан дра ше вић, Дра го 
Старц, Зво ни мир Кр не тић, Ми ли
вој Пе тро вић, Пре драг Про тић и 
Дра го слав Илић у уло зи Ал фре
да Жер мо на, Ни ко ла Ми тић, Ве
ли зар Мак си мо вић, Зо ран Алек
сан дрић, Сло бо дан Стан ко вић и 
Ду шан Јан ко вић у уло зи Жор жа 
Жер мо на.

„Тра ви ја та“ је и да нас јед на од 
нај и зво ђе ни јих и нај по се ће ни јих 
пред ста ва Опе ре На род ног по зо

ри шта у Бе о гра ду, чи ји со ли сти 
– Са ња Кер кез као Ви о ле та, Де јан 
Мак си мо вић, Ду шан Пла зи нић и 
Јан ко Си на ди но вић као Ал фред 
Жер мон, Ми о драг Ми ша Јо ва
но вић и Вла ди мир Ан дрић као 
Жорж Жер мон, пред во ђе ни ди ри
ген ти ма Де ја ном Са ви ћем, Зо ри
цом Ми тев, Ђор ђем Па вло ви ћем 
и Аном Зо ра ном Бра јо вић, по лет
но и успе шно са вла да ва ју му зич
ке и сцен ске зах тев но сти ове по
пу лар не Вер ди је ве опе ре.

Вла ди мир Јо ва но вић
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НУ ШИЋ КАО УПРАВ НИК НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Глумачке звезде

Ка да је Ри званпа ша 
1867. пре дао кљу
че ве Бе о гра да кне
зу Ми ха и лу, Ср би ја 
је има ла 1.2160.246 

ста нов ни ка, а пре ма по пи су ко ји је 
на пра вљен од мах по осло бо ђе њу 
гра да, Бе о град има 25.178 жи те ља 
и 3.444 ку ће. Већ сле де ће го ди не 
је осно ва но На род но по зо ри ште, а 
све га три де це ни је ка сни је, на пре
ла зу из XIX у XX век, Бе о град је 
ви ше не го ду пло ве ћи – 1900. он 
има 69780 ста нов ни ка. И док је у 
Ср би ји 76,97% не пи сме них, исте 
го ди не на свет ској из ло жби у Па
ри зу Ми хај ло Пе тро вић Алас до
би ја злат ну ме да љу 
за про то тип апа ра та 
за гра фич ко ре ша ва
ње ди фе рен ци јал них 
јед на чи на, на гра ђен 
је и про на ла зак су
ши о ни це за су ше ње 
шљи ва на шег ин же
ње ра Ко сте Гла ви
ни ћа, а пр ви пут су 
из ла га на и де ла на
ших умет ни ка... У 
де цем бру је у „По зо
ри шној ка фа ни“ одр
жа на филм ска про
јек ци ја „Пр вог срп
ског ки не ма то гра фа“  
(би о скоп), вла сни ка 
Сто ја на На ни ћа, већ 
сле де ће го ди не Бог
дан По по вић по кре
ће Срп ски књи жев ни 
гла сник, а Ге ца Кон 
отва ра сво ју чу ве ну 
„Књи жа ру“.

У та квој ат мос
фе ри, ми ни стар про
све те Па вле Ма рин
ко вић, 14. ју ла 1900. 
на ме сто дра ма тур га 
и за ступ ни ка управ
ни ка На род ног по зо
ри шта по ста вља Бра ни сла ва Ну
ши ћа. „Од мах по до ла ску у На род
но по зо ри ште, Ну шић вр ши уну
тра шње ре фор ме: већ по сто је ћи 
Књи жев ноумет нич ки од бор, ко ји 
је имао ка рак тер са ве то дав ног те
ла (...) ре ор га ни зо ва но је (...) вр ши 
из ме не ме ђу ре ди те љи ма и раз ма
тра пи та ње ма те ри јал них при ма
ња глу ма ца и тех нич ког осо бља. 
По кре ну ће по прав ку по зо ри шне 
згра де (...) због еко но мич но сти 
пред ла же да вој ни ми ни стар одо
бри уче шће вој ног ор ке стра са ка
пел ни ком Фра њом По кор ним, на 
пред ста ва ма НПа (...) успе ва да 
ан га жу је сли ка ре и мла де ар хи
тек те, а и да на ба ви ко сти ме на ро
чи то исто риј ске. Под но си зах тев 
да сва ки округ у Ср би ји по кло ни 
му шка и жен ска оде ла; Ми ни
стар ство вој ске уни фор ме, оруж је 
и др“, бе ле жи др Дра га на Чо лић 

Би ља нов ски („Ну шић по зо ри шни 
ства ра лац два де се тог ве ка...“, Би
бли о те ка „Ну ши ће ви да ни“, Сме
де ре во). Ну шић по кре ће и пи та ња 
но вог за ко на о по зо ри шту, уво ђе
ња по пу ста на це ну ула зни ца за 
ђа ке Ве ли ке шко ле, ре ор га ни за
ци је и ин сти ту ци о на ли за ци је ра да 
пу ту ју ћих тру па (пред ло жио да се 
нај бо ље тру пе оку пе под окри
љем На род ног по зо ри шта а да се 
оста ли ма за бра ни рад ка ко не би 
ква ри ле сли ку о про фе си ји), по
ди за ња 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. Он да је иде ју да се „по
кре не из да ва ње ‘Збор ни ка срп ске 
драм ске књи жев но сти’, у ко ме би 
се, по хро но ло шком ре ду, пе ча та ла 
сва драм ска де ла срп ске књи жев
но сти од пр ве по ја ве њи хо ве до 
да нас“; иако је пред лог одо брен, 
овај по ду хват ни кад  ни је оства
рен. Дру гу сво ју ве ли ку ини ци ја
ти ву у обла сти из да ва штва, по кре
та ње пр вог по зо ри шног гла си ла у 
Кра ље ви ни Ср би ји, По зо ри шног 
ли ста, Ну шић је оства рио. Пре ма 
ње го вој за ми сли, по ред оба ве зних 
пла ка та, то јест „днев них ли ста“ 
или, ка ко би смо да нас ре кли, каст
ли ста ко је На род но по зо ри ште од 
сво јих по че та ка штам па за сва ку 
пред ста ву, По зо ри шни лист до но
си и ра зно вр сне тек сто ве из ши ро
ке и ша ро ли ке обла сти те а тар ске 

умет но сти, чи ји основ ни за да ци 
су да пу бли ку ин фор ми шу, еду ку
ју, па и за ба ве. Ну шић ову од лу ку 
те ме љи на чи ње ни ци да при мар на 
уло га На род ног по зо ри шта ни је 
иста као при ли ком осни ва ња. То 
ви ше ни је 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; на по чет ку 
но вог ве ка глав ни за да так те а тра 
је оба вља ње про свет не функ ци
је, а По зо ри шни лист је „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, пре ма Ну
ши ће вом ми шље
њу ко је чи та мо у 
увод ни ку пр вог 
бро ја, 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. 
Нај зад, уред ник 
но во гла си ло ста
вља и у функ ци ју 
„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“. Пр ви број је об ја вљен 
14. ја ну а ра 1901. а по след њи 24. 
ја ну а ра 1902. Иза шло је укуп но 
137 бро је ва, на чак 854 стра не. 

По ред ових дра го це них ста во
ва Ну ши ћа о за да ци ма те а тра на 
чи јем је че лу, а из ко јих про ис ти чу 
и ње го ва ре пер то ар ска, ка дров ска, 
ор га ни за ци о на по ли ти ка, у По зо
ри шном ли сту су се са чу ва ли и 
пла ка ти ко ји све до че о основ ној 
де лат но сти Ку ће то ком по ло ви не 
Ну ши ће вог ман да та. У пр вом ре
ду, за бе ле же но је ње го во на сто
ја ње да сти му ли ше књи жев ни ке 
да се опро ба ју у још не до вољ но 
раз ви је ном жан ру драм ског ства
ра ла штва ко ји се огле да ју и кроз 
рас пи си ва ње „драм ског сте ча ја“, 
то јест кон кур са, као и да у ре пер
то ар увр сти све но ве до ма ће ко
ма де ко ји су вред ни из ла ска пред 

пу бли ку. У не до стат ку ква
ли тет них но вих тек сто ва, 
Ну шић у пр ви план ис ти
че по став ку 
Стан ко ви
ће ве „Ко
ш т а  н е “ 
у но вој 
об ра ди, 

а ста вља  на ре пер то ар и сво је но
ве ко ма де, „Љи љан и Омо ри ка“ и 
„Пу чи на“, али их из скром но сти и 
да му се не би пре ба ци ло за „су
коб ин те ре са“ не из ла же ме диј ској 
па жњи. Ну шић се тру ди да ша ро
ли ко шћу ре пер то а ра упо зна пу
бли ку и са но ви те ти ма на свет ској 
по зо ри шној сце ни, те са на на шем 
под не бљу ма ње по зна тим фор ма
ма као што је опе ре та. Пре по ја
ве ова квих но ви те та, По зо ри шни 
лист је пре пред ста ве до но сио тек
сто ве о ауто ру и о ко ма ду, а не ка
да су ова кве на ја ве пре ра ста ле и у 
пра ве, до бро осми шље не и ве о ма 
оп се жне мар ке тин шке кам па ње 
(опе ре та „Геј ша“).

Јед на од ве о ма ва жних успе
шних Ну ши ће вих ак ци ја би ло је и 
ус по ста вља ње са рад ње са сло вен
ским те а три ма и њи хо вим умет
ни ци ма – о нај зна чај ни јем, пр вом 
го сто ва њу глум ца из Ру си је, кне за 
Сум ба тов Ју жи на, пи са ли смо у 
про шлом бро ју По зо ри шних но
ви на; у Бе о гра ду су би ли и мла да 
за гре бач ка умет ни ца Љер ка пл. 
Шра мо ва, пра шка пр ва ки ња Ма
ри ја Хо ри цо ваЛа у до ва, Пе ра До
бри но вић (та да у ан га жма ну у Но
вом Са ду), за гре бач ки глум ци Ми
ша и Ми ла Ди ми три је вић, те две 
че шке опер ске пе ва чи це. Ну шић 
до во ди у ан самбл и но ве мла де 
глум це, под сти че го сто ва ња бе о
град ских умет ни ка у дру гим сре
ди на ма (део тру пе је ле то про вео 

у Сме де ре ву а 
део у Шап цу, 
пр ви глум ци 
су го сто ва ли 
у Мо ста ру и 

Кра гу јев цу, у 
окви ру раз ме не 

са сло вен ским 
те а три ма Ве ла 
Ни гри но ва је, са 
ве ли ким успе хом 
на сту па ла у За
гре бу), ор га ни
зу је про сла ве 
глу мач ких ју
би ле ја (брач
ни пар Цве

тић и чу ве
ни во ђа 

п у  ту 
ј у 
ћ и х 
тру па 

Фо ти је 
Или чић). Ну шић је за вре ме сво је 
крат ке упра ве по ку шао и да осну
је Глу мач ку шко лу, а ини ци рао је 
и озбиљ ни ји при ступ пред ста ва ма 
ко је се игра ју за де цу и школ ску 
омла ди ну (из бор ко ма да, на чин 
игра ња пред ста ве, пре да ва ња пре 
пред ста ва, по зив пи сци ма да са чи
не исто риј ске ко ма де ко ји ће нај
мла ђи ма при бли жи ти исто ри ју и 
на ци он)...

Ну шић је на не по но вљив на
чин об је ди ња вао ве ли ко ис ку ство 
у обла сти књи жев но сти и жур на
ли сти ке, те о риј ска и прак тич на 
зна ња из та ко ра зно вр сне и раз
гра на те обла сти по зо ри шне умет
но сти и прак се, и по се до вао не по
гре ши во по зна ва ње сво јих су гра
ђа на и са вре ме ни ка, бе о град ске 
по зо ри шне и чи та лач ке пу бли ке. 
Па ипак, ни је се ду го за др жао на 
че лу На род ног по зо ри шта. Пре ма 
ис тра жи ва њи ма Га ври ла Ко ви
ја ни ћа („Грађа Архива Србије о 
Народном позоришту у Београду 
1835–1914“, Архив Србије, 1971), 
сви на ве де ни „за ма шни по те зи 
Ну ши ће ви иза зва ли су из ван ред не 
тро шко ве, па се он ко ри стио при
ват ним зај мо ви ма“, а сту пао је и у 
су ко бе са умет ни ци ма, на ро чи то 
с Љу бом Ста но је ви ћем „Ну шић 
је на ву као на се бе на па де бе о
град ске штам пе, ко ја ни је пре за ла 
ни од увре да, од ко јих се Ну шић 
бра нио на су ду“. Ово је до ве ло до 
то га да но ви ми ни стар про све те, 
Љу ба Ко ва че вић, сме ни 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 за хва љу је на овој по ну ди, 
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 коју му 
министар одобрава. 

Је ли ца Сте ва но вић

По во дом обе
ле жа ва ња 150. ро ђен

да на на шег ве ли ког ко ме ди
о гра фа, у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта ће 3. новем бра 
би ти отво ре на из ло жба 
„Бра ни слав Ну шић – управ
ник На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду (1900–1902)“ 
ауто ра Мир ја не Ода
вић, ку сто саса вет ни
ка Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је и 
те а тро ло га Је ли це Сте
ва но вић. Ве ћи на ко ри шће не 
гра ђе ко ја све до чи о крат
ком пе ри о ду то ком ко јег је 
Ну шић био на че лу на шег 
на ци о нал ног те а тра чу ва 
се у фон до ви ма МПУС.

Р. П. Н.

пу бли ку. У не до стат ку ква
ли тет них но вих тек сто ва, 
Ну шић у пр ви план ис ти
че по став ку 
Стан ко ви
ће ве „Ко

у Сме де ре ву а 
део у Шап цу, 
пр ви глум ци 
су го сто ва ли 
у Мо ста ру и 

Кра гу јев цу, у 
окви ру раз ме не 

са сло вен ским 
те а три ма Ве ла 
Ни гри но ва је, са 
ве ли ким успе хом 
на сту па ла у За
гре бу), ор га ни
зу је про сла ве 
глу мач ких ју
би ле ја (брач
ни пар Цве

тић и чу ве
ни во ђа 

Фо ти је 

о во дом обе
ле жа ва ња 150. ро ђен

да на на шег ве ли ког ко ме ди
о гра фа, у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта ће 3. новем бра 
би ти отво ре на из ло жба 
„Бра ни слав Ну шић – управ
ник На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду (1900–1902)“ 
ауто ра Мир ја не Ода
вић, ку сто саса вет ни
ка Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је и 
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Ка да је, по окон ча њу 
ра та вла да до не ла 
од лу ку да не мач ки 
вој ни ци ко ји се ни
су ком про ми то ва ли, 

ако же ле, мо гу да оста ну две го ди
не да ра де као сло бод ни гра ђа ни у 
Ју го сла ви ји, Ерих Де кер је иза брао 
да оста не! Опре де лио се за жи вот 
у на шој зе мљи, чи је др жа вљан
ство је при мио 1960. го ди не, а ту 
од лу ку нај бо ље об ја шња ва ју сле
де ће ње го ве ре чи: „Ако си чо век, 
те жи ћеш за ле по том у жи во ту, а ја 
сам је на шао у овој зе мљи и ме ђу 
овим љу ди ма. При ро де ис то ка, за
па да, се ве ра и ју га сти чу се ов де 
и сли ка ру ни је по треб но да пу ту је 
да ле ко. Нај ви ше ме је из не на ди ло 
скри ве но бла го – фре ске по ста
рим за ду жби на ма, о ко ји ма ра ни је 
ни кад ни сам чуо – а зна се да умет
ник оста је та мо где је умет ност... 
Тре ба се тру ди ти да се ра дом и 
умет но шћу улеп ша жи вот“.

А Де кер се за и ста не се бич но 
тру дио. Свом Бе о гра ду је у ви ше 
на вра та при ре дио не за бо рав не тре
нут ке из ло жба ма цр те жа и аква ре
ла, на ко ји ма су при ка за ни или ро
ман тич ни пре де ли пу ни про ду хо
вље не жи вот не исти не или ње го ве 
фан та зи је о ва си о ни, же на ма... 
Ње го ви цр те жи су укра ша ва ли и 
мно ге ли сто ве и ча со пи се (НИН, 

Књи жев не но ви не, Књи жев на реч, 
300 чу да, Рад ник, Бил тен Дру штва 
за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти). 
Био је и аутор пр вог пла ка та за ЈАТ 
и не ко ли ко ре клам них про спе ка та 
за те рет ни тран спорт, 1948. го ди

не, као и за
вид ног бро ја 
пла ка та и про
гра ма за раз не 
до га ђа је при 
Ме сној за јед
ни ци „Мо ша 
Пи ја де“, на 
чи јој те ри то
ри ји је жи вео 
ви ше од три
де сет го ди на, 
као и пла ка та 
за деч је не де
ље ко је су се 
одр жа ва ле на 
ве ли ким ста
ди о ни ма, за 
сву де цу Бе о
гра да. Ве ли
ки до при нос 
је дао на шој 
по  зо  ри  шној 
у м е т  н о  с т и , 
то ком ви ше од 
три де це ни је 
не  пре  кид  не 
ак тив но сти у 
бе о град ским 

те а тар ским ку ћа ма.
Де ве тог ју ла 1951. го ди не по

стао је срп ски зет, оже нив ши Љу
би цу из по зна те со ко бањ ске по
ро ди це Ха џи Па вло вић ко ја га је 
при хва ти ла као нај ро ђе ни јег, чи ја 

ку ћа је би ла ње гов дру ги дом и ме
ђу ко ји ма се, ка ко је го во рио, осе
ћао као чо век у пот пу ном сми слу 
ре чи.

Ко ли ко се сам Ерих Де кер одо
ма ћио и са жи вео са но вом сре ди
ном нај сли ко ви ти је го во ре анег до
те. У ра ну је сен 1956. се у би феу 
Ју го сло вен ског драм ског по зо ри
шта во дио раз го вор о то ме где је 
ко про вео го ди шњи од мор. Ма

њеви ше би ло је ре чи о мо ру. Кад 
је до шао ред на Ери ха, он љу ти то 
до ба ци: „Ја не ишао на мо ре. На 
мо ре све са мо го ли Шва ба!“ Глу
ми ца Ми ра Сту пи ца је сво је вре
ме но за бе ле жи ла: „На ту цао је на 
на шем је зи ку по не што, ми би смо 
се сме ја ли, али се он ни је дао збу
њи ва ти. Уско ро је по стао ве ћи Ју
го сло вен од нас и ка да смо јед ног 
лет њег го сто ва ња по мо ру, због 
мно го број них ту ри ста би ли ло ше 
сме ште ни, пра скао је: ‘Спог ова 
про кле та Шва па не мо же по ште но 
Ср бин да на ђе со ба. Ко је сад ис

ку пи ла рат? Ми или она’?“
По пот пи са ном уго во ру ко јим 

је 9. сеп тем бра 1947. сте као пра ва 
сло бод ног гра ђа ни на Ју го сла ви је 
са оба ве зом ра да на две го ди не, 
Ери ха Де ке ра Ми ни стар ство про
све те упу ћу је у Бе о град, у сли кар
ни цу На род ног по зо ри шта. Страх 
је огро ман. Слу шао је при че да у 
Бе о гра ду не мач ки за ро бље ни ци 
но се оде ћу од џа ко ва, те шке др ве
не клом пе, да... Уме сто то га, ка да 
се 13. сеп тем бра ја вио у На род
но по зо ри ште, при мљен је то пло, 
људ ски од стра не тех нич ког ше фа 
Ду ша на Ше ви ћа, ко сти мо гра фа 
Ми ли це Ба бић и ше фа сли кар ске 
ра ди о ни це Јо ва на Кри же ка. Да ли 
су му и пр ви умет нич ки за да так – 
да на пра ви пан дан огром ној шум
ској ку ли си ко ју је осли као Ана ни
је Вер биц ки. Ру ка му дрх ти, ско ро 
шест го ди на ни је др жао чет ку.

По сле две не де ље, тач ни је 1. 
ок то бра, ре че но му је да се ја ви у 
цр кву, код Бо ја на Сту пи це. Збу њен 
је, ка кве ве зе има цр ква са по зо ри
штем, али, об у чен у ен гле ску блу зу 
и аме рич ке пан та ло не, од ла зи до 
Бај ло ни је ве пи ја це. Ту се на ла зи ла 
на пу ште на еван ге ли стич ка цр ква, 
пре у ре ђе на у ра ди о ни цу и у про
стор за про бе но во о сно ва ног Ју го
сло вен ског драм ског по зо ри шта.

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (3) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Нашао је лепоту међу нашим људима

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (43) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Љи ља на Ша ра но вић: Желим своју тру пу
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Да ске ко је зна че свет, од
но сно по зо ри ште, сву да су 
исте – де кор је исти, ко
стим је исти; са мо се је зи
ци раз ли ку ју...! (Ерих Де кер, 
отац) 

Од мах по до би ја њу 
ди пло ме у Ба лет
ској шко ли „Лу јо 
Да ви чо“, у кла си 
пе да го га Ксе ни

је Ке цо је вић, 1971, Љи ља на Ша
ра но вић (1953) је ан га жо ва на у 
ан сам блу На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, где је до 1983. би ла со
лист ки ња, а од 1984. пр ва ки ња. 
Од 1992. до да нас је са мо стал на 
умет ни ца, ба лет ски пе да гог и ко
ре о граф на Си ци ли ји у Ита ли ји, у 
гра до ви ма Ра гу за, Си ра ку за, Ге ла, 
Ка та ни ја, Ме си на. Са ге не ра ци
ја ма сво јих та мо шњих уче ни ка 
осва ја ла је мно го број не на ци о нал
не и ме ђу на род не на гра де. 

Сво ју из у зет но склад ну фи
гу ру и кла сич но ба лет ско зна ње 
је стал но уса вр ша ва ла игра ју ћи 
го то во све глав не уло ге у ре пер
то а ру бе о град ског Ба ле та, увек 
усва ја ју ћи су ге сти је по зна тих ба
лет мај сто ра и ко ре о гра фа као што 
су Д. Пар лић, В. Ти хо нов, М. Се
мјо но ва (спе ци ја ли за ци ја 1978. у 
Мо скви), О. Ле пе шин ска, Ми ли ца 

Јо ва но вић, Ја ро слав Сех, Жа нин 
Ша ра и дру ги.

О играч ким ли ко ви ма ко је је 
ту ма чи ла и да ри ва ла пу бли ци у 
на шој та да шњој зе мљи и ино
стран ству (СССР, Шпа ни ја, Грч ка, 
Ита ли ја, Иран, Не мач ка, Швај цар
ска, Си ци ли ја, Сар ди ни
ја) Ша ра но ви ће ва је, по 
соп стве ној из ја ви, ду го 
раз ми шља ла, ана ли зи
ра ла де та ље, све док не 
би би ла си гур на да је у 
пот пу но сти са вла да ла 
емо ци о нал не и фи зич ке 
зах те ве уло ге ко ја јој је 
по ве ре на.

Из бо га те и ра зно вр
сне па ле те ње них умет
нич ких оства ре ња те шко 
је из дво ји ти нај у пе ча
тљи ви ја. У свим тра ди ци о нал ним, 
кла сич ним ба ле ти ма, не го ва ла је 
чи сто ту по кре та, шарм и му зи
кал ност, док је у са вре ме ни јим, 
нео кла сич ним де ли ма ис по ља ва ла 
сми сао за стил ски пре фи ње но по и
ма ње играч ких фра за, ко је су би ле 

ин спи ри са не лир ским на дах ну ћем. 
У том по гле ду, у ње ној играч кој ка
ри је ри тре ба по себ но из дво ји ти 
пр во из во ђе ње у Ју го сла ви ји Ба
лан ши но вих чу ве них ко ре о гра фи
ја ко је је пре не ла Па три ша Ну ри: 
„Pas de de ux“ Чаjковс ког сa Ду ша

ном Си ми ћем и „Кон чер то ба ро ко“ 
у при мер ној са рад њи са Ми ли цом 
Би је лић.

По ње ном ми шље њу, ду ет на 
игра је нај ком пе тент ни ја, она из ра
жа ва раз ли чи та осе ћа ња – страст, 
сен зу ал ност, љу бав, чед ност, па 

чак и мр жњу... Сто га ве о ма це ни 
сво је парт не ре са ко ји ма је увек 
успе шно са ра ђи ва ла. За до вољ ство 
игре у дво је ра до је де ли ла са пр
ва ци ма Ду ша ном Си ми ћем, Бо ри
во јем Мла де но ви ћем, Ра до ми ром 
Ву чи ћем, Алек сан дром Изра и лов

ским. А Вла ди мир Ти
хо нов јој је от крио не ке 
„про фе си о нал не тај не“ 
у ду ет ној игри, ко је не
гу је тра ди ци о нал на кла
сич на ру ска ба лет ска 
шко ла.

На гра де за играч ке 
ин тер пре та ци је Љи ља на 
Ша ра но вић је до би ла за 
уло гу Со њеро би ја ши
це у ба ле ту „Ка та ри на 
Из ма и ло ва“ (Ба лет ски 
би је на ле у Љу бља ни 

1977), ко ја је за пам ће на као јед но 
од вр хун ских играч коглу мач ких 
оства ре ња у исто ри ји на ше умет
нич ке игре. На гра ду истог фе сти
ва ла је до би ла и за уло гу Би сер ке 
у „Охрид ској ле ген ди“ и ин тер пре
та ци ју Ба лан ши но вог Pas de de ux 

на му зи ку Чај ков ског.
О кри ти ци умет нич ке игре Љи

ља на Ша ра но вић има про ми шљен 
став, што је, без сум ње, ре зул тат 
ње ног ду го го ди шњег ба вље ња ба
ле том, ко ји и за њу „Жи вот зна
чи“. Он се раз ли ку је од са да шњег 
од но са не ких на ших вр хун ских 
или мла ђих ба лет ских умет ни ка: 
„кри ти ке при мам увек по зи тив но. 
Ми слим да сва ка кри ти ка, би ло 
по зи тив на или не га тив на, тре ба 
да под сти че умет ни ка на још ве ћи 
рад на умет нич ком и тех нич ком 
уса вр ша ва њу. До бар и скро ман 
умет ник ни ка да не тре ба да има 
не га ти ван од нос пре ма кри ти ка
ма! Из њих тре ба из ву ћи увек не
што по зи тив но...“ Ова кво ми шље
ње о кри ти ци за слу жу је да се бар 
са слу ша, а ка да до ла зи од умет ни
це са та ко бо га тим ис ку ством он да 
о ње му тре ба и раз ми сли ти.

Ње на још не ис пу ње на про фе
си о нал на же ља – осни ва ње соп
стве не играч ке тру пе – би ће, на
дај мо се, уско ро ис пу ње на.

(на ста ви ће се)
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нуклеарну науку 
Винча 10

петак

19.00

ФИГАРОВА
ЖЕНИДБА

опера
В. А. 
Моцарта 22

среда

19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК *

комедија
Бранислава
Нушића 03

понедељак

20.00

ПРОКЛЕТА 
АВЛИЈА

балет 
по роману  
Ива Андрића 10

петак

19.30

ПОКОЈНИК *

комедија
Бранислава
Нушића 23

четвртак

19.30

НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија 11

субота 19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 12

недеља

19.30

ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 25

субота19.00

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА
/ откупљено

опера
Пјетра
Маскањија 24

петак

19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 05

среда

ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ
БИЗАРНО | Фестивал професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић”, Лесковац
КОД ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ | 9. позоришни фестивал „Театар у једном дејству”, Младеновац
НАРОДНИ ПОСЛАНИК | Панчево
БИЗАРНО | Дани Зорана Радмиловића, Зајечар
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ | Студентски град
ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН | Темишвар, Румунија

30.09.
09.10.
13.10.
27.10.
28.10.
02.11.

ДОГАЂАЈИ У ОКТОБРУ
КАРМЕН, опера Жоржа Бизеа, Јадранка Јовановић у насловној улози (први пут у овој поставци);
Дејан Максимовић први пут у улози Дон Хозеа, Велика сцена
ПРОКЛЕТА АВЛИЈА / БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА, балет по роману Ива Андрића, гостовање Националне фондације за
уметничку игру, у 20 часова, Велика сцена
ТРАВИЈАТА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА, опера Ђузепа Вердија, Велика сцена
БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ, гостовање Јекатеринбуршког државног академског театра опере и балета у 20 часова,
Велика сцена
КЊИГА ДРУГА / ПРЕМИЈЕРА, драма Бранислава Нушића, Сцена „Раша Плаовић”
ФИГАРОВА ЖЕНИДБА, опера В. А. Моцарта, гост диригент Ентони Армор, Велика сцена

01.10.

02.10.

04.10.
14.10.

20.10.
22.10.

* НУШИЋУ У ЧАСТ
НАРОДНИ ПОСЛАНИК, комедија Бранислава Нушића, гостује Народно позориште „Тоша Јовановић”, Зрењанин,
Сцена „Раша Плаовић”
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, комедија Бранислава Нушића, гостује Шабачко позориште, Сцена „Раша Плаовић”
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава Нушића, гостује Српско народно позориште, Нови Сад, Велика сцена
КАБАРЕ НУШИЋ, по мотивима дела Бранислава Нушића, гостује Позориште Тимочке крајине „Зоран Радмиловић”, Зајечар, 
Сцена „Раша Плаовић”
ДОКТОР НУШИЋ, по комедији Бранислава Нушића, у копродукцији Народног позоришта Сомбор и Крушевачког позоришта, 
Велика сцена
МИСТЕР ДОЛАР, комедија Бранислава Нушића, гостује Народно позориште Суботица, Сцена „Раша Плаовић”   

05.10.

06.10.
19.10.
22.10.

01.11.

03.11.

        

09
20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Жана
Ануја 01

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда

20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 13

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

понедељак

20.30

комедија 
Милоша 
Николића 26

КОВАЧИ

недеља

20.30

комедија
Милоша
Николића 02

КОВАЧИ

четвртак

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 15

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 28

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 17

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 04

БИЗАРНО

субота

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 18

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

субота

20.30

драма
Бранислава
Нушића 29

КЊИГА ДРУГА *

среда

20.30

комедија Бранислава 
Нушића, гостује НП 
„Тоша Јовановић”, 
Зрењанин 05

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК *

недеља

20.30

драма
Бранислава
Нушића 19

КЊИГА ДРУГА * / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

недеља

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 30

БИЗАРНО

четвртак

20.30

драма
Бранислава
Нушића 20

КЊИГА ДРУГА * / 
ПРЕМИЈЕРА

понедељак

20.30

драма
Стевана
Пешића 31

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

петак

20.30

комедија Бранислава 
Нушића, гостује 
Шабачко 
позориште 06

ОЖАЛОШЋЕНА 
ПОРОДИЦА *

понедељак

20.30

драма
Љубомира
Симовића 01

ХАСАНАГИНИЦА

субота

20.30

комедија 
Николаја В. 
Гогоља 08

ЖЕНИДБА

среда

20.30

драма
Бранислава
Нушића 21

КЊИГА ДРУГА * 

уторак

20.00

09

СВЕЧАНО 
ОТВАРАЊЕ
7. ЕВРОПСКОГ 
КОНГРЕСА ЗА 
ИНТЕГРАТИВНУ 
МЕДИЦИНУ

четвртак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 02

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља

20.30

по мотивима дела 
Б. Нушића, гостује 
Позориште Тимочке 
крајине „Зоран 
Радмиловић”, 
Зајечар 22

КАБАРЕ НУШИЋ *

среда 20.30

комедија
Жана
Ануја 23

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

четвртак

20.30

комедија Бранислава 
Нушића, гостује 
Народно позориште 
Суботица 03

МИСТЕР ДОЛАР*

понедељак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 10

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

петак 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 11

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота 20.30

драма
Албера
Камија 12

НЕСПОРАЗУМ

недеља

20.30

драма
Љубомира
Симовића 24

ХАСАНАГИНИЦА

петак 20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана 
Мијовић 25

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

субота

12.00

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
20. ГОДИШЊИЦЕ
„ДЕЧЈЕГ КЛУБА” 
ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ 
„ДЕЧЈИ ДАНИ”

31

петак


