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ПО ЧЕ ТАК НО ВЕ, 146. СЕ ЗО НЕ, ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ ДВЕ УСПЕ ШНЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ И РЕ ВИ ЈА „НУ ШИ ЋУ У ЧАСТ“

У сусрет публици

По сле ве о ма успе
шног отва ра ња се
зо не 1. ок то бра, Би
зе о вим ре мекде лом 
„Кар мен“ са Ја дран

ком Јо ва но вић у на слов ној уло зи, 
пу бли ка је би ла у при ли ци да три 
да на ка сни је ужи ва у још јед ном 
би се ру опер ске умет но сти – Вер
ди је вој „Тра ви ја ти“. Пре ми јер на 
об но ва (ре жи ју Бо ри сла ва По по
ви ћа об но ви ла је Ива на Дра гу
ти но вић Ма ри чић) одр жа на је на 
Ве ли кој сце ни под ди ри гент ском 
упра вом Ђор ђа Па вло ви ћа, со пран 
Са ња Кер кез пе ва ла је уло гу па
ри ске кур ти за не Ви о ле те Ва ле ри, 
мла ди ћа за љу бље ног у њу Ал фре
да Жер мо на ту ма чио је те нор Ду
шан Пла зи нић, док је лик ње го вог 
оца Жор жа Жер мо на био по ве рен 
ба ри то ну Ву ку Зе ки ћу, ко ји је де
би то вао у тој ро ли. Оста ле уло ге су 
ту ма чи ли Љу би ца Вра неш (Фло
ра Бервоа), Та тја на Ми тић (Ани
на), Све то Ка стра то вић (Док тор 

Грен вил), Па вле Жар ков (Ба рон 
Ду фол), Игор Ма тве јев (Га стон), 
Ми ха и ло Шљи вић (Мар киз), Сло
бо дан Жив ко вић (Ђузепе) и Да ни
ло Сто шић (Ко ми си о на рио). По
вра так „Тра ви ја те“ на наш ре пер
то ар је био на ја вљен де се так да на 
ра ни је, ка да је на Тр гу Ре пу бли ке 
био при ре ђен пер фор манс (flash 
mob). Пр ва ци Oпере Са ња Кер
кез и Ду шан Пла зи нић, уз прат њу 
чла но ва Хорa и Љи ља не Цин цар 
Да ни ло вић на хар мо ни ци, из ве ли 
су по пу лар ну „Вин ску пе сму“ из 
тог Вер ди је вог ре мекде ла. Оду
ше вље ни гра ђа ни, ко ји су се у 
том тре нут ку за те кли на цен трал
ном град ском тр гу, по здра ви ли су 
умет ни ке гро мо гла сним апла у зом 
и уз ви ци ма „бра во“. 

Дан по сле пре ми јер не об но ве, 
5. ок то бра, та ко ђе на Ве ли кој сце
ни, отво ре на је ре ви ја пред ста ва 
„Ну ши ћу у част“, ко ја се одр жа
ва у знак се ћа ња на чу ве ног срп
ског ко ме ди о гра фа, а по во дом 150 

го ди на од ње го вог ро ђе ња. Част 
да по диг не за ве су при па ла је до
ма ћи ну, ан сам блу Дра ме, ко ји је 
од и грао чу ве ну ко ме ди ју „Го спо
ђа ми ни стар ка“, у ре жи ји Ја го ша 
Мар ко ви ћа, са Рад ми лом Жив
ко вић у на слов ној уло зи. На овој 
ма ни фе ста ци ји ре ви јал ног ка рак
те ра, до 3. но вем бра на обе сце не 
ће би ти из ве де но ви ше пред ста ва 
на ста лих по Ну ши ће вим де ли ма, 
са ре пер то а ра На ци о нал ног те а
тра као и по зо ри шта из Зре ња ни
на, Шап ца, Но вог Са да, Сом бо ра, 
Кру шев ца, За је ча ра и Су бо ти це, 
а и Му зеј На род ног по зо ри шта се 
при дру жио ма ни фе ста ци ји сво јим 
про гра ми ма.

Цен трал ни до га ђај ове ре ви је 
је одр жан на Сце ни „Ра ша Пла
о вић“ 20. ок то бра, на Ну ши ћев 
ро ђен дан, пре ми јер ним из во ђе
њем ње го ве дра ме „Књи га дру га“ 
у ре жи ји Ан ђел ке Ни ко лић. Ову 
дра му у три чи на, ко ја је са да пр
ви пут по ста вље на у На род ном 

по зо ри шту, ка рак те ри шу ме ло
дра ма тич ни то ко ви и ра зно вр сне 
нео че ки ва не си ту а ци је у ко ји ма 
је пи сац же лео да на сим бо ли чан 
на чин при ка же ми стич не ве зе љу
ба ви и људ ске суд би не. Де ло је 
на пи са но 1927. го ди не, ка да се и 
де ша ва рад ња, а у фо ку су су слав
на глу ми ца и раз о ча ра ни обо жа
ва лац, док су те ме моћ и по ло жај 
же не, умет но сти, пи та ња сло бо де, 
на си ља, при ја тељ ства... Ну шић 
се у овом ве о ма рет ко из во ђе ном 
ко ма ду пред ста вља као па три јар
хал ни пи сац и бра ни лац мо рал них 
вред но сти. Број на пу бли ка, по сле 
сат и че тр де се так ми ну та на дах
ну те игре, апла у зом је по здра ви ла 
глу мач ки ан самбл ко ји је у уло зи 
глав не ју на ки ње, пр ва ки ње дра ме 
Рај не Ма ре тић Дол ске, пред во ди
ла Не ла Ми ха и ло вић. Оста ле уло
ге су ту ма чи ли Зла ти ја Ива но вић 
(Ида Под град ска), Ма ри ја Бер гам 
(Ми ра), Ср ђан Ка ра но вић (Љу
бав ник), Гој ко Ба ле тић (Го спо дин 



По чет ком сеп тем бра, 
уме сто ме цо со пра
на Је ле не Вла хо вић, 
функ ци ју в.д. ди рек
то ра Опе ре На род ног 

по зо ри шта у Бе о гра ду пре у зе ла је 
ма е стро Ана Зо ра на Бра јо вић. Ова 
при зна та умет ни ца, ди пло ми ра ла 
је теорију, кла вир (у кла си Мир ја не 
Шу и це Ба бић), и дириговање које 
је и ма ги стри ра ла у кла си ма е стра 
Јо ва на Шај но ви ћа на Факултету 
музичке уметности у Београду. Ка
ри је ру је за по че ла као пи ја ни ста, 
1991, бројним кон це р тима у Ср би
ји и ино стран ству. Већ две де це ни
је ан га жо ва на је у Опе ри На род ног 
по зо ри шта где диригује 14 пред ста
ва са репертоара Опере и Балета. 

Шта Вас је мо ти ви са ло да 
при хва ти те функ ци ју вр ши о ца 
ду жно сти ди рек то ра Опе ре и са 
ка квим ам би ци ја ма сте сту пи ли 
на ту ду жност?

Ме не је На род но по зо ри ште од
га ји ло. Ов де сам ушла 1. ок то бра 
1994. го ди не, та да сам пот пи са ла 
свој пр ви уго вор. Све оно што сам 
да нас, од но сно све оно што сам у 
ме ђу вре ме ну по сти гла као ди ри
гент и умет ник, ура ди ла сам ов де. 
Да кле, ја сам про дукт ове Ку ће и, у 
том сми слу, при хва ти ла сам функ
ци ју са ци љем да нам сви ма бу де 
још бо ље. Имам, за и ста, огром ну 
же љу да по зо ри шту вра тим бар део 
оно га што је оно учи ни ло за ме не 
свих ових го ди на. То ми је основ
ни мо тив. Сма трам да је це ло куп ни 
ан самбл Опе ре – со ли сти, Ор ке
стар и Хор, на ве о ма ви со ком ни воу. 
Знам ко ли ко мо гу, а мо гу мно го. У 
то сам се уве ри ла то ком прет ход не 
две де це ни је. Убе ђе на сам да са ове 
функ ци је мо гу да до при не сем да се 
уз диг не мо на још ви ши умет нич ки 
ни во. Знам ка ко би то тре ба ло да 
ура дим. 

У јед ној од пр вих из ја ва за ме
ди је, по сле име но ва ња, ре кли сте 
да же ли те да мла де љу де за ин те ре
су је те за опер ски ре пер то ар. Ка ко 
пла ни ра те то да ура ди те?

На жа лост, и то је чи ње ни ца, на
ша опер ска пу бли ка ни је број на, а о 
оној мла дој да и не го во рим. Та ко ђе, 
ве ли ки про блем пред ста вља и је зич
ка ба ри је ра, иако ја лич но ми слим 
да му зи ка „го во ри“ свим је зи ци ма. 
Због све га то га, од лу чи ла сам да по
кре нем про је кат „Опе ра у шко ла ма“ 
ко ји ће де ло ва ти на ви ше ни воа, а 
пр ви и основ ни мо тив би ће нам, као 
што сте на по ме ну ли, да мла де љу де 
за ин те ре су је мо за опе ру. 

Шта је од по чет не иде је, у ме
ђу вре ме ну, ура ђе но?

Бу џе том за сле де ћу ка лен дар ску 
го ди ну, ко ји се тре нут но са ста вља, 
би ће об у хва ћен и про је кат „Опе ра 

у шко ла ма“. Са да га по ла ко осми
шља ва мо са на шим ти мом у ко јем 
се на ла зе умет ни ци, љу ди из мар
ке тин га, про дук ци је... За по че так, 
кре ну ће мо од бе о град ских сред њо
шко ла ца. Они су мо ја пр ва циљ на 
гру па. При ме ти ла сам, ка да је реч о 
груп ним по се та ма, да на на ше пред
ста ве углав ном до ла зе шко ле из уну
тра шњо сти, а ве о ма ма ло је оних из 
Бе о гра да. Да кле, на пра ви ће мо јед ну 
ан ке ту, а у њој ће се на ла зи ти пи та ња 
ве за на за оп ште опер ско обра зо ва ње, 
да би смо ви де ли ка ко и у ком сме ру 
да раз ми шља мо. По сле то га, пла ни
ра мо раз не ак ци је ко је би об у хва ти ле 
уво ђе ње јав них ча со ва, пре зен та ци
је са со ло пе ва чи ма... У По слов ном 
цен тру „Ушће“, у са рад њи са „Си
не плек сом“, ор га ни зо ва ће мо ма стер 
клас са на шим пр ва ци ма, има ће мо 
јав ни час мај сто ра ма ске, јав ни час 
вла су ља ра... Циљ нам је да пу бли
ку упо зна мо са про це сом ства ра ња 
пред ста ве. Уско ро ће мо, та ко ђе у 
„Ушћу“, у игра о ни ци, на пра ви ти пи
лотпро је кат са де цом пред школ ског 
уз ра ста и оном из ни жих раз ре да 
основ них шко ла, ко ја ће се дру жи ти 
са ра зним умет ни ци ма из На род ног 
по зо ри шта. 

По сле „Ха са на ги ни це“ Рас ти
сла ва Кам ба ско ви ћа, ко ја је пре
ми јер но из ве де на 2009, пу бли ка 
ни је би ла у при ли ци да ужи ва у 
још не кој до ма ћој опе ри. Пла ни
ра те ли у ско ри је вре ме да на ре
пер то ар увр сти те и не ка де ла срп
ских ком по зи то ра? 

Мо ја ве ли ка же ља је, а то је, 
уоста лом, и ду жност На род ног по
зо ри шта, да не гу је мо на ци о нал ну 
опе ру. У том сми слу, пла ни рам да 
у сва кој се зо ни вра тим бар по јед ну 
кла сич ну срп ску опе ру на ре пер то
ар. На рав но, же лим да пру жим шан
су и мла дим ауто ри ма, ком по зи то ри
ма, ко ји су ак ту ел ни, да се опро ба ју 
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Желим да Кустурица режира оперу „Коштана”

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

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“), Пре драг Ми ле
тић (Кри ти чар жур на ла „Ју тро“), 
Ду шан Ма те јић (Иван Ива но вић) 
и му зи чар Ду шан Сто ја но вић. Ве
че рас, на Ве ли кој сце ни, у 19.30, 

би ће одр жа на бе о град ска пре ми
је ра пред ста ве „Док тор Ну шић“, 
по Ну ши ће вој ко ме ди ји „Др“, у 
ре жи ји Ко ка на Мла де но ви ћа и у 
ко про дук ци ји На род ног по зо ри
шта Сом бор и Кру ше вач ког по зо
ри шта. Ма ни фе ста ци ја „Ну ши ћу у 
част“ се за вр ша ва у по не де љак 3. 
но вем бра, ка да ће нај пре у 18.30, 

у Му зе ју На
род ног по зо
ри шта, 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)“, 
чи ји су ауто ри 
Мир ја на Ода
вић и Је ли ца 
Сте  ва  но  вић . 
По том ће, на 
Ве ли кој сце
ни (у 19.30), 
ан самбл Дра
ме од и гра ти 
„На род ног по

сла ни ка“ у ре жи ји Са ше Га бри
ћа, а сат ка сни је, на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“, глум ци На род ног по зо
ри шта из Су бо ти це из ве шће ко
ме ди ју „Ми стер до лар“, у режији 
Снежане Тришић

Ми ко јан Без бра ди ца

ДРАМ СКЕ НА ГРА ДЕ 

На 50. фе сти ва лу про фе си о
нал них по зо ри шта Ср би је 

„Јо а ким Ву јић“, одр жа ном од 27. 
сеп тем бра до 4. ок то бра у На род
ном по зо ри шту у Ле сков цу, пред
ста ва „Би зар но“ Жељ ка Ху ба ча, 
у ре жи ји Сне жа не Три шић и ко
про дук ци ји На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду и Ша бач ког по зо
ри шта, осво ји ла је две на гра де. 
Наш пр вак Дра ме Игор Ђор ђе вић 
је до бит ник На гра де за нај бо љу 
глав ну му шку уло гу (за ма е страл

но ту ма че ње ли ко ва Мар ти на, Ри чи ја и Де ја на), а На гра да 
за нај бо љу ко сти мо гра фи ју је до де ље на Ма ри ни Ву ка со
вић Ме де ни ци. Струч ни жи ри Фе сти ва ла су чи ни ли глу
ми ца Ђур ђи ја Цве тић, ре ди тељ Ми ха и ло Ву ко бра то вић и 
дра ма тург Та ма ра Ба рач ко вић. Дру ге так ми чар ске ве че ри 
Фестивалa „Да ни Зо ра на Рад ми ло ви ћа“ у За је ча ру, 27. ок
то бра, Ђор ђе вић је јед но гла сном од лу ком струч ног жи ри ја 
по нео и „Зо ра нов брк“ за глу мач ку бра ву ру – за оства ре не 
уло ге у истом цр но ху мор ном ко ма ду.  

М. Б. 

БА ЛЕТ СКЕ НА ГРА ДЕ 

Го ди шње на гра де Удру же ња ба лет
ских умет ни ка Ср би је (УБУС) све ча

но су до де ље не у фо а јеу Дру ге га ле ри је 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, у че
твр так, 23. ок то бра, на дан ро ђе ња про
сла вље ног ко ре о гра фа Ди ми три ја Пар
ли ћа. Уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња, УБУС тра ди ци о нал но 
на тај дан до де љу је на гра де ко је но се 
име на ве ли ких ба лет ских умет ни ка, Ди
ми три ја  Пар ли ћа, Сми ља не Ман ду кић 
и На та ше Бо шко вић, те Спе ци јал ну на
гра ду за ино ва тив ни при ступ у обла сти 
са вре ме ног пле сног те а тра и На гра ду за 

жи вот но де ло. Ово, нај ве ће при зна ње, ове го ди не је до де
ље но ис так ну тој умет ни ци На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду, при ма ба ле ри ни Ми ли ци Би је лић.

Р. П. Н.

АЛЕК САН ДАР У МЕК СИ КУ 

Ба лет ски ан самбл је 
ве о ма успе шно на сту

пио на пре сти жном Ин
тер на ци о нал ном фе сти
ва лу „Сер ван ти но“ ко ји 
се одр жа ва у исто риј ском 
гра ду Гу а на ху а то, у Мек
си ку. Ба лет „Алек сан дар“, 
ин спи ри сан сло је ви том 
исто риј ском лич но шћу, 

вој ско во ђом, по лу бо гом, љу бав ни ком, осва ја чем све та, 
Алек сан дром Ма ке дон ским, у ко ре о гра фи ји Ро нал да Сав
ко ви ћа, игран је 22. и 23. ок то бра. Са ла је обе ве че ри би ла 
пре пу на, а пу бли ка је на ше умет ни ке на гра ди ла бур ним 
апла у зи ма. Пред ста ва је из ве де на у окви ру Глав ног про
гра ма тог фе сти ва ла ви со ког ре но меа, на ко јем уче ству ју 
нај у глед ни ја свет ска му зич ка и драм ска по зо ри шта. До 
кра ја мек сич ке тур не је, „Алек сан дар“ ће би ти из ве ден још 
че ти ри пу та – на го сто ва њи ма у Ака пул ку, Гва да ла ха ри и 
Ме ри ди.

М. Б.

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

При зна ње „Злат на знач ка“ Кул тур нопро свет не за
јед ни це Ср би је и Ми ни стар ства спољ них по сло ва – 

Упра ве за са рад њу са ди ја спо ром и Ср би ма у ре ги о ну, ко је 
се до де љу је за ду го го ди шњи до при нос раз ви ја њу кул тур
них де лат но сти, уру че но је 23. ок то бра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“. Ове го ди не до де ље на су 53 при зна ња, а ме ђу 
до бит ни ци ма се на ла зе и че ти ри умет ни ка На род ног по
зо ри шта – пр ва ки ња Опе ре Сне жа на Са ви чић Се ку лић и 
глум ци Не ла Ми ха и ло вић, Алек сан дар Срећ ко вић и Не
бој ша Кун да чи на. Жи ри, на чи јем че лу је био Ми ло ван Ви
те зо вић, а чла но ви Раст ко Јан ко вић и Ма ри ја Би шоф, све 
од лу ке је до нео јед но гла сно. Ово при зна ње, уста но вље но 
1976, са сто ји се од по зла ће не знач ке и по ве ље.

М. Б.

У    оквиру про је кта „Опе
ра у шко ла ма“ на пра

ви ће мо кра ће пред ста ве 
са срп ским пре пе вом. То 
ће би ти пут не пред ста ве 
ко је ће мо мо ћи да из во ди
мо на школ ским сце на ма 
у на шој зе мљи. Мој циљ 
је да На род но по зо ри ште, 
у вре мен ском пе ри о ду од 
че ти ри до пет го ди на, 
са ста ви ком пле тан про
грам ко ји ће би ти на ме
њен не са мо де ци нај мла
ђег уз ра ста, не го и уче ни
ци ма основ них и, на рав но, 
сред њих шко ла. Зна чи, 
по че ће мо да их вас пи та
ва мо у кон ти ну и те ту, од 
ма лих но гу. 
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Tел: 328 44 73

НОВЕМБАР 2014. 
ИЗЛОЖБЕ

ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

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

КОНЦЕРТИ
6. 11 | 18.00 ФЛАУТА УВЕК И СВУДА – Милица Јончић (флаута) 
и Марија Сабљић (клавир)
24. 11 | 18.00 CONCERTISSIMO – Иван Благојевић (труба) и мр 
Петар Илић (клавир)

ЈУБИЛЕЈИ
12. 11 | 18.00 ЗОРИЦА МИТЕВ ВОЈНОВИЋ, диригент – 30 
година уметничког рада
19. 11 | 18.00 ТЕАТАР „МИМАРТ“ – 30 година рада 

СУСРЕТИ  
15. 11 | 18.00  СОЊА ЈАУКОВИЋ, драмска уметница 

ЧИТАЛИШТЕ 
18. 11 | 18.00 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА; учествују драмски уметник Зоран Ћосић и Нина 
Ћосић (обоа)

ПРОМОЦИЈЕ  
26. 11 | 18.00 Зоран Т. Јовановић, ДРАМАТУРШКИ ОГЛЕДИ, 
Издавач Позоришни музеј Војводине

ОТВОРЕНА ВРАТА 29. 11 | 12.00

РАЗГОВОРИ
30. 11 | 18.30 ЛАЗА КОСТИЋ КАО ПРЕВОДИЛАЦ И 
КРИТИЧАР ШЕКСПИРА, у оквиру циклуса  Лаза & Вил 
разговори у организацији Фондације „Лаза Костић“ разговор 
са проф. др Вујадином Милановићем води Марина Милић 
Апостоловић; у програму учествују и „Лазини трубадури“

Желим да Кустурица режира оперу „Коштана”

у пи са њу опе ре. Већ у ја ну а ру има
ће мо 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“. По сле то га, 
пла ни ра мо да об но ви мо са рад њу са 
ФМУ ка ко би смо у ре пер то ар Сце
не „Ра ша Пла о вић“ по но во увр сти ли 
мо дер ну вер зи ју опе ре „На уран ку“ 
Ста ни сла ва Би нич ког. Мо ја ве ли ка 
же ља је и да до кра ја 2015. на Ве ли
ку сце ну по ста ви мо Стан ко ви ће ву 
„Ко шта ну“ ко ју би тре ба ло да ре жи
ра Емир Ку сту ри ца. То је ре мекде ло 
на ше књи жев но сти, не што што при
па да овом на ро ду и чи ме тре ба да се 
по но си мо. Не сум њам, уоп ште, да 
би Ку сту ри ца то ура дио на нај бо љи 
мо гу ћи на чин, а по сле то га, убе ђе на 
сам да би нам и вра та мно гих фе сти
ва ла ши ром све та би ла отво ре на. У 
том пе ри о ду, да кле до кра ја сле де
ће го ди не, у окви ру „Опе ре у шко
ла ма“, пла ни ра мо и да по ста ви мо 
још два до ма ћа де ла – деч ју опе ру 
„Зве зда ни принц“ Вој ка на Бо ри са
вље ви ћа, чи ја би пре ми је ра тре ба ло 
да бу де по чет ком ок то бра у окви ру 
ма ни фе ста ци је „Ра дост Евро пе“ и 
опе ру Де ја на Де спи ћа „Поп Ћи ра и 
Поп Спи ра“. 

Ка кви су пла но ви ка да је реч о 
пре ми јер ним на сло ви ма у окви ру 
стра ног ре пер то а ра?

До кра ја ове се зо не, да кле до 
ју на 2015, об но ви ће мо „Моћ суд би
не“ и има ће мо пре ми је ру „Оте ла“. 
Ако у 2016. ура ди мо и „Фал ста фа“, 
за о кру жи ће мо ком пле тан Вер ди јев 
опус. Ина че, те нор Ду шан Пла зи
нић ће „Оте лом“ про сла ви ти две 
де це ни је умет нич ког ра да. Бу ду ћи 
да на ша вер на пу бли ка за слу жу је и 
јед но гран ди о зно ру ско де ло, нај ве
ро ват ни је за на ред ни БЕ МУС ће мо у 
са рад њи са „Са ва цен тром“ на пра ви
ти „Кне за Иго ра“, под ди ри гент ском 
упра вом ма е стра Бо ја на Су ђи ћа.

Бе о град ски љу би те љи опе ре, 
во ле сва ка ко да на на шој сце ни 
ви де и не ке ино стра не пе ва че и ди
ри ген те. Про шлог ме се ца, ма е стро 
Ен то ни Ар мор из Бе ча је ди ри го
вао „Фи га ро ву же нид бу“. Ко је још 

умет ни ке мо же мо да оче ку је мо у 
на ред ном пе ри о ду? 

Већ 14. но вем бра уго сти ће мо 
умет ни цу из Шпа ни је – со пра на Ла
у ру Алон со Па дин ко ја ће на сту пи ти 
у „Ри го ле ту“, у уло зи Ђил де. Ме
цо со пран Ми ли ја на Ни ко лић, ко ја 
го ди на ма, на ра зним сце на ма гра ди 
успе шну ка ри је ру у ино стран ству, 
го сто ва ће као Кар мен у исто и ме ној 
Би зе о вој опе ри, а у уло зи Дон Хо зеа 
на сту пи ће њен су пруг, те нор Ро за
рио ла Спи на. У уло зи ове ва тре не 
Ци ган ке, кра јем апри ла сле де ће го
ди не ће го сто ва ти и Ми ле на Ки тић, 
ко ја је та ко ђе оства ри ла успе шну ка
ри је ру у ино стран ству. У пре го во ри
ма смо и са дво ји цом на ших вр хун
ских ба ри то на, Да ви дом Би жи ћем 
и Жељ ком Лу чи ћем. Они су ве о ма 
за у зе ти, на сту па ју на по зор ни ца ма 
ши ром све та, али на дам се да ћу их, 
у не ком тре нут ку, на го во ри ти да го
сту ју и у На род ном по зо ри шту. Та
ко ђе, по ме ну ла бих и на сту пе не ких 
на ших мла дих сна га. Реч је о со пра
ни ма Ива ни Ал брехт и Не ве ни Па
вло вић ко је ће се уло га ма Гро фи це 

и Су за не пред ста ви ти у Мо цар то вој 
„Фи га ро вој же нид би“. Што се ти
че ди ри ге на та, за са да је из ве сно да 
ће ма е стро Јо ха нес Хар најт до ћи да 
спре ми „Са ло му“ Ри хар да Штра у са. 

По сле ви ше го ди шње па у зе, 
Опе ра На род ног по зо ри шта го сто
ва ће у ино стран ству. На ши умет
ни ци пред ста вља ју се већ су тра 
уве че на сце ни На ци о нал не ру
мун ске опе ре у Те ми шва ру Ваг не
ро вим „Ле те ћим Хо лан ђа ни ном“.

На дам се да ће тај на ступ озна
чи ти по че так ду го роч не и ве о ма 
успе шне са рад ње са том ку ћом. Да 
је та мо шња пу бли ка ве о ма за ин те
ре со ва на за на ше го сто ва ње, нај бо
ље го во ри чи ње ни ца да су кар те за 
„Хо лан ђа ни на“ рас про да те још пре 
ме сец да на. Ру мун ски умет ни ци 
уз вра ти ће по се ту 6. де цем бра ка да 
ће на Ве ли кој сце ни из ве сти Пу чи
ни је ву опе ру „Ту ран дот“. Ина че, до 
кра ја те ку ће се зо не, два пу та ће мо 
го сто ва ти у На род ном по зо ри шту у 
Ни шу, пла ни ра мо до ста кон церт них 
из во ђе ња... Хте ла бих да ис ко ри сти
мо сва ку сце ну у Ср би ји где по сто је 
основ ни усло ви за из во ђе ње пред
ста ва, јер На род но по зо ри ште ни је 
и не би тре ба ло да бу де ве за но са мо 
за Бе о град. С об зи ром на то, као што 
сам већ ре кла, да има мо ова ко ква ли
те тан ан самбл, да ћу све од се бе да, 
по ред го сто ва ња по Ср би ји, на сту па
мо и у ре ги о ну, али и ши ре.  

Не дав ни пер фор манс (flash 
mob), одр жан на Тр гу Ре пу бли ке, 
ко јим је на ја вљен по вра так Вер
ди је ве „Тра ви ја те“ на ре пер то ар, 
по ка зао се ве о ма успе шним. Пла
ни ра те ли и да у на став ку се зо не 
пред у зи ма те та кве и слич не ре
клам не кам па ње? 

Да, на рав но. Тре нут но смо у пре
го во ри ма са љу ди ма из ПЦ „Ушће“ 
где би, та ко ђе, тре ба ло да на пра ви
мо не што у том сти лу. Али, не бих 
же ле ла да вам сад баш све от кри јем, 
јер то, ипак, тре ба да бу де из не на ђе
ње за бе о град ску пу бли ку.

Ми ко јан Без бра ди ца

Функ ци ја ди рек то
ра опе ре зах те ва ће 

мно го од ри ца ња. На жа
лост, не ћу мо ћи да се 
бавим дириговањем оно
ли ко ко ли ко бих же ле ла, 
јер овај по сао, за и ста, 
зах те ва „це лог чо ве ка“ и 
мно го вре ме на. Про шле 
го ди не сам има ла нај ве ћи 
број пред ста ва, а са да, у 
овим окол но сти ма, то је, 
про сто ре че но, не мо гу ћа 
ми си ја. От ка д сам пре у зе
ла ду жност, мо ра ла сам 
до ста „сво јих“ пред ста ва 
да раз де лим ко ле га ма. Си
гур на сам да је то жр тва 
ко ја ће се, на кра ју, ис пла
ти ти.

МОНОГРАФИЈA O НУ ШИ ЋУ

Мо  н о  г р а 
фи ја др 

Ра шка В. Јо ва
но ви ћа „Бра
ни слав Ну шић, 
жи вот и де ло“, 
у из да њу Слу
жбе ног гла сни
ка, пред ста вље
на је 23. ок то
бра у на шем 
Му зе ју. Књи га 
је об ја вље на 
по во дом 150 го
ди на од ро ђе ња 
ове све стра не лич но сти, нео бич но ак тив не у го то во свим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та, а на ро чи то у обла сти дра ме 
и по зо ри шта. О књи зи су го во ри ли те а тро лог и по зо ри шни 
кри ти чар Дра га на Бо шко вић, драм ски пи сац Си ни ша Ко ва
че вић, те а тро лог Ра до мир Пут ник и аутор, а у име из да ва ча  
уред ник Јо во Ву ке лић и на чел ни ца Слу жбе за мар ке тинг и 
од но се с јав но шћу Зла ти ца Ђо кић. У про гра му су уче ство
ва ли и на ши драм ски умет ни ци Рад ми ла Жив ко вић, Бо ја на 
Бам бић и Па вле Је ри нић.

М. Б.  

ЈУ БИ ЛЕЈ МА Е СТРА

Ди ри гент Зо ри ца Ми
тев Вој но вић би ће 

гост ци клу са „Ју би ле
ји“ у сре ду 12. но вем бра 
у 18 са ти. Разговор са 
уметницом о три плод
не де це ни је оства ре не 
за ди ри гент ским пул том, 
ко је је про сла ви ла 12. 
апри ла ове го ди не Вер
ди је вом „Аидом“, во диће 
ди рек тор Му зе ја Дра ган 
Сте во вић

Р. П. Н.
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 Пут у Дамаск – у потрази за изгубљеном вером
СТРИНД БЕР ГОВ „ПУТ У ДА МАСК“ ПР ВИ ПУТ У НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Слав ни швед ски драм ски 
пи сац Аугуст Стринд
берг, један од за чет ни ка 
мо дер ног те а тра, аутор 
ко ји за слу жу је па жњу и 

пред ста вља ве ли ки иза зов за глум це 
и ре ди те ље, по но во ће се, по сле две 
де це ни је па у зе, игра ти у На род ном 
по зо ри шту. На кон на ту ра ли стич ке 
дра ме „Го спо ђи ца Ју ли ја“, ко ја је 
са ве ли ким успе хом пре ми јер но из
ве де на 15. ма ја 1994. у ре жи ји Сте
ва Жи го на, љу би те љи овог „en fant 
terriblе“a швед ске ли те ра ту ре, би ће 
у при ли ци да ужи ва ју у ко ма ду „Пут 
у Да маск“, ко ји пред ста вља те мељ 
екс пре си о ни зма. Ово де ло, на пи
са но 1898. и ко је је у ме ђу вре ме ну 
ока рак те ри са но као „дра ма лу та ња“, 
у ко јој се глав ни ју нак, тра же ћи сми
сао жи во та, сва ки пут пре не ке ва
жне лич не од лу ке за у ста вља на ус
пут ним ста ни ца ма, пр ви пут ће би ти 
по ста вље но у На ци о нал ном те а тру. 
Ре жи ја је по ве ре на Ни ки ти Ми ли
во је ви ћу, а пре ми је ра је за ка за на за 
146. ро ђен дан По зо ри шта, 22. но
вем бар, на Ве ли кој сце ни.   

Уз бу дљи ву при чу, ко ја је по ста
ла по јам ко ји асо ци ра на ми сте ри
ју аван ту ре, са мо ћу аван ту ре ко ја 
има сво је за ни мљи ве и нео че ки ва не 
обр те, до ча ра ће глу мач ка еки па у 
ко јој су Ха џи Не над Ма ри чић (Не
по зна ти, Це зар, Ожа ло шће ни), Се
на Ђо ро вић (Да ма, Мај ка), Бо рис 
Пин го вић (Не по зна ти, Ле кар, Ожа
ло шће ни), Не бој ша Кун да чи на (Не
по зна ти, Го сти о ни чар), Бо јан Кри
во ка пић (Не по зна ти), Па вле Је ри нић 
(Не по зна ти, Ожа ло шће ни), Је ле на 
Ђул ве зан (Да ма), Бран ко Је ри нић 
(Не по зна ти, Ожа ло шће ни, Про сјак), 
Алек сан дра Ни ко лић (Да ма, Мај ка) 
и Та на си је Узу но вић (Не по зна ти, 

Про сјак, Ста рац).
Ми ли во је вић на по ми ње да се 

овај ко мад, ко ји му је пред ло жио 
бив ши в.д. ди рек то ра Дра ме Спа со је 
Ж. Ми ло ва но вић, одав но на ла зио на 
ње го вој „ре ди тељ ској ли сти же ља“ и 
от кри ва да је де фи ни тив ну „за лу ђе
ност“ за то де ло спо знао пре шест
се дам го ди на ка да је у Сток хол му, у 
Рикс те а тру, ре жи рао Стринд бер го ву 
при чу „Не го ва но во ће“. 

„Та да сам по но во чи тао раз не 
ства ри и, из ме ђу оста лог, на пот пу но 
нов на чин от крио 'Пут у Да маск'. С 
јед не стра не, имам ути сак да у мно
го че му то ни је 'сце ни чан' ко мад, и 
пот пу но ми је ја сно за што се рет
ко из во ди. У дра ма тур шком сми слу 
он је 'пре тр пан' ра зним сим бо ли ма, 
ауто би о граф ским де та љи ма..., а ка ко 
је на стао у та ко зва ној Стринд бер го
вој 'ин фер но' фа зи, пре пун је не ве
ро ват них, го то во фан та зма го рич них 
сли ка. Али, све то за јед но, на не ки 
чу дан на чин, за ме не је исто вре ме но 
не ка ква ма на и вр ли на тек ста. Ре
ци мо, тај 'је зик сли ка' ми је за и ста 
ин спи ра ти ван. Уоп ште, мо гао бих 

ре ћи да ми је по след њих го ди на рет
ко ко ји текст ис про во ци рао то ли ко 
раз ли чи тих асо ци ја ци ја: Тар ков ски, 
Џојс, Бе кет, Мунк, Бах, Берг ман... 
Све је то по ста ло мо ја ин спи ра ци ја 
за ову пред ста ву. Са да ка да смо већ 
ду бо ко у про це су ра да, имам ути сак 
да Стринд бер гов ко мад не са мо да 
су бли ми ра мно ге ства ри ко је во лим 
у по зо ри шту, већ као да сам од у век 
же лео да на пра вим пред ста ву као 
што је ова“, твр ди Ми ли во је вић у 
из ја ви за По зо ри шне но ви не и под
се ћа да је ов де реч о пр вом де лу ко
ма датри ло ги је. „Ми, да кле, при пре
ма мо са мо тај пр ви део, ко ји је ина че 
и био за ми шљен као це ло ве чер ња 
дра ма, а тек ка сни је је Стринд берг 
од лу чио да на пи ше и дру га два де

ла. 'Пут у Да маск' је ина че вр ло 
нео бич но 'пу то ва ње' ко је, на не ки 
на чин, су бли ми ра ра зна Стринд
бер го ва лу та ња, али мо гли би смо 
ре ћи да је то, пре све га, при ча о по
тра зи за из гу бље ном ве ром и то је 
и цен трал на иде ја пред ста ве. Ка да 
го во ри мо о ве ри, не ми слим са мо 
на ве ру у ре ли гиј ском сми слу, већ 
о су штин ској по тре би чо ве ка да 

ве ру је у не што“, до да је Ми
ли во је вић.

„У Стринд бер го вој 
при чи ва жно је, за по че

так, по ве ро ва ти у њу и 
по ку ша ти да је раз у

меш. Већ на кон пр
вог чи та ња би ло ми 
је ја сно да је реч о 
ве о ма ком плек сној 
ауто би о граф ској 
над ре ал ној дра ми 
ко ја ће зах те ва ти 
озби љан ис тра
жи вач ки про цес“, 
ис ти че Се на Ђо

ро вић и до да је да 
је дра ма пре пу на 

сом на мбул них ре фе
рен ци из Стринд бер
го вог жи во та, у ко је 
за и ста тре ба по ве ро
ва ти. „То ауто мат ски 
зах те ва бо ље упо
зна ва ње са умет ни
ком, не сва ки да шњи 

рад на ко ма ду и ве
ли ку ин спи ра ци ју“, твр ди она, а на 
на ше пи та ње ко су, пре ма ње ном 
ми шље њу, бо го ви на шег до ба, ка же: 
„Ко су бо го ви да нас? На жа лост, не 
мо гу да зву чим оп ти ми стич но. Жи
ви мо у нео ли бе рал ном ка пи та ли зму 
па нам је сви ма ја сно да су то по ли
тич ки, вој ни, тр жи шни, кор по ра тив
ни... 'бо го ви'. Пот пу но је ја сно да је 
ве ра у сва ком сми слу при лич но ре
гре си ра ла и да нам је по тре бан је дан 
ци ви ли за циј ски 'пут у Да маск'“.

И њен ко ле га Па вле Је ри нић ис
ти че да у овом ко ма ду пи та ње гу бит
ка или по тра ге за ве ром не мо ра ну
жно да се од но си на ре ли ги ју: „То је 
сва ка ко са мо је дан од аспе ка та. Ме
ни је би ло за ни мљи во пи та ње гу бит
ка иден ти те та и по тра ге за истим. 
Не што че му би овај на род тре ба ло 
да те жи по што се бо јим да га је не
где дав но за ту рио. Да кле ве ре, али у 
се бе. Те ве ре ко ју ве ћи на да нас не ма, 
док је по је дин ци без раз ло жно има ју 
ви ше не го што тре ба. Али овај дру
ги слу чај се углав ном по ду да ра са 
ве ром у бан ков ни ра чун. Ми слим да 
ће се љу ди за чу ди ти ко ли ко је њи хов 
жи вот сли чан жи во ту Не по зна тог, 
ина че глав ног ју на ка овог ауто би о
граф ског ко ма да из ве сног 'лу да ка' по 
име ну Аугуст Стринд берг. Дра ма
тур ги ја ко ма да је дра ма тур ги ја сна. 
Или мо жда бо ље ре че но – ко шма ра. 
Има ли ичег ин спи ра тив ни јег од то
га?“, пи та се Је ри нић и на по ми ње да 
је цео ан самбл до при нео ства ра њу 
глав ног ли ка. „Ко ли ко је он мој, то
ли ко је сва чи ји. Тај лик је бу квал но 
сва ко, а и ни ко, ка ко слу чај на ла же. 
Ва жно је би ти не ко. Али, не у ули ци, 
на три би ни, у скуп шти ни. Ва жно је 
би ти не ко у гла ви. Да знаш ко си ка
да си сам и да си ин ди ви ду а лац чак 

и у оде лу или уни фор ми“, твр ди Је
ри нић.

Шта је код Стринд бер га би ло по
себ но ин спи ра тив но и ин три гант но 
Бо ри су Пин го ви ћу: „Пут, пут и са мо 
пут... За Да маск. Је дан од нај зна ме
ни ти јих, је дан од оних ко ји је, ка жу, 
уро дио пло дом. Ка квим то пло дом? 
Да ли сти же мо до се бе баш увек ка да 
за тва ра мо кру го ве, или се круг баш 
и не да за тво ри ти, док не отво ри мо 
све са со бом. То ни су но ва пи та ња и 
то ни су екс клу зив не ди ле ме. Исти
на, ка жу, ко лев ка им је ра на мла дост, 
али се гр че ви то оти ма ју са на ма за 
гроб но ме сто. Да ли ће мо ика да про
на ћи од го вор, или ће нам са мо би ти 
да на при ви ле ги ја да би ра мо с ко је 
стра не кр ста ће мо по но во до гра би ти 
сун це, ако већ и кр сто ли ка сен ка ни
је раз лог упо до бље њу, и вен ча њу за 
Гол го ту. А она, Гол го та, са мо је мо
ја, и са мо сва чи ја. На сво ју се пе њем 
док на ту ђу сти жем, ва бе ћи да ми не
бо по да ри пут. Пут за Да маск. Жи вот 
је за и ста чу до, али по зо ри ште ни је 
жи вот. Не сме ни би ти. Али, чу до 
је сте. Да кле, си гур но не ћу сти ћи у 
глав ни град Си ри је, али, у Да маск... 
Ако ми сло ме но гу, док ло ме сво ју, 
мо жда и хо ћу. Пар дон, хо ће мо. Пар
дон, мо жда ће мо“.

Дра ма тург пред ста ве Слав ко 
Ми ла но вић под се ћа да нас на слов 
дра ме упу ћу је на ре ли гиј ску сфе ру, 
на де ве ту гла ву „Де ла апо стол ских“ 
у ко јој је при ка зан ми стич ки до га ђај 
ко ји се де сио фа ри се ју и про го ни
те љу хри шћа на Са влу: „На пу ту за 
Да маск угле дао је чу де сну све тлост 
и чуо ре чи Хри ста: 'Са вле, Са вле, 
за што ме го ниш?' Оста ло је по зна
то: Са вле је до жи вео ду хов ни пре
о бра жај и по стао апо стол Па вле. И 
Стринд берг це лог жи во та че зне за 
јед ним та квим пре о бра жа јем. У де
тињ ству је ис ку сио стро гост вер ских 
на че ла свог оца пи је ти сте. Као мла
дић је био са вре ме ник Фиц џе рал
до ве и Ни че о ве об ја ве смр ти Бо га 
и по ве ро вао у но ви ап со лут на у ке, 
па је чак по ку шао да сту ди ра ме
ди ци ну. Али је као и сви озбиљ ни 
ду хо ви свог до ба уви ђао да на у ка 
има ма ло за јед нич ког са ху ма ним 
вред но сти ма и зна че њи ма.“ Пре ма 
Ми ла но ви ће вим ре чи ма, ре ше ње је 
тра жио у на ту ра ли зму, ко ји је тре ба
ло да по ми ри тра га ње за ап со лут ном 
исти ном кроз два су прот ста вље на 
при сту па – на уч ног и умет нич ког: 
„Иако је је ди ни ус пео да оста ри 
фор му но ве на ту ра ли стич ке дра ме 
(по што су на том за дат ку по ло ми ли 
зу бе ве ли ки ро ма но пи сци по пут бра
ће Гон кур и Еми ла Зо ле), Стринд
берг ни је био за до во љан. Сма трао 
је, ка ко ка же у јед ном из ми шље ном 
ин тер вјуу са са мим со бом, да 'чо век 
не по зна је ви ше од јед ног жи во та, и 
то свог вла сти тог' и ти ме, мно го пре 
Џој са и Вир џи ни је Вулф, не ги рао 
моћ све зна ју ћег пи сца. Сма трао је 
да 'књи жев ник, са сво јим бед ним и 
по вр шним по зна ва њем пси хо ло ги је, 
не би смео ни да по ку ша ва да при ка
зу је ду бо ко скри вен ду шев ни жи вот 
дру гих љу ди'. У пред го во ру ње го вој 
слав ној дра ми 'Го спо ђи ца Ју ли ја' за
ла гао се за 'бес ка рак тер ни ка рак тер', 
су прот но од чвр сто скро је них тип

Ово ауто би о граф
ско де ло, ко јим је 

Стринд берг на ја вио мо
дер ну дра ма тур ги ју и на
чин ми шље ња, у ме ђу вре
ме ну је по ста ло не за о би
ла зна сте пе ни ца у раз у
ме ва њу са да шње драм ске 
ли те ра ту ре и да на шњег 
по зо ри шта. Та ко ђе, „пут 
у Да маск“ је од у век пред
ста вљао ин спи ра ци ју за 
мно ге умет ни ке. На при
мер, ре не сан сно сли кар
ство је пу но ве ли ких ра до
ва по све ће них том мо ти
ву, а јед но од њих, Ка ра ва
ђо во ре мекде ло из 1601. 
но си на слов „Пре о бра же
ње на пу ту за Да маск“.
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За ко ји дан у Му зе ју На
род ног по зо ри шта прф. 
др Дра га на Чо лић Би
ља нов ски ће отво ри ти 
из ло жбу „Бра ни слав 

Ну шић – управ ник На род ног 
по зо ри шта (1900–1902)“ ко ју су 
По зо ри шне но ви не на ја ви ле у 
про шлом бро ју. Шта да ље при
пре ма те?

Наш Му зеј је од по чет ка се зо
не у при пре ма ма из ло жбе „Да ро ви 
и да ро дав ци“ чи ји ауто ри су му зеј
ски са вет ник Ет но граф ског му зе ја 
Ве сна Ом чи кус и ку стос Му зе ја 
На род ног по зо ри шта Ана То мић. 
Из ло жба је за ми шље на као из раз 
за хвал но сти пре ма љу ди ма ко
ји су сво јим да ро ви ма офор ми ли 
са да шњу збир ку. Му зеј не ма свој 
фонд за от куп па су по кло ни би ли 
је ди ни на чин да се збир ка на пра ви 
и за са да је ди ни на чин да се она 
уве ћа ва. Ова из ло жба ће сме ни ти 
по став ку о Ну ши ћу у дру гој по ло
ви ни ја ну а ра 2015. 

По ред стал не по став ке и из
ло жби ко је се ци клич но сме њу
ју, Му зеј има већ уста ље не про
гра ме.

На ша пу бли ка је већ на ви кла 
да сва ког ме се ца мо же про ве сти 
не ко ли ко при јат них ве че ри уз на
ше и го сту ју ће умет ни ке. Про
гра ме смо ор га ни зо ва ли у те мат
ске ци клу се. Ту су „Су сре ти“ са 
зна чај ним умет ни ци ма На род ног 
по зо ри шта и са го сту ју ћим умет
ни ци ма; раз го во ре, уз уче шће пу
бли ке, обич но илу стру је мо ви део 
и аудио за пи си ма. У ци клу су „Се
ћа ња“ ожи вља ва мо успо ме не на 
на ше пре ми ну ле умет ни ке. Уче
ни ци основ них и сред њих шко ла 
мо гу да се упо зна ју са по је ди ним 
по зна тим умет ни ци ма чи ји рад 
је ве зан за На род но по зо ри ште у 
окви ру про гра ма „Школ ски час“. 
За љу би те ље ка мер не му зи ке у 
ци клу су „Кон цер ти“ ор га ни зу је мо 
на сту пе афир ми са них ка мер них 
са ста ва и со ли ста. Ови му зич ки 
про гра ми не тра ју ду же од сат, сат 
и пет на ест ми ну та, а у окви ру њих 
ор га ни зу је мо и про грам „Пред
ста вља мо мла де“, ко јим да је мо 
шан су за на ступ пред пу бли ком 
но вим ге не ра ци ја ма умет ни ка. 
Ци клус „Про мо ци је“ пред ста вља 
те а тро ло шка из да ња и дру ге еди
ци је ве за не за исто ри ју На род ног 
по зо ри шта и ње го ве умет ни ке. 
Пла ни ра мо и об на вља ње аудио 
за пи са на ших ста рих пред ста ва у 
окви ру еди ци је „Из исто ри је Опе
ре На род ног по зо ри шта“. Му зеј је 
че сто и до ма ћин све ча ним до де
ла ма на гра да из обла сти сцен ске 
умет но сти (на гра де Му зич ке ре
ви је „Му зи ка кла си ка“, Про фе си
о нал ног удру же ња ба ле та Ср би је 
и др) у окви ру ци клу са „До га ђа
ји“. Про шле се зо не смо уве ли и 
„Ве че по е зи је“ – јед ном ме сеч но 
глум ци го во ре по е зи ју по свом 
из бо ру. Ра ду је ме што је ова мо ја 
иде ја на и шла на све срд но при
хва та ње ди рек то ра Дра ме и глу
ма ца, а на ро чи то сам сре ћан што 
и пу бли ка ра до до ла зи да слу ша 
сти хо ве ко је глум ци би ра ју пре

ма свом сен зи би ли те ту. То нам 
је да ло иде ју да ове про гра ме и 
му зич ки обо га ти мо. По след ња 
при но ва у на шим про гра ми ма је 
„Чи та ли ште“ ко је је за ми шље но 
као му зич кокњи жев но ве че у ко

јем се про стор Му зе ја, у окви ру 
тех нич ких мо гућ но сти, пре тва ра 
у сцен ски про стор ко ји мо же да 
уго сти чак и мо но дра ме. Нај зад, 
ту су и „Отво ре на вра та“ ко ја су 
не што ста ри ја од на шег Му зе ја, 
а ко ја са да, при род но, при па да
ју му зеј ским про гра ми ма. Јед ном 
ме сеч но, уз ра ни је при ја вљи ва ње 
на би ле тар ни ци, по се ти о ци мо гу 
ор га ни зо ва но и уз струч но во ђе ње 
да за ви ре у уну тра шњост На род
ног по зо ри шта. 

Ко је из ло жбе мо же мо оче ки
ва ти иду ће го ди не?

Поред поменуте изложбе „Да
ро ви и да ро дав ци“, пла ни ра но је 
да за Ноћ му зе ја отво ри мо но ву 
стал ну по став ку, а од по чет ка ју на 
нам го сту је из ло жба До ма кул ту ре 
оп шти не Но ви Бе чеј о на шој чу
ве ној глу ми ци и пе ва чи ци (у На
род ном по зо ри шту је ства ра ла од 
1906–56), „Жи вот и умет ност Те
о до ре Ар се но вић Бо бе рић“ чи ји 
аутор је исто ри чар умет но сти Је
ле на Па у љев. Сле де ћу се зо ну би
смо по че ли из ло жбом по све ће ном 
ју би ле ју – 175 го ди на од ро ђе ња 
Пе тра Иљи ча Чај ков ског. За крај 
ка лен дар ске го ди не смо пла ни
ра ли да ода мо при зна ње још јед
ној на шој при ма до ни, про фе со ру 
еме ри ту су, Рад ми ли Ба ко че вић. 
На и ме, по во дом 60 го ди на умет
нич ког ра да Би сер ке Цве јић, про
шле го ди не је На род но по зо ри ште 
при ре ди ло опер ски кон церт на 
Ве ли кој сце ни а у Му зе ју је би ла 
по ста вље на из ло жба по све ће на 
сла вље ни ци, под на сло вом „Би
сер ка Цве јић – Вер ди је ва хе ро и
на“. Иду ће го ди не, Опе ра ће при
ре ди ти кон церт, а Му зеј из ло жбу 
„Рад ми ла Ба ко че вић – Пу чи ни је ва 
хе ро и на“ по во дом 60 го ди на од 
де би ја на ше ис так ну те умет ни це 
у На род ном по зо ри шту. Аутор обе 
из ло жбе је – мо ја ма лен кост.  

Је ли ца Сте ва но вић

ТРИ ПИТАЊА ЗА ДРАГАНА СТЕВОВИЋА, ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА

 Пут у Дамаск – у потрази за изгубљеном вером Историја у будућности

Има мо ве о ма успе шну 
са рад њу са по је ди

ним шко ла ма, али во ле ли 
би смо да нам се и оста ли 
про фе со ри и ђа ци при дру
же и у оби ла сци ма згра де, 
и на про гра ми ма Му зе ја.

ских ли ко ва та да шњих пи са ца“, на по
ми ње Ми ла но вић и до да је да су за то 
сва ње го ва де ла, из у зи ма ју ћи исто риј
ске дра ме – ауто би о граф ска, и он из
бе га ва да их де фи ни ше дру га чи је не го 
као при ка зе „раз во ја јед не ду ше“. Он 
да ље ана ли зи ра: „У сво јој 'ин фер но 
фа зи' про у ча вао је пред драм ске по
зо ри шне струк ту ре по пут сред њо ве
ков них ми ра ку ла. Исто вре ме но, схва
та да је за но ву дра му по тре бан но ви 
сцен ски про стор, ин тим ни ји од нос 
сце не и гле да ли шта. Та ко је на стао 
'Пут у Да маск', ко мад ко ји не ки кри
ти ча ри на зи ва ју дра ма хо до ча шћа, у 
ко јој пи сац, као и у ро ма нуднев ни ку 
'Ин фер но', до ку мен ту је сво ју ду шев
ну кри зу. Као пр ва у ни зу та ко зва них 
dre am plays, 'Пут у Да маск' се сма тра 
пре крет нич ким де лом у исто ри ји мо
дер не дра ме; Стринд берг је ди рект но 
ути цао на дра му не мач ког екс пре си
о ни зма, а по мно ги ма (на при мер Ју

џи ну О'Ни лу) и на це ло куп ну дра му 
два де се тог ве ка – све до нео а ван гар де 
ше зде се тих го ди на, па чак и са вре
ме них по стдрам ских ис тра жи ва ња у 
те а тру“. 

Слич но раз ми шља и Ха џи Не
над Ма ри чић ко ји оце њу је да „Пут 
у Да маск“ пред ста вља ве ли ки ис ко

рак у књи жев но сти. „У њој се су коб 
од и гра ва у пи шче вом уму. Ли ко
ви про из и ла зе из ње га. У овом пр
вом екс пре си о ни стич ком де лу, све 
што по сма тра мо, је сте по зор ни ца 
Стринд бер го ве ду ше. За то ће у на
шој пред ста ви сви игра ти Не по зна
тог, јер су ли ко ви део ње го вог ума, 
се ћа ња, плод ње го вих де мо на, нео
бја шњи вих си ла“, на по ми ње наш 
са го вор ник и на гла ша ва да је овај 
ко мад нео п хо дан да на шњој пу бли
ци оно ли ко ко ли ко му је по треб но 
и сва ко днев но са мо и спи ти ва ње, ре
дов на ин тро спек ци ја. „У вре ме ну 
ка да је го то во не мо гу ће про на ћи ба
рем трен да ослу шне те сво је ми сли, 
гле да лац ће овом пред ста вом и сам 
от пу то ва ти на ве о ма нео бич но, са
свим дру га чи је по зо ри шно пу то ва
ње и пре по зна ће соп стве не стра хо ве, 
на де, за бо ра вље не же ље, за бо ра вље
не љу де, пре ћу та не гре хе... Не дав но, 

у На род ном по зо ри шту, на кон што 
је при мио На гра ду 'До си теј Об ра
до вић' за жи вот но де ло, ака де мик 
Вла де та Је ро тић је одр жао бе се ду у 
ко јој је из нео ми шље ње да би чо век 
бу дућ но сти тре ба ло да бу де ре ли ги
о зан. Да нас је ње го ва ве ра угро же на 
и не ста је, иако са свим не мо же иш
че зну ти. Шта је чо век без сво је су
шти не? Мо же ли је ика ко дру га чи је 
на ћи, без ве ре? 'Пут у Да маск', иако 
на стао пре ви ше од сто го ди на, и да
нас је зна ча јан, не са мо за пу бли ку 
већ и за глум ца ко ји кроз из у зет ну 
умет нич ку аван ту ру, ко ју ства ра Ни
ки та Ми ли во је вић, про на ла зи сво је 
жи вот не ста ни це. Про цес у ко јем се 
још увек на ла зи мо је пот пу но дру га
чи ји од све га на шта смо на ви кли у 
по зо ри шту. Упра во та ква ће би ти и 
пред ста ва. До бро до шли у На род но 
по зо ри ште“, по ру чу је Ма ри чић.

Ми ко јан Без бра ди ца

Ком позитор је Зо ран 
Ерић, ко сти мо граф  

Ма ри на Ву ка со вић Ме де
ни ца, а за идеј но ре ше ње 
сце но гра фи је за ду же ни су 
ре ди тељ Ми ли во је вић и 
Ама лиа Бе нет, ко ја пот
пи су је и сцен ски по крет. 
Љи ља на Мр кић По по вић 
је лек тор, Ива на Не на до
вић аси стент ре ди те ља, 
Ми ло рад Јо ва но вић про
ду цент, Ма ри ја Тав чар је 
од го вор на за ли ков ну до
ра ду ко сти ма и лу та ка, а 
Ми раш Вук са но вић и Ја
сна Са ра ман дић за ре а ли
за цију сце но гра фи је.
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СТО ГОДИНА ОД СМРТИ ДАВОРИНА ЈЕНКА (1835–1914)

Сло ве нац – ро до на чел ник срп ске сцен ске музике 

Ком по зи тор и ди ри гент 
Да во рин Јен ко је у 
струч ној ли те ра ту ри 
опи сан као „уте ме
љи вач срп ске сцен

ске му зи ке и је дан од нај плод ни јих 
ауто ра по пу лар них ко ма да са пе ва
њем. На пи сао је му зи ку за око де
ве де сет драм ских ко ма да до ма ћих 
и стра них ауто ра (...) у по зо ри шној 
и ор ке стар ској му зи ци по ста вио је 
осно ве срп ског на ци о нал ног сти ла 
(...) као ком по зи тор, ди ри гент и пе
да гог од и грао је пре суд ну уло гу у 
на стан ку му зич ког про фе си о на ли
зма у Ср би ји“ (Срп ски би о граф ски 
реч ник Ма ти це Срп ске).

Јен ко је у Бе о град, та да још 
увек под тур ском вла шћу, до шао 
три го ди не пре осни ва ња На род ног 
по зо ри шта. 1865. Не по сред но по 
пре да ји кљу че ва срп ској упра ви, 
фор ми ра се и стал ни ан самбл тек 
осно ва ног на ци о нал ног те а тра, а у 
не до стат ку шко ло ва ног ка дра, мла
ди те а тар се у ве ли кој ме ри осла
ња на умет ни ке и дру ге по зо ри шне 
струч ња ке из окол них зе ма ља, 
пре вас ход но из истог или срод ног 
го вор ног под руч ја, те на та лен то
ва не и до ка за не пу ту ју ће глум це и 
ама те ре. Иако осно ва но као драм
ски те а тар, На род но по зо ри ште од 
са мих по че та ка раз ви ја те сну ве зу 
са му зич ком умет но шћу. Ин стру
мен тал на и во кал на му зи ка су би ле 
са став ни део мно гих пред ста ва, а 
оби чај је био и да се по је ди не ну
ме ре из во де из ме ђу чи но ва, од но
сно из ме ђу два или три кра ћа ко ма
да ко ја су игра на као це ло ве чер њи 
про грам, ра ди за ба вља ња пу бли ке. 
Као од го вор на ве ли ку по тре бу за 
стал ним ка пел ни ком и spi ri tus mo
vensом по то ње та ко зва не „му зич ке 
гра не“ На род ног по зо ри шта у Бе о
гра ду, убр зо сти же Сло ве нац, не
што ра ни је при спео нај пре у Пан
че во где је на пре по ру ку ди рек то ра 
Беч ког кон зер ва то ри ју ма до шао за 
ди ри ген та та мо шњег пе вач ког дру
штва (1863–1865), а по том се пре
се лио пре ко Ду на ва да би пре у зео 
функ ци ју ди ри ген та Бе о град ског 
пе вач ког дру штва по смр ти Кор
не ли ја Стан ко ви ћа (1865–1869). 

Пре ма ис тра жи ва њи ма Сло бо да на 
Тур ла ко ва, бе о град ска пу бли ка се 
са Јен ко вом му зи ком сре ла ра ни је, 
8. мар та 1864, ка да је на кон цер ту 
Бе о град ског пе вач ког дру штва у 
Ка пе тан Ми ши ном зда њу из ве де
на ње го ва ком по зи ци ја „На пред“, 
по сле че га се у окви ру кон церт них 
про гра ма чу ју и дру га ње го ва де ла: 
„Са бљо мо ја, ди ми ски јо“, „Нек ду
шман ви ди“, „Ме ђу бра ћом“, „На 
мо ру“, „Ва би ло“... 

По сле кра ћих сту ди ја ин стру
мен та ци је у Пра гу, Јен ко на са мом 
кра ју 1870. сту па у ан га жман као 
ка пел ник На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду и на том ме сту оста је до 
од ла ска у пен зи ју, 1902. Дра ма тург 
и вр ши лац ду жно сти управ ни ка Јо
ван Ђор ђе вић и Да во рин Јен ко 18. 
де цем бра 1870. пот пи су ју Уго вор у 
име По зо ри шног од бо ра и умет ни
ка ко ји се оба ве зу је да ће вр ши ти: 
„у на род но ме по зо ри шту ду жно сти 
учи те ља и упра ви те ља пе вач ког, 
ка ко кад по зо ри шна по тре ба бу де 
зах те ва ла“, с тим да му се го ди не 
слу жбе ра чу на ју од 1. ја ну а ра 1871. 

Од та да, па све до од ла ска у 
пен зи ју 1902, Јен ко је пе да гог, ко
ре пе ти тор и ди ри гент, али и ком
по зи тор ве ли ког бро ја ко ма да ко ји 
су из во ђе ни из ме ђу чи но ва, али и 
аутен тич не сцен ске му зи ке за број
не пред ста ве ко је су по ста вља не, 
на ро чи то за та да ве о ма по пу лар не 
„ко ма де с пе ва њем“. Јед на од нај

ве ћих Јен ко вих бор би је би ла за 
фор ми ра ње и од бра ну по себ ног по
зо ри шног ор ке стра. На и ме, на по
чет ку ра да По зо ри шта и ка сни је у 
ви ше на вра та, од лу ком над ле жног 
ми ни стар ства,  те а тар је за сво је 
по тре бе ко ри стио вој ни ор ке стар 
што је би ло мо жда не што јеф ти ни
је али сва ка ко ве о ма не прак тич но 
и не до вољ но ква ли тет но, бу ду ћи 
да сце на зах те ва дру га чи ји ин стру
мен тал ни са став, те да се че сто 
до га ђа ло да услед слу жбе них или 
при ват них оба ве за му зи ча ра По зо

ри ште у по след њем мо мен ту мо ра 
да ме ња ре пер то ар. Пре ма по да ци
ма ко је из но си Га ври ло Ко ви ја нић 
у књи зи „Гра ђа Ар хи ва Ср би је о 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 

1835–1914“, Јен ко је аутор му зи ке 
за око 90 пред ста ва, ме ђу ко ји ма су 
„Ђи до“ Јан ка Ве се ли но ви ћа и Дра
го ми ра Бр за ка, „Мар ко ва са бља“ 
Јо ва на Ђор ђе ви ћа, Триф ко ви ће ва 
„Из би ра чи ца“, Шап ча ни но ва „За
ду жби на“, „Се о ба Ср ба ља“ Ђу ре 
Јак ши ћа, „Ме ри ма“ Ма ти је Ба на, 
„Де во јач ка кле тва“ Љу бин ка Пе
тро ви ћа, „Чи ча То ми на ко ли ба“ 
Те ре зе Ме гер ле, „Кућ на ка пи ца 
док то ра Фа у ста“ Фри дри ха Хо па, 
„Се о ска ло ла“ Едеа То та...

Из у зет но вред ним и пре да ним 

ра дом, ус пео је да све га де се так 
го ди на по до ла ску у му зич ки не ук 
глу мач ки ан самбл, са на да ре ним 
глум ци ма ко је је сам об у ча вао по
ста ви пр ву до ма ћу опе ре ту, чи ји 

је и аутор. Би ла је то „Вра ча ра“ – 
„ча роб на опе ре та у три чи на“, чи ја 
пре ми је ра је из ве де на 21. ок то бра 
1882. Мно га ње го ва сцен ска де ла 
би ла су ин спи ри са на на шом на род
ном му зи ком; ка ко кон ста ту је Ко
ви ја нић, он је „по ка зао и до ка зао 
огром ну вред ност на ше на род не 
му зи ке, от крио ри зни цу на род ног 
му зич ког бла га“. 

У по зни јим го ди на ма Јен ку по
ма жу мла ђе ко ле ге, нај пре Оскар 
Ма ла та ко ји је од ле та 1895. дру ги 
ка пел ник, али и Фра њо По кор ни, 

Ста ни слав Би нич ки, Пе тар Кр
стић... За хвал ни Те а тар и цео Бе о
град у ја ну а ру 1901. Да во ри ну Јен
ку пра ве ве ли ку про сла ву – 40 го
ди на умет нич ког ра да и 30 го ди на 
у На род ном по зо ри шту. „За ту при
ли ку г. Јен ко је сам иза брао ‘Ђи ду’ 
у ко ме су ко ма ду ње го ве ком по зи
ци је. Та ко ђе из међ чи но ва сви ра ће 
се са мо г. Јен ко ве ком по зи ци је“, 
на ја вљу је овај до га ђај По зо ри шни 
лист. По сле све ча не пред ста ве 16. 
ја ну а ра ко ја је би ла и ње гов опро
штај од сце не и од ди ри гент ске 
па ли це, исто гла си ло ода је умет
ни ку при зна ње за пи о нир ски рад у 
обла сти до ма ће а на ро чи то сцен ске 
му зи ке: „Што Јен ко вој му зи ци да
је на ро чи ту драж и пред ност; што 

је на шој ду ши та ко 
при клад на и што је 
та ко ле по раз у ме мо 
и во ли мо, је сте на
род ни је зик ко јим 
го во ри ње го ва умет
ност; јер из ње го вих 
мо ти ва ис ти че чи ста 
на род на, сло вен ска 
ду ша. На род ни мо
ти ви огле да ју се у 
сви ма ње го вим му
зич ким ра до ви ма; 
ње го ва је му зи ка ве

ћим де лом из раз на род не ду ше, на
род ног осе ћа ња, за то и го ди то ли
ко ду ху и уку су на шем (...) Јен ко се 
мо же за до вољ но да освр не на да не 

про шло сти сво је, јер су то би ли да
ни ко ри сна и до бра ра да. Он је век 
свој уло жио и утро шио за јед ну ве
ли ку ствар и жи вео је за њу — за 
умет ност“. 

Зва нич но је пен зи о ни сан тек 
две го ди не ка сни је, а по след ње го
ди не је про вео у Љу бља ни где је и 
умро. Ме ђу број ним при зна њи ма 
ко ји ма је Јен ко био овен чан су и 
ор ден св. Са ве III и IV ре да, Ко
лај на кне за Ми ло ша и члан ство у 
Срп ској ака де ми ји на у ка. 

Је ли ца Сте ва но вић

По ред број них хим ни 
пи са них за раз ли чи

та пе вач ка дру штва, Да
во рин Јен ко је аутор и две 
на ци о нал не – још од 1860. 
сло ве нач ки на род пе ва ње
го ву ком по зи ци ју „На преј, 
за ста ва Сла ве“ као хим ну 
(зва нич ну или не зва нич ну, 
јед но вре ме и за бра ње ну), 
а „Бо же прав де“ је ње го ва 
хор ска ком по зи ци ја пи са
на за пред ста ву „Мар ко ва 
са бља“ 1872; де сет го ди на 
ка сни је, она по ста је пр ва 
зва нич на срп ска хим на.  

По во дом ју би ле ја, Ар
хив Ре пу бли ке Сло ве

ни је и Ин сти тут му зич
ко ин фор ма ци о них на у ка 
при Цен тру за ин тер ди
сци пли нар на и мул ти ди
сци пли нар на ис тра жи ва
ња и сту ди је Уни вер зи те
та у Ма ри бо ру ор га ни зу ју 
25. но вем бра 2014. на уч ни 
сим по зи јум „Да во рин Јен
ко (1835–1914): жи вот и 
рад“. Ар хив Ср би је при
пре ма из ло жбу, а о Јен ко
вој де лат но сти у На род
ном по зо ри шту на ску пу 
ће го во ри ти те а тро лог 
Је ли ца Сте ва но вић. 

Р.П.Н.
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Ода звав ши се по зи ву, 
Де кер до ла зи у цр
кву код Бај ло ни је ве 
пи ја це у ко ју је при
вре ме но сме ште но 

Ју го сло вен ско драм ско по зо ри ште 
осно ва но те, 1947. го ди не, као но во 
и на дах ну то по зо ри ште ко је оку
пља нај бо ље глум це из свих кра је ва 
и те а тар ских кул ту ра Ју го сла ви је. 
Управ ник Бо јан Сту пи ца са га ле
ри је му ре че: „А, ти си тај Шва ба, 
‘ај де да ви ди мо шта умеш да ра
диш“. До био је свој сто, алат и пр ви 
за да так да на пра ви ма ке те за де кор 
пред ста ве „Краљ Бе тај но ве“ Ива на 
Цан ка ра, у ре жи ји и сце но гра фи ји 
Бо ја но вој. Та ко је за по че ла див на 
са рад ња и из ван ре дан ме ђу со бан 
од нос ко ји су ус по ста ви ли: „Бо јан 
је био ар хи тек та ко ји зна шта хо ће, 
а ја чо век ко ји зна шта тре ба да се 
ра ди. Док он при ча ја већ знам шта 
он хо ће!“

По ис те ку уго во ра, 1949. го ди
не, Ерих је имао пра во да се вра ти 
у Не мач ку, али Бо јан Сту пи ца га је 
пи та њем „Ери ћу, шта ћеш ти та мо?“ 
(Сту пи ца је Ери ха од ми ло ште та ко 
звао) и мол бом „Оста ни код нас!“, 
учвр стио у из бо ру да сво ју суд би
ну ве же за на шу зе мљу. „Зна те, ка
да вам то ка же је дан Сло ве нац, ко
му ни ста, ло го раш, а ви сте при том 
мла ди Не мац, оку па тор, он да то 

ни је ма ла ствар!“ Сле де ћи свој жи
вот ни мо то „Бу ди чо век!“, Де ке ра 
су сви, од рад ни ка, сто ла ра, глу ма
ца до ре ди те ља, при хва ти ли ши ро ко 
ра ши ре них ру ку и отво ре ног ср ца, 
осло вља ва ју ћи га, крат ко, Ерих, а 
Шва бом са мо из ми ло ште.

На ред них два де сет го ди на, 
Ерих Де кер је про вео у Ју го сло
вен ском драм ском по зо ри шту, ра
де ћи пр во на по сло ви ма ма ке та ра. 
На пра вио је за ви дан број ма ке та за 
мно ге пред ста ве, ко је су, на жа лост, 
из го ре ле у по жа ру сли кар ни це се

дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. 
Игром слу ча ја са чу ва на је са мо јед
на ње го ва ма ке та (чу ва се у Му зе ју 
по зо ри шне умет но сти) и то за Шек
спи ро вог „Кра ља Ли ра“ у ре жи ји 
Ма те Ми ло ше ви ћа, са сце но гра фи
јом Ми лен ка Шер ба на и ко сти ми ма 
Ми ре Гли шић. 

До ка зав ши се, за слу жио је да га 
Сту пи ца по чет ком пе де се тих го ди на 
уна пре ди у аси стен та сце но гра фа и 
сам ра де ћи са њим на не ко ли ко про

је ка та, као што су „Фу ен те о ве ху
на“ Лопeа де Ве ге, „Вол по не“ Бе на 
Џон со на, „Ле да“ Ми ро сла ва Кр ле
же, „Ми ран до ли на“ Кар ла Гол
до ни ја и дру ге. То ком го ди
на ра да у овом те а тру, Де
кер је био де сна ру ка мно
гим на шим еми нент ним 
име ни ма сце но граф ске 
умет но сти, ме ђу ко ји ма 
су и Ми лен ко Шер бан 
са ко јим је оства рио 
пре ко пет на ест пред
ста ва („Дон Кар лос“ 
Фри дри ха Ши ле ра, 
„Маг бет“ Ви ли ја ма 
Шек спи ра, „Ду бро
вач ка три ло ги ја“ Ива 
Вој но ви ћа, „От кри
ће“ До бри це Ћо си ћа и 
дру ге); Пе тар Па шић ко ме је аси
сти рао у де се так про је ка та („Сте
ни ца“ В. Ма ја ков ског, „Ви лов њак 
од за пад них стра на“ Џ. М. Син га, 
„На ру бу па ме ти“ Ми ро сла ва Кр ле
же...); за тим Вла ди слав Ла лиц ки са 
ко јим је ра дио на се дам пред ста ва 
(„Ма ске ра та“ Ми ро сла ва Кр ле же, 
„Де мо ни“ Џо на Вај тин га...). Тре ба 
спо ме ну ти и Ду ша на Ри сти ћа, Пе ђу 
Ми ло са вље ви ћа, Ми ла Ми лу но ви
ћа, Анд же ја Вај ду, а ка да је пре шао 
у На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, 
аси сти рао је Ми о ми ру Де ни ћу и 
Вла ди ми ру Ма ре ни ћу.

При се ћа ју ћи се тих пр вих го
ди на у Бе о гра ду, Де кер је мо рао 
да при зна, уз из ви ње ње оста лим 
ко ле га ма, да су нај ве ћи ути сак на 
ње га ипак оста ви ли Бо јан Сту пи
ца и Ми лен ко Шер бан. Обо ји ца 
су, иако ста ри ји, од пр вог тре нут
ка ус по ста ви ли ко рек тан, при ја
тељ ски, до бро на мер ни од нос са 
Ери хом, не се бич но де ле ћи са њим 
сво ја зна ња и ис ку ства у сцен ској 
умет но сти. Да је би ло и обр ну тих 
раз ме на, ка зу је нам анег до та из 
1949. го ди не. Спре мао се Др жи ћев 
„Дун до Ма ро је“ у ре жи ји Бо ја на 
Сту пи це и сце но гра фи ји Ми лен ка 

Шер ба на. До шао је дан 
да се сце но граф ске 

ски це пре не су 
на ку ли се, 

ш т о 

ј е 
п о 

с а о 
сли  ка
р а  и з 

во  ђа ча , 
ко ји је у 
овој при
чи био 
Ерих Де

кер. Шер бан об ја шња ва мла дом 
сли ка ру да ку ли се ди рект но на 
по ду ис цр та, али он ка же – не, то 
се та ко не ра ди! Све ли ни је су у 
пер спек ти ви и за то су по треб ни 
тех нич ки цр те жи, ње га су у шко
ли та ко учи ли. Шер бан се сло жио 
и дао му за да так да то ура ди. Су
тра дан су има ли пре ци зне цр те же 
у пер спек ти ви са пре ци зним по да
ци ма, по ко ји ма је би ло мно го лак
ше на пра ви ти де кор, она ко ка ко је 
сце но граф упра во и за ми слио. Сви 
су би ли за до вољ ни!

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (4) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Жи вот ни мо то – бу ди чо век!

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (45) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Maja Koвачевић: Моје улоге су моја деца
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

И док је био аси стент 
сце но гра фа, имао је 

че му да под у чи знат но 
ста ри је и ис ку сни је ко ле
ге, мај сто ре ове сло же не 
умет нич ке про фе си је.

Пр ва со лист ки ња 
бе о град ског Ба ле
та, Ма ја Ко ва че вић 
(1960) по кло ни ла 
је озбиљ ну па жњу 

сво ме ба лет ском обра зо ва њу и са 
озбиљ но шћу пре да ног про фе си
о нал ца оства ри ла бо га ту по зо ри
шну ка ри је ру. За вр ши ла је Ба лет
ску шко лу „Лу јо Да ви чо“ 1977. у 
кла си Ан ђел ке Ја блан Ма глић. По 
за вр шет ку шко ло ва ња, то ком ко
јег је би ла сти пен ди ста По зо ри
шта на Те ра зи ја ма, на ста ви ла је 
да на сце ни овог те а тра игра све 
во де ће уло ге та да шњег ре пер то а
ра у ко ре о гра фи ја ма Ве ре Ко стић, 
Ани ке Ра до ше вић и дру гих. За тим 
је по ха ђа ла Се ми нар за кла сич ну 
игру у Кел ну, Ме ђу на род ни цен
тар за кла си чан ба лет у Ка ну код 
по зна тих пе да го га Ро зе ле Хај ту ер 
и Хо зе Фе ран да, а то ком играч ке 
ка ри је ре је ра ди ла са ни зом ру ских 
и бри тан ских пе да го га. У Ба лет 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду је 
сту пи ла 1981. и ту оста је до кра ја 
играч ке ка ри је ре, 2002. го ди не, као 
пр ва со лист ки ња. У том свој ству је 
од и гра ла цео кла си чан и нео кла си
чан ре пер то ар овог ан сам бла.

За па же не со ло де о ни це од и
гра ла је у „Пе тру шки“, „Три јум фу 

Афро ди те“, „Охрид ској ле ген ди“, 
„Пе тру Па ну“, „Ко пе ли ји“, „Пер 
Гин ту“, „Сну лет ње но ћи“, „Дон 
Ки хо ту“, „По ло вец ком ло го
ру“, са ра ђу ју ћи са Ди ми три јем 
Пар ли ћем, Мил ком 
Шпа рем бле
ком, М. 
Ат а  на 
си ју и 
дру  гим 

ко ре о гра фи ма. По себ но 
се тех нич ком и из ра жај
ном зре ло шћу од ли ку ју 
уло ге Ма је Ко ва че вић у 
„Жи зе ли“ (Мир та, у ко
ре о гра фи ји Л. Ла вров
ског), као и оства ре ња 
у по став ка ма Ли ди је 
Пи ли пен ко „Сам сон и 
Да ли ла“ (Кћи хра ма), 
„Је ли са ве та“ (Мар та), 
„Вас кр се ње“ (Суд би
на), „Љу бав ча роб ни

ца“ (Лу ци ја), из у зет
но тем пе ра мен тан 
Фа у сти но у „Да ми 
с ка ме ли ја ма“, Про

ро чи ца у „Охрид
ској ле ген ди“, 

као и За ре ма 
у „Бах чи

са рај ској 
фон та

н и “ 

Ро бер та Кља ви на, „Ко пи ле“ Иси
до ре Ста ни шић и дру га.

Сво ју нај це ло ви ти ју играч
коглу мач ку уло гу, Изи ду, Ма ја 
Ко ва че вић је оства ри ла у ко ре о
граф ском про јек ту Је ле не Шан
тић „Иза до ра“. До сто јан ство, от
ме ност, драм ска упе ча тљи вост 
су, по ред од лич не игре, кра си ли 
Ма ји ну бо ги њу, па је и она са ма 
у кре и ра њу овог ли ка по сти гла 
умет нич ки уз лет ко ји се пам ти, 
без об зи ра што је ова пред ста ва, 
на жа лост, са мо јед ном од и гра на 

на сце ни Ате љеа 212, а у окви ру 
26. БИ ТЕФа под ем бар гом, 1992. 

О свом ба вље њу умет нич ком 
игром, Ма ја Ко ва че вић ка же да је 
са ма и из љу ба ви ову про фе си ју 
ода бра ла и за то јој је сва ки на ступ 
на сце ни био за до вољ ство и сре
ћа: „Сва ка ко му ни ка ци ја на сце ни 
је дво смер на ули ца, као и емо ци је. 
На по зор ни ци мо ра да бу де не ко 
ко ме упу ћу јем ми сао и осе ћа ња да 
би они са дру ге стра не рам пе по
ве ро ва ли у на шу при чу“, сма тра 
Ма ја.

Го сто ва ла је са сво јим 
по зо ри штем и са мо стал но 
у цен три ма бив ше Ју го
сла ви је, као и у Ита ли ји, 
Ма ђар ској и Ли ба ну, а нај
дра же го сто ва ње је има ла 
1994. го ди не у Ки ни, са 
гру пом со ли ста Ба ле та 
На род ног по зо ри шта.

Од 2002. го ди не Ма ја 
Ко ва че вић је у пен зи ји и 
успе шно се ба ви пе да го
шким ра дом у шко ли ко ју 
је осно ва ла са при ма ба
ле ри ном и не раз двој ном 
при ја те љи цом, Ми ли цом 
Би је лић.

(на ста ви ће се)

Све мо је уло ге су мо
ја де ца, а ме ђу де

цом се не пра ви раз ли ка. 
За то их све под јед на ко 
во лим.
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драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

драма
Стевана
Пешића 30

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

недеља

20.30

драма
Љубомира
Симовића 01

ХАСАНАГИНИЦА

субота 20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 02

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља 20.30

комедија Бранислава 
Нушића, гостује 
Народно позориште 
Суботица 03

МИСТЕР ДОЛАР

понедељак 20.30

опера С. Биничког у 
извођењу студената 
Факултета музичке 
уметности 04

НА УРАНКУ

уторак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 05

ЖЕНИДБА

среда 20.00

концерт у сарадњи са 
Амбасадом Републике 
Бугарске у Београду06

БОРИСУ ХРИСТОВУ 
У ЧАСТ, поводом 100 
година од рођења

четвртак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 07

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 08

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

субота

20.30

комедија
Милоша
Николића 09

КОВАЧИ

недеља 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 10

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

драма
Горане
Баланчевић 12

ОГВОЖЂЕНА

среда 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 13

БИЗАРНО

четвртак 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М. 
Достојевског 14

ЗЛИ ДУСИ

петак 20.30

комедија
Жана
Ануја 15

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 16

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 17

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 18

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак

20.30

драма
Алберта
Камија 19

НЕСПОРАЗУМ

среда 20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 20

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

четвртак 20.30

21

ВЕЧЕ БАЛЕТА И 
МОДЕ

петак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 22

БИЗАРНО

субота 20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа представа 23

СОЛУНЦИ ГОВОРЕ

недеља 20.30

комедија 
Владимира и Олега 
Пресњакова 24

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

понедељак 20.30

драма 
Бранислава
Нушића 25

КЊИГА ДРУГА

уторак 20.30

комедија
Жана
Ануја 26

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

четвртак

20.30

драма
Хенрика
Ибзена 28

ХЕДА ГАБЛЕР

петак 20.30

драма
Момчила 
Настасијевића 29

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

субота 20.00

хуманитарни концерт 
поводом Светског дана 
борбе против 
AIDS-а 01

МУЗИКА У ЗДРАВЉЕ

понедељак 20.30

драма
Момчила 
Настасијевића 02

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

уторак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

среда 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 05

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак20.30

драма 
Бранислава
Нушића 04

КЊИГА ДРУГА

четвртак

12.00

05

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

среда

поводом постојања и 
рада ПУ 
„Дечји дани”

ГОСТОВАЊА У НОВЕМБРУ
ЛЕТЕЋИ ХОЛАНЂАНИН | Темишвар, Румунија
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ | Раброво
БИЗАРНО | Алексинац
БИЗАРНО | Шабац
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ | Студентски град
МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА | Арад, Румунија
КЊИГА ДРУГА | Панчево

02.11.
02.11.
17.11.
24.11.
25.11.
27.11.
29.11.

ДОГАЂАЈИ У НОВЕМБРУ
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”
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом постојања и рада ПУ „Дечји дани”, у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић”
БОРИСУ ХРИСТОВУ У ЧАСТ, поводом 100 година од рођења, концерт у сарадњи са Амбасадом Републике Бугарске у Београду,
гост Стефан Владимиров - бас, Сцена „Раша Плаовић”
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом обележавања Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма, у 12 часова, Велика сцена
БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, гостују солисти Краљевског балета Фландрије из Антверпена, Велика сцена
РИГОЛЕТО, опера Ђузепа Вердија, гостује Лаура Алонсо Падина, Шпанија, Велика сцена
КАРМЕН, опера Жоржа Бизеа, гостују Милијана Николић и Росарио ла Спина, Велика сцена
ВЕЧЕ БАЛЕТА И МОДЕ, Сцена „Раша Плаовић”
ДАН ПОЗОРИШТА, у 12 часова, Велика сцена
ПУТ У ДАМАСК / ПРЕМИЈЕРА, драма Аугуста Стриндберга, Велика сцена
РЕТРОСПЕКТИВНА МОДНА РЕВИЈА, поводом 25 година рада Компаније „Мона”, у 20 часова, Велика сцена
СЕЋАЊЕ НА МАЕСТРА, концерт посвећен Јовану Шајновићу, у 20 часова, Велика сцена
ПРИЧЕ ИЗ БЕЧКЕ ШУМЕ, драма Едена фон Хорвата, гостује Српско народно позориште из Новог Сада, Велика сцена
МУЗИКА У ЗДРАВЉЕ, хуманитарни концерт поводом Светског дана борбе против AIDS-а, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, Бојана Жегарац први пут у улози Никије, Велика сцена
ТУРАНДОТ, опера Ђакома Пучинија, гостује Национална румунска опера из Темишвара, у 19 часова, Велика сцена
ПУЧИНИЈУ У ЧАСТ, солистички концерт Сузане Шуваковић Савић са гостима, у 20 часова, Велика сцена   

01.11.
03.11.
05.11.
06.11.

09.11.
12.11.
14.11.
20.11.
21.11.
22.11.
22.11.
24.11.
25.11.
28.11.
01.12.
04.12.
06.12.
12.12.

САВА ЦЕНТАР
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО | наступају прваци Бољшој театра из Москве,
Марија Алаш у улози Одете / Одилије и Александар Волчков у улози Принца Зигфрида

09.12.

20.00

ПУЧИНИЈУ У 
ЧАСТ

солистички концерт 
Сузане Шуваковић 
Савић са гостима 12

петак

29

понедељак

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

01

04

26

субота 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 08

субота19.30

ДОКТОР НУШИЋ

по комедији 
Б. Нушића „ДР”, 
гостују НП Сомбор 
и Крушевачко 
позориште 01

субота 19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА 

комедија
Бранислава
Нушића 02

недеља 19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК 

комедија
Бранислава
Нушића 03

понедељак 19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 05

среда19.30

ДЕРВИШ И 
СМРТ 

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 04

уторак 19.30

АЛЕКСАНДАР

балет у 
кореографији 
Роналда
Савковића 06

четвртак 19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 07

петак 19.30

ПОКОЈНИК 

комедија
Бранислава
Нушића 09

недеља

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 10

понедељак 19.30

БАЈАДЕРА

балет
Лудвига 
Минкуса 12

среда 19.30

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 13

четвртак 19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепа 
Вердија 14

петак 20.00

ПРОКЛЕТА 
АВЛИЈА 

балет по роману 
И.Андрића, гостовање 
Националне фондације 
за уметничку игру 15

субота 19.30

МИЗАНТРОП

комедија
Ж. Б. П.
Молијера 16

недеља 19.00

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА

опера
В. А. 
Моцарта 17

понедељак 19.30

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

балет
П. И. 
Чајковског 19

среда 19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 20

четвртак

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 21

петак 12.00

ДАН 
ПОЗОРИШТА

22

субота 19.30

ПУТ У ДАМАСК 
/ ПРЕМИЈЕРА

драма
Аугуста
Стриндберга 22

субота 19.30

ПУТ У ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 23

недеља 20.00

РЕТРОСПЕКТИВНА
МОДНА РЕВИЈА

поводом 25 година 
рада Компаније 
„Мона” 24

понедељак 20.00

СЕЋАЊЕ НА 
МАЕСТРА

концерт посвећен 
Јовану 
Шајновићу 25

уторак 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику
Војислава 
Вокија Костића 26

среда 19.30

БАЛ ПОД 
МАСКАМА

опера
Ђузепа 
Вердија 27

четвртак 19.30

ПРИЧЕ ИЗ 
БЕЧКЕ ШУМЕ

драма Едена фон 
Хорвата, гостује Српско 
народно позориште 
из Новог Сада 28

петак

19.30

ТРАВИЈАТА

опера
Ђузепа
Вердија 29

субота 19.00

ТУРАНДОТ

опера Ђакома 
Пучинија, гостује 
Национална 
румунска опера 
из Темишвара 06

субота19.30

ПУТ У ДАМАСК 

драма
Аугуста
Стриндберга 05

петак19.30

БАЈАДЕРА

балет
Лудвига 
Минкуса 04

четвртак19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 03

петак19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 02

четвртак19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама 
Шекспира 30

недеља 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 01

понедељак


