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СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈОШ ЈЕ ДАН ДАН НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У БЕ О ГРА ДУ 

Kaсавременомимодерномтеатру

Све ча ним про гра мом 
под на зи вом „22. но
вем бар је Дан на шег 
по зо ри шта“, у окви
ру ко јег су до де ље на 

го ди шња при зна ња за умет нич ке 
и рад не ре зул та те, На род но по зо
ри ште у Бе о гра ду про сла ви ло је 
146. ро ђен дан. Увод у про сла ву 
за по чео је про јек ци јом до ку мен
тар ног фил ма чи ји је аутор Бал ша 
Ђо го, ко јим је сли ком до ча ран део 
оно га што је на умет нич ком пла ну 
остварено у про те клих дванаест 
месеци. Као и сва ке го ди не, у 
окви ру про гра ма ко ји су овог пута 
во ди ли драм ски умет ни ци Зла ти ја 
Оцокољић Ива но вић и Бо јан Кри
во ка пић, пре зен то ван је и ма ли 
под сет ник о нај бит ни јим де ша ва
њима у прет ход ној се зо ни у ко јој 
је, по ред пред ста ва са ре дов ног 
ре пер то а ра и број них го сто ва ња, 
из ве де но де сет пре ми је ра и јед
на пре ми јер на об но ва: „Срп ска 
три ло ги ја“, „На род ни по сла ник“, 
„Мај ка Хра брост и ње на де ца“, 

„На ши си но ви“, „Код ве чи те сла
ви не“, „Књи га дру га“, „Ле те ћи 
Хо лан ђа нин“, „То ска“, „Крц ко 
Ора шчић“, „Про кле та авли ја“ 
(ко про дук ци ја са На ци о нал
ном фон да ци јом за умет
нич ку игру) и пре ми јер на 
об но ва Вер ди је ве опе ре 
„Тра ви ја та“.

Пред ста ве су уче
ство ва ле на до ма ћим 
и ино стра ним фе сти
ва ли ма и смо тра ма 
као што су Сте ри ји
но по зор је у Но вом 
Са ду, Ме ђу на род
ни те а тар ски фе
сти вал Ско пље, 
Фе сти вал Град
те а тар Бу два, Ин
т е р  н а  ц и  о  н а л  н и 
му зич ки фе сти вал у 
Те ми шва ру (Ру му ни
ја), Ин тер на ци о нал
ни фе сти ва л Сер
ван ти но у мек сич
ком гра ду Гу а на ху а тоу, 

Пр ви ин тер на ци о нал ни фе сти вал 
те а та ра бал кан ских зе ма ља у Бур

си (Тур ска), Да ни ко ме ди је у 
Ја го ди ни, Да ни „Ми ли во

ја Жи ва но ви ћа“ у По жа
рев цу, Фе сти вал дра ме 
БиХ у Зе ни ци, Ву ков 
са бор, По зо ри шни 

фе сти вал „Те а тар у 
јед ном деј ству“ 
у Мла де нов цу, 
Да ни Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа у 
За је ча ру...

Ни ове го
ди не ни су из о
ста ла при зна ња 
и на гра де: пред

ста ва „Из би ра чи
ца“ је на Да ни ма 

ко ме ди је у Ја го ди
ни осво ји ла че ти ри 
при зна ња – за нај
бо ље ре ди тељ ско 
и глу мач ко оства
ре ње, за нај бо љу 
ко сти мо гра фи ју и 

сце но гра фи ју, а дра ма „Би зар но“ 
је до би ла На гра ду „Бо рис Ко вач“ 
и На гра ду „Кр сто мир Ми ло ва но
вић“ за ви зу ел ни иден ти тет (Фе
сти вал Да ни Зо ра на Рад ми ло ви
ћа). Ба лет На род ног по зо ри шта је 
освојио Спе ци јал ну по хва лу за ви
сок про фе си о нал ни ни во и до при
нос про мо ци ји кул ту ре Ср би је на 
број ним го сто ва њи ма у све ту, док 
је Удру же ње ба лет ских умет ни ка 
Ср би је до де лило На ци о нал ном те
а тру По ве љу за хвал но сти. 

Награђивани су и наши умет
ници. Игор Ђор ђе вић је до бит
ник Сте ри ји не на гра де, На гра де 
за нај бо љег глум ца на Фе сти ва лу 
„Јо а ким Ву јић“, као и на Да ни ма 
„Зо ра на Рад ми ло ви ћа“, те На гра де 
„Зо ра нов брк“ – све за уло ге оства
ре не у пред ста ви „Би зар но“. Не ла 
Ми ха и ло вић је освојила На гра ду 
за глав ну жен ску уло гу на филм
ском фе сти ва лу у Ко рин ту (Грч ка) 
и „Злат ну знач ку“ Кул тур но про
свет не за јед ни це Ср би је. 

(наставак на следећој страни)
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НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Глумац Ми лош Ђор ђе вић је 
добитник На гра де „Пе тар Ба ни
ће вић“, а његов колега Не бој ша 
Ду га лић је ла у ре ат На гра де Гра
да Бе о гра да и Го ди шње на гра де 
ЈДПа. Ма е стро Де јан Са вић је 
при мио при зна ње „Злат ни бе о чуг“ 
за трај ни до при нос кул ту ри Бе о
гра да, а пр вак Ба ле та Кон стан тин 
Ко стју ков На гра ду „Терп си хо ра“. 
Ме ђу на гра ђе ни ма су и драм ски 
умет ни ци Ми о драг Кри во ка пић 
(Наградa за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње на Глу мач ким све ча но
сти ма „Ми ли во је Жи ва но вић“ и 
На гра да за драм ско ства ра ла штво 
на 28. фе сти ва лу Бу два градте а
тар), Љи ља на Бла го је вић (На гра да 
„Ви тез Ср би је“), Соња Јауковић 
(Вукова награда за 2013. годину), 
На та ша Нин ко вић (го ди шња На
гра да ЈДПа), Алек сан дар Срећ
ко вић („Злат на знач ка“ КПЗ), Не
бој ша Кун да чи на („Злат на знач ка“ 
КПЗ), пр ва ки ње Опе ре Дра га на 
дел Мо на ко (На гра да „Ка пе тан 
Ми ша Ана ста си је вић“) и Сне жа на 
Са ви чић Се ку лић („Злат на знач ка“ 
КПЗ), пр ва ки ња Ба ле та Ми ли ца 
Би је лић (На гра да Удру же ња ба лет
ских умет ни ка Ср би је за жи вот но 
де ло), со ли ста Ба ле та Алек сан дар 

Илић (На гра да „Фи лип Ви шњић“ 
за жи вот но де ло)...

На жа лост, пе ри од од про шлог 
Да на по зо ри шта пам ти ће се и по 
то ме што су нас за у век на пу сти ли 
Ми о драг Па вло вић, Ми ле Ра ду ло
вић, Алек сан дар Ко ла ре вић и Жи
во јин Жи ка Јо ва но вић.

У то ку про шле сезоне је обе
ле же но и не ко ли ко ју би ле ја: пр
вакиња Опере Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић – 20 го ди на умет нич ког 
ра да, диригент Зо ри ца Ми тев Вој
но вић – 30 го ди на умет нич ког ра
да, а пред ста ве „Хе да Га блер“ и 
„Ва жно је зва ти се Ер нест“ су про
сла ви ле своја 50. из во ђе ња.

На род но по зо ри ште је на ста
ви ло да не гу је са рад њу са до ма
ћим и ино стра ним те а три ма и 
умет ни ци ма, а у сва три умет нич ка 
ан сам бла су то ком це ле се зо не го
сто ва ли број ни умет ни ци из зе мље 
и ино стран ства.

Обра ћа ју ћи се пу бли ци, в.д. 
управ ни ка Де јан Са вић је оце нио 
да је На род но по зо ри ште у прет
ход них го ди ну да на оства ри ло 
ве о ма до бре ре зул та те, на ја вио да 
ће ре пер то ар ска по ли ти ка у на ред
ном пе ри о ду „има ти бла го по ме ра
ње ка са вре ме ном и мо дер ном“ и 

закључио: „За до вољ ни смо овом 
се зо ном, има мо до бру са рад њу са 
но вим Управ ним од бо ром. На род
но по зо ри ште мо ра да бу де све ти
о ник и при мер по пи та њу ре пер то
ар ске по ли ти ке, ор га ни за ци је, рас
по ла га ња бу џет ским сред стви ма, 
као и по од но су пре ма пу бли ци“.

У на став ку про гра ма су до де
ље на број на при зна ња, ме ђу ко ји
ма и На гра да На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду за нај бо љу пред ста ву, 
ко ја је ове го ди не при па ла дра ми 
„Мај ка Хра брост и ње на де ца“ 
Бер тол да Брех та, у ре жи ји Ане То
мо вић.

По од лу ци Управ ног од бо ра 
ове ку ће, Пла ке ту На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду по во дом зна чај
них ак тив но сти у ра ду На род ног 
по зо ри шта ове го ди не су до би ли 
пред у зе ће „Ви сан ДОО“ и оперски 
ре ди тељ  Де јан Ми ла ди но вић.

На гра ду за нај бо ља ин ди ви ду
ал на пре ми јер на умет нич ка оства
ре ња су до би ли Не бој ша Кун да чи
на (за уло гу Ра пе у пред ста ви „Код 
Ве чи те сла ви не“ и Све ште ни ка у 
пред ста ви „Мај ка Хра брост и ње
на де ца“), Не бој ша Ду га лић (за 
уло гу Ћо пе у пред ста ви „Код Ве
чи те сла ви не“), Бо ја на Же га рац (за 

Комад „Пут у Да маск“ 
Аугу ста Стринд бер
га, у ре жи ји и адап
та ци ји Ни ки те Ми
ли во је ви ћа, пре ми

јер но је из ве ден 22. но вем бра, на 
Дан На род ног по зо ри шта.

У овом не сва ки да шњем про
јек ту, у ко јем глум ци игра ју у 
гле да ли шту, ло жа ма и по моћ ном 
де лу би не, док је пу бли ка сме
ште на на ро та ци ји Ве ли ке сце не 
где мо же да ста не све га сто по се
ти ла ца, уло ге су оства ри ли 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), Та на си је Узу но вић (Не
по зна ти, Про сјак, Ста рац) и ста
ти сти Бо жи дар Ка тић, Дра го љуб 
Де нић, Ми лош Дми тро вић, Стан
ко Ђа лић, Во ји слав Об ра до вић, 

А л е к  с а н  д а р 
Ву кић, Сла вен 
Ра до ва но вић, 
Ми лан Гер
ди јан и Зо ран 
Три фу но вић.

По сле сат 
и че тр де сет 
ми ну та ве о ма 
сна жне, ком
пакт не и на
дах ну те игре 
ко м  п л е т  н о г 
глу мач ког ан

сам бла, пу бли ка ни је ште де ла 
дла но ве да их на гра ди ду го трај
ним бур ним апла у зом.

„Пут у Да маск“ (први део 
истоимене трилогије), сво је вр
сна је Стринд бер го ва ауто би о
гра фи ја – при ча о до жи вља ји ма, 
стра хо ви ма и ди ле ма ма, сно ви ма 

ПРЕ МИ ЈЕР А ПРЕД СТА ВЕ „ПУТ У ДА МАСК” У РЕ ЖИ ЈИ НИ КИ ТЕ МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИ ЋА 

„Дра ма  хо до ча шћа”  за  с ла до ку сце

ПО ХВА ЛЕ

Од лу ком Управ ног од бо ра, Јав не по хва ле На род ног 
по зо ри шта су до би ли глум ци Бо јан Кри во ка пић, Зо

ран Ћо сић, Не над Сто ј ме но вић, Не ла Ми хаи ло вић, Зла
ти ја Оцокољић Ива но вић, На та ша Нин ко вић, ре ди тељка 
Та тјана Ман дић Ри го нат, со ли сти Ба ле та Мар га ре та Ба
та, Балинт Раушер, Те о до ра Спа сић, ко ре пе ти тор Ср ђан 
Ја ра ко вић, чла но ви Ор ке стра Ми лош Јо ва но вић, Слав ко 
Стан ко вић, Ма ри ја Ла зић, Мар ко Ми ла то вић, Иван Ста
мен ко вић, Сне жа на Дра ги ће вић, Ра дош Ћа пин, чла но ви 
Хо ра Де јан Ва си ље вић, Оли ве ра Кр ље вић, Ми ра Ла зић, 
Иван Кру љац, апослени у Дирекцији Драме – ор га ни за
то ри Ја сми на Уро ше вић и Не ма ња Кон стан ти но вић, ис
пи ци јент Сан дра Ро квић и се кре тар На та ша Ми ја то вић 
– ор га ни за тор у Слу жби за про дук ци ју и ме ђу на род ну са
рад њу Ива на Не на до вић, уред ник веб сај та и ис тра жи вач 
до ку ме на та и ар хи ве Ми ко јан Без бра ди ца, ко сти мо граф 
Ка та ри на Гр чић Ни ко лић, тех ни чар то на Пе ри ца Ћур
ко вић, глав ни ра све тљи вач Вла до Ма рин ков ски, глав ни 
ма скер вла су љар Ве сна Ха џи Слав ко вић, кро јачи Ан
ђе ли на Зар ков и До бри во је Ста мен ски, сто лар Да ли бор 
Мар ко вић, хе рих тер Не вен ка Пет ко вић, де ко ра тер Ми о
драг Ђор ђе вић, ре кви зи тер Не бој ша Ђе кић, ви део тех ни
чар Бо ри во је Ан дри је вић, гар де ро бер Дра ган Ан тић, за
ме ник ше фа жен ске гар де ро бе Ка та ри на Пе тро вић, шеф 
Слу жбе за јав не на бав ке Алек сан дар Па ли ја, шеф Слу жбе 
за без бед ност и оп ште по сло ве Ми ле та Пан те лић, шеф 
Гру пе за на бав ке Го ран Илић, шеф Гру пе за хи ги јен ско 
одр жа ва ње Злат ко Мир ко вић, во ђе сме не у Гру пи за обез
бе ђе ње и ППЗ Пре драг Па вло вић и Љу би сав Пе тро вић, 
ме ха ни чар за лиф то ве Че до мир Ца лић, за ме ник главног 
ру ко ва о ца сцен ске ме ха ни ке Ми лин ко Ра до ва но вић, за
ме ник ше фа Гру пе хи ги јен ског одр жа ва ња Ми ли ја Кр
стић, за ме ник ше фа ве ше ра ја Бо жа на Смиљ ко вић, Гру па 
хи ги јен ског одр жа ва ња.   

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

Злат не знач ке за 20 го ди на ра да у На род ном по зо ри шту 
су до би ли Та ма ра Ивановић, Инес Мар ко вић, Дри

на Пе шић, На та ша Нин ко вић, Ива на Жи гон, Нела Ми
ха и ло вић, Да ни је ла Угре но вић, Бо рис Пин го вић, Зо ран 
Ћо сић, Са ња Кер кез, Ду шан Пла зи нић, Иван ка Ра ко вић 
Кр сто но шић, Бра ни сла ва Пља скић, Сње жа на Ву ја си но
вић Ђор ђе вић, Ма ја Ја ну шић, Су за на То до ро вић, Да ни
је ла Ми ло ше вић, Зо ран Бу ке лић, Са ша Ја ко вље вић, Иван 
Кру љац, Мир ја на Бе ге ни шић, Ја сми на Ма ни го дић, Са ња 
Жи ва но вић, Бо ри ка Ивић, Зо ран Јок сић, Ру жи ца Не на до
вић, Пре драг Па вло вић, Ми ло ван Жу гић, Дра га Ра до ва
но вић, Сне жа на Иг ња то вић, Јо ван ка Шикл, Де јан Мла де
но вић, Дра ган Ан тић, Го ран Са ле вић, Пе ри ца Ћур ко вић, 
Ми лан Ко ла ре вић и Бо жа на Смиљ ко вић.

ПО ВЕ ЉЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

Ове го ди не у пен зи ју смо испратили: Ми о драг Кри
во ка пић, Ми лен ко Па влов, Ру жи ца Се ле нић Лон

чар, Со фи ја Фе ке те, Не бој ша Стан ко вић, Ве ри ца Ра ки
нић Кр во пић, Бо рис Мак си мо вић, Пре драг Рај ко вић, 
Ђор ђе Јо ва но вић, Љу бин ка Ву ло вић, Алек сан дар Јо
ва но вић, Ђу ро Ву ко вић, Алек сан дар Ден чић, Јо ви
ца Ни ко лић, Ми ла да Ко цић, Да ни ца Ма цу ра, Жељ ко 
Сми ља нић, Ни ко ла Валд ман, Ан ђе ли на Зар ков, Ра
дој ка Ја ко вље вић, Не бој ша Ба стаћ и Сло бо дан Ко цић.  
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЦЕМБАР 2014. 
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• БРАНИСЛАВ НУШИЋ – УПРАВНИК НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ (1900–1902) 

аутори Мирјана Одавић и Јелица Стевановић

уло гу Ма ше у пред ста ви „Крц ко 
Ора шчић“), Игор  Па стор (за уло
гу Крц ка Ора шчи ћа у исто и ме ној 
пред ста ви), Ми о драг Д. Јо ва но вић 
(за насловну уло гу у пред ста ви 
„Ле те ћи Хо лан ђа нин“) и Ана Руп
чић (за уло ге Сен те у „Ле те ћем Хо
лан ђа нину“ и То ске у исто и ме ној 
пред ста ви).

На гра да за вр хун ско умет нич
ко оства ре ње је додељена пр ва ки
њи Дра ме Ду шан ки Сто ја но вић 
Глид, а На гра да за из у зе тан рад ни 
до при нос – ди зај не ру у Из да вач кој 
де лат но сти На род ног по зо ри шта 
Јо ва ну Тар бу ку.

Пре ма од лу ци управ ни ка, ове 
го ди не је Сре бр њак На род ног по
зо ри шта до би ла ба лет ска умет ни
ца и кри ти чар ка Ми ли ца Зај цев, 
док је Пе чат На род ног по зо ри шта 
уручен пр ва ци ма Дра ме у пен зи
ји Ми о дра гу Кри во ка пи ћу и Со њи 
Ја у ко вић.

У обра зло же њу жи ри ја за 
доделу На гра де „Ра ша Пла о вић“, 
у ко јем су би ли пред сед ник Де
јан Ми јач и чла но ви Мо ли на Удо
вич ки Фо тез, Ксе ни ја Ра ду ло вић, 
Слав ко Ми ла но вић и Во јин Ћет
ко вић, из ме ђу оста лог је на ве де
но да је у тој пред ста ви кре и ран 
низ ме ђу соб но раз ли чи тих ли ко ва 
и сло же них од но са, за сно ва них 
на ло ка ли тет ском пор тре ти са њу 
аме рич ке про вин ци јал не сре ди не 
са вре ме ног до ба, као и уни вер зал
ном сло ју по ро дич них аве та про
шло сти. Пре ма ми шље њу чла но ва 
жи ри ја, пу тем сту ди о зне ана ли зе 
ка рак те ра и пси хо ло шког ни јан
си ра ња ре а ли стич ки ком плек сног 
драм ског ма те ри ја ла, Да ра Џо кић 
глу мач ку ин тер пре та ци ју ли ка 
Ва јо лет Ве стон ба зи ра на про жи
ма њу емо тив них и ек спло зив них 
стра на људ ске при ро де. „Што је 
још зна чај ни је, и по ред по тен ци
јал не за во дљи во сти ова кве вр сте 
сцен ског при сту па – ње на глу
мач ка сред ства ни су за сно ва на на 
пла си ра  њу спо ља шњих сред ста ва 
и ис по ља ва њу сцен ског шар ма, 
већ на про тив – на про на ла же
њу пре ци зних и од ме ре них уну
тра шњих сред ста ва у кре и ра њу 

драм ског ли ка. Отуд ње на уло га 
Ва јо лет Ве стон до при но си да љем 
одр жа ва њу ви со ких кри те ри ју
ма ко је про мо ви ше На гра да ‘Ра
ша Пла о вић’, а то је афир ма ци ја 
нај ви ших вред но сти у умет но сти 
глу ме и под сти ца ње сту ди о зног и 
кре а тив ног на по ра на по зо ри шној 
сце ни. По ред ово га, а без ика кве 
же ље за уоби ча је ном фра зе о ло ги
јом у ова квим при ли ка ма, жи ри за 
до де лу На гра де ‘Ра ша Пла о вић’ 
из ра жа ва и за до вољ ство што пред 
њим ни је био јед но ста ван за да
так: на и ме, ви со ка кон ку рент ност 
у по гле ду успе шних глу мач ких 
ин тер пре та ци ја то ком ове го ди не 
на бе о град ским по зо ри шним сце
на ма, пру жа из ве сну ве ру у по

гле ду мо гућ но сти пре ва зи ла же ња 
уру ше них вред но сних кри те ри
ју ма ко ји ду бо ко по тре са ју чи та
во на ше дру штво, па и кул ту ру“, 
оце ње но је у обра зло же њу ко је је 
про чи тао го спо дин Де јан Ми јач.

Пре сти жно при зна ње ово го
ди шњој до бит ни ци уру чи ли су 
прауну ка Ра ше Пла о ви ћа – Ире на, 
а у име Оп шти не Уб, про сла вље
ни фуд ба лер Ду шан Са вић. Да ра 
Џо кић је, за хва љу ју ћи се за ово 
признање, ре кла да јој она пред
ста вља част и ра дост, ве тар у ле ђа 
и по твр ду да се ис пла ти ба ви ти се 
те шким и ле пим глу мач ким по
слом: „Пла о вић је је дан од ве ли
ка на ко ји су нам оста ви ли не што 
у на сле ђе, за то осе ћам оба ве зу и 
од го вор ност пре ма но вој пле ја ди 
мла дих умет ни ка, ко ја је сти гла, 
а не ма где да ка же шта ми сли и 
осе ћа. Ових да на ка да Ра ша до че
ку је Ћи ри ло ва, Ни ко лу Си ми ћа, 
Ма ри ју Цр но бо ри, по себ но ми је 
ва жна вест о до га ђа ју од си ноћ у 
бив шем би о ско пу ‘Зве зда’. Не ра
де би о ско пи, за тво ре ни су му зе ји, 
а гру па мла дих кре а ти ва ца је као 
град ска ге ри ла пре у зе ла про стор 
за свој про грам. По зо ри шта се 
још др же и ко ри стим ову сце ну за 
апел да по др жи мо те мла де љу де“. 
Дара Џо кић ко ја је 27. ла у ре ат ове 
пре сти жне на гра де.

М. Без бра ди ца

КОНЦЕРТ
3. 12 | 18.00 МАРИЈА ДРЕНИЋ (виолина) и НАТАЛИЈА 
МЛАДЕНОВИЋ (клавир)

ПРОМОЦИЈЕ
4. 12 | 18.00 др Добривоје Бошковић, ФИЗИОЛОГИЈА 
УМЕТНИЧКОГ ПЕВАЊА, Издавач ElitMedica

ЧИТАЛИШТЕ – ПОЗОРИШТЕ 
5. 12 | 20.00 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману 
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице Соње 
Јауковић
13. 12 | 20.00 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману 
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице Соње 
Јауковић
23. 12 | 18.00 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ 
9. 12 | 18.00 Тања Филиповић (вокал), Невена Живковић 
(клавир)

РАЗГОВОРИ
11. 12 | 18.30 ДР ЈОВАН АНДРЕЈЕВИЋ, АНАТОМ, УЗ ЛАЗУ 
КОСТИЋА, ПРВИ ПРЕДСТАВЉАЧ ШЕКСПИРА У НАС – 
у оквиру циклуса „Лаза & Вил разговори“, у организацији 
Фондације „Лаза Костић“; разговор са академиком мед. 
Владимиром Јокановићем и академиком проф. др Драганом 
Данкуцом, председником Лекарског друштва Војводине, води 
Марина Милић Апостоловић; у програму учествују и „Лазини 
трубадури“

ОТВОРЕНА ВРАТА
13. 12 | 12.00

ЈУБИЛЕЈИ
22. 12 | 18.00 НАТАША ЈОВИЋ ТРИВИЋ, првакиња Опере – 
20 година уметничког рада 

ПРЕ МИ ЈЕР А ПРЕД СТА ВЕ „ПУТ У ДА МАСК” У РЕ ЖИ ЈИ НИ КИ ТЕ МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИ ЋА 

„Дра ма  хо до ча шћа”  за  с ла до ку сце
и ко шма ри ма, а цен трал на те ма 
усред сре ђе на је на при чу о по
тра зи за из гу бље ном ве ром. Ви
ше глу ма ца игра глав ног ју на ка, 
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, 
а та ко ђе, ско ро сви глум ци игра ју 
и дру ге Стринд бер го ве ју на ке из 
овог ко ма да, ко ји се сма тра пре
крет ни цом у исто ри ји мо дер не 
дра ме. Не ки кри ти ча ри га на зи ва
ју и „дра ма хо до ча шћа“, за то што 
слав ни швед ски пи сац у њој, као 
и у ро ма нуднев ни ку „Ин фер но“ 
до ку мен ту је сво ју ду шев ну кри
зу.

Дра ма тург је Слав ко Ми ла
но вић, ком по зи тор Зо ран Ерић, 
ко сти мо граф Ма ри на Ву ка со вић 
Ме де ни ца, идеј но ре ше ње сце но
гра фи је су дали ре ди тељ Ми ли

во је вић и Ама
лиа Бе нет, ко ја 
је и поставила 
сцен ски по крет. 
Сце  но  гра  фи ју 
су ре а ли зовали 
Ми раш Вук са
но вић и Ја сна 
С а  р а  м а н  д и ћ , 
Љи ља на Мр кић 
По по вић је била 
лек тор, Ива на 
Не на до вић аси
стент ре ди те ља 
и организатор, 
Ми ло рад Јо ва но
вић про ду цент,  а 
ли ков ну до ра ду 
ко сти ма и лу та ка 
потписује Ма ри
ја Тав чар. 

М.Б.

НУ ШИЋ УПРАВ НИК 

По во дом обе
ле жа ва  ња 

150. ро ђен да на 
на шег ве ли ког 
ко ме ди о гра фа, 
3. но вем бра је, 
у Му зе ју На
род ног по зо ри
шта, 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. При сут не је, у крат ком го во ру, по здра вио ди
рек тор Му зе ја Дра ган Сте во вић, а по том се обра ти ла проф. 
др Дра га на Чо лић Би ља нов ски ко ја је, отва ра ју ћи из ло жбу, 
ка за ла да има ве ли ку част, али и за до вољ ство што то ра ди 
„ве че рас, ов де, на овом ме сту, у Ну ши ће вом На род ном по
зо ри шту“.
Го во ре ћи о аутор ка ма, она је ис та кла да су у пи та њу „два 
би се ра срп ске те а тро ло ги је“, а по том је про чи та ла свој 
текст под на зи вом „Пи смо Аги“ у ко јем je, обра ћа ју ћи се 
Ну ши ћу, кроз гор ки ху мор, на пра ви ла па ра ле лу из ме ђу вре
ме на у ко јем је жи вео и ства рао наш слав ни ко ме ди о граф и 
са да шњег тре нут ка. „На рав но, ка ко он да, та ко и да нас, на
ша Ср би ја је би ла увек у ‘не кој си ту а ци ји’. Па, и са да смо, 
та ко ре ћи, опет, у ‘не кој си ту а ци ји’. Мно ге слич но сти са 
тим вре ме ном, при сут не су и да нас“, при ме ти ла је, из ме ђу 
оста лог, Чо лић Би ља нов ски и „из ве сти ла“ свог оми ље ног 
пи сца где су да нас и шта ра де ње го ви на род ни по сла ни ци 
и сум њи ва ли ца, дрови и го спо ђе ми ни стар ке... Ве ћи на ко
ри шће не гра ђе (фо то гра фи је, до ку мен та, по зо ри шни пла
ка ти, тек сто ви из штам пе) 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 и Ар хи ва Ср би је. Из ло жба 
ће би ти отво ре на до кра ја ја ну а ра 2015. го ди не.

Ми ко јан Без бра ди ца

Крунасвечаности,као
увек, била је додела

Награде „Раша Плао
вић“занајбољеглумачко
остварење на београд
скимсценамаизмеђудва
Данапозоришта, коју је
ове године добила Дара
Џокић за улогу Вајолет
Вестонупредстави„Ав
густ у округу Осејџ“, по
тексту Трејсија Летса,
у режији Љиљане Тодо
ровићипродукцијиАте
љеа212.
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ИН ТЕР ВЈУ | СУ ЗА НА ШУ ВА КО ВИЋ СА ВИЋ

По след њих го ди
на, со пран Су за на 
Шу ва ко вић Са вић 
одр жа ла је не ко ли
ко ве о ма успе шних 

Но во го ди шњих га ла кон це ра та у 
пре пу ном Са ва цен тру. Oдлучила 
је да и овог де цем бра љу би те љи
ма опе ре при ре ди још је дан вр
хун ски умет нич ки уго ђај, али у 
ин тим ни јем про сто ру, на сце ни 
ма тич ног те а тра, у ко јем је то ком 
до са да шње бо га те ка ри је ре оства
ри ла низ нај зна чај ни јих уло га из 
лир ског со пран ског фа ха. Ре жи ја 
овог му зич ког спек та кла, ко ји ће 
под на зи вом „Пу чи ни ју у част“ 
би ти одр жан 12. де цем бра на Ве
ли кој сце ни, по ве ре на је Ани Гри
го ро вић, а као спе ци јал ни го сти 
на сту пи ће ди ри ген т Ђа на Фра та 
из Ита ли је, њен су на род ник – те
нор Ђор ђо Ка ша ри и ме цо со пран 
На та ша Јо вић Три вић.  

Упр кос то ме што је иза вас 
већ јед но по при лич но бо га то 
кон церт но ис ку ство, ни ка да до 
са да ни сте са мо стал но на сту па
ли у На род ном по зо ри шту. За
што сте та ко ду го че ка ли на овај 
тре ну так?

Има ла сам ја ту иде ју одав но, 
али, ето, ни сам на и ла зи ла на по зи
ти ван став. Ме ђу тим, у по след ње 
две го ди не то је већ, на не ки на чин, 
по ста ла прак са да на ши со ли сти, 
као и не ки са стра не, одр же у На
род ном по зо ри шту сво је со ли стич
ке на сту пе. С об зи ром на то да сам 
у по след ње че ти ри го ди не пра ви ла 
со ло кон цер те не са мо у Са ва цен
тру, не го и ши ром Евро пе, од Лон
до на до Ри ма, ми слим да је би ло 
са свим нор мал но да не што слич но 
при ре дим и у сво јој ма тич ној ку
ћи. Же ле ла сам, по што је у пи та
њу го ди на Пу чи ни ја, да на пра вим 
кон церт на ко јем бих из ве ла углав
ном све оно што сам пе ва ла у ње
го вим де ли ма. За ме не је то ве ли ки 
иза зов, јер, хва ла Бо гу, имам сво
ју пу бли ку ко ја ме пра ти и за ко ју 
знам да се увек ра ду је ка да не што 
но во при ре дим за њу. На прет ход
ним кон цер ти ма, тру ди ла сам се да 
про грам бу де „из ме шан“, од но сно 
да по ред ари ја и ду е та об у хва ти и 
по зна те на по ли тан ске пе сме. Ово
га пу та сам се од лу чи ла за не што 
што је на ме ње но пре све га опер
ским сла до ку сци ма. На про гра
му ће то ком чи та ве ве че ри би ти 
ис кљу чи во Пу чи ни, и то ари је и 
ду е ти из ње го вих нај те жих опе ра. 
Реч је о „Бо е ми ма“, „Ма дам Ба
тер флај“, „Ма нон Ле ско“, „Ђа ни ју 
Ски ки ју“, „То ски“... 

Кон церт сте на зва ли „Пу чи
ни ју у част“. По че му се тај слав
ни ита ли јан ски умет ник из два ја 
од оста лих ком по зи то ра?

Пу чи ни сво јом му зи ком ула зи 

у ва шу ду шу, ср це, у ва ше би ће. 
Она је сат ка на од оних нај фи ни
јих пи а на, но ти ца ко је мо гу да вас 
успа ва ју, па до оних те шких, пра
вих драм ских ак це на та. За ње га 
че сто во лим да ка жем да сво јом 
му зи ком ис ка зу је чи тав ре ги стар 
„од ми нус до плус“. Дру гим ре чи
ма, он пу бли ци да ру је те не ке рас
ко шне ни јан се и ако со ли ста не ма 
у се би осе тљи вост за та кве ни јан
се, не мо же ни да пе ва Пу чи ни ја. 
Код ње га је ве о ма бит на емо ци ја. 
То је оно што сам ја пре по зна ла и 
што је, у ства ри, још на по чет ку 
сту ди ја на Ака де ми ји пре по зна ла 
и мо ја про фе сор ка, а по сле то га и 
ди ри ген ти ши ром Евро пе и све та, 
где год сам га пе ва ла. Нај че шће је 
то би ло у Ки ни и Ко ре ји, а на про
ле ће сле де ће го ди не, пе ва ћу Пу чи
ни ја и у Ру си ји. 

У све три Пу чи ни је ве опе ре 
ко је се тре нут но на ла зе на ре
дов ном ре пер то а ру На род ног по
зо ри шта – „Бо е ми“, „Ма дам Ба
тер флај“ и „То ска“ – на сту па те у 

глав ним уло га ма, чи ја суд би на 
се, због љу ба ви, тра гич но за вр
ша ва. Ми ми, на по чет ку не моћ
на же на, на кра ју уми ре бо ле сна 
и од ба че на, ЋоЋоСан, оте ло
тво ре ње от ме но сти и тр пље ња у 
љу ба ви, из вр ша ва са мо у би ство 
као што то чи ни и нај пре ду зи
мљи ви ја у од бра ни сво је љу ба
ви – сла вље на, же ље на и снажна 
Фло ри ја То ска. У ко јој је од ове 
три суд би не Ва ша лич на емо ци
ја нај ду бље по др жа ла рас ко шну 
из ра жај ност Ва шег гла са? 

То све, не ка ко, ре кла бих, има 
свој раз вој. „Бо е ми“ су при па да ли 
јед ном мом пе ри о ду ко ји се од но
сио на бли же упо зна ва ње Пу чи
ни ја и ја сам то та да до жи ве ла као 
не ку сво ју кру ну. Ме ђу тим, ка да 
сам до би ла да пе вам Ба тер флај, 
ми сли ла сам да по сле то га не ма 
по ме ра ња гра ни ца, јер ми је моја 
про фе сор ка Радмила Бакочевић 
још на Ака де ми ји при ча ла да је то 
јед на од нај те жих со пран ских уло
га. И у тој уло зи да јем све од се бе, 

што ми, сва ки пут ка да је пе вам, 
по твр ђу је не са мо пу бли ка, не го и 
ко ле ге и ди ри ген ти. Из дво ји ла бих 
је дан де таљ: кад год је те нор Јан ко 
Си на ди но вић са мном у по де ли у 
тој пред ста ви, он, док пе вам ари ју, 
сто ји са стра не и гле да. Пла че. И 
дру гим ко ле га ма су очи пу не су
за. Јан ко ми ка же да сам из уло ге 
у уло гу, ка ко до ла зи крај, све ја ча и 
ја ча. Па, ми слим да у то ме, за и ста, 
и је сте чар на шег по сла. „То ска“ 
је до шла, ка ко бих ја ре кла, „ти хо, 
не зва на, са ма“. Иако је то уло га за 
ко ју увек има вре ме на, ето, ја сам 
је већ от пе ва ла. Са да гра дим и њу. 
По ла ко, стр пљи во. Са свих стра на 
да ва ћу јој ва зду ха да и она мо же 
да цве та баш као и све до са да шње 
уло ге из Пу чи ни је вих опе ра. Ина
че, ка да је реч о тим ту жним кра је
ви ма ко је сте по ме ну ли у пи та њу, 
че сто се ша лим на њи хов ра чун. 
По сто ји оно ве ро ва ње да не ко ме, 
ко га сте са ња ли да је умро, за пра
во про ду жа ва те жи вот. Е та ко, по 
слич ном прин ци пу, и ја се би ов

де про ду жа вам жи вот. Ша лим се, 
на рав но. Ме не у жи вот по сле тих 
сце на вра ћа пу бли ка. Сво јим апла
у зом. 

Го ди на ма са ве ли ким успе
хом на сту па те у ино стран ству. 
Од тих број них го сто ва ња, по
себ но се пам ти ваш на ступ 2009. 
на сце ни Те а тра „Вен ти дио Ба
со“ у Аско ли Пи ћи ну, ка да сте 
пе ва ли уло гу Лиу у Пу чи ни је вој 
„Ту ран до т“, а парт нер вам је био 
један од нај ве ћих Ка лафа, Ни
ко ло Мар ти ну чи. Пред ста ва је 
ка сни је са успе хом из ве де на и у 
Па ри зу – у опе ри Ма си и Но вој 
опе ри... 

Да, у пра ву сте. Ина че, ја сам 
још 2002. по че ла да пе вам у Ита
ли ји и њи хо вим те а три ма, ко ји су 
за и ста бо жан стве ни. Ра ди ла сам 
са ве ли ким ди ри ген ти ма као што 
су Ма у ри цио Аре на, Мар че ло Ро
та, Донато Рен зе ти, по том ре ди тељ 
Да ни је ле Аба до, па пе ва чи Ђор ђо 
Ме ри ги, по кој ни Ан то нио Сал ва
то ри, Димитра Те о до сију, Ма ри ја 
Пи ја јо на та, Па у ло Бор до ња... То су 
све ве ли ка име на. Свет ски крем. Та 
„Ту ран дот“ је би ла пот пу но дру га
чи ја од свих. Док сам је спре ма ла, 
че сто сам за ми шља ла ка ко је не ке 
сце не ра ди ла ве ли ка Ма ри ја Ка лас. 
Она је би ла пе вач из над свих и из
над све га. Пу бли ка од опер ског пе
ва ча оче ку је да то што ра ди, ра ди 
из ду би не сво је ду ше, јер са мо на 
тај на чин пу бли ка ће мо ћи да осе
ти пра ву умет ност. Да кле, вр хун ску 
вред ност тре ба ста ви ти ис кљу чи во 
и са мо на оно ме сто ко је јој и при
па да. Упра во те жња да оства ру јем 
тај ни во, на дах њу је ме да идем још 
да ље. 

Ита ли ја не сте „обо ри ли с 
но гу“, не са мо вр хун ским во
кал ним спо соб но сти ма не го и 
од лич ним по зна ва њем њи хо вог 
је зи ка, по при лич но не згод ног за 
стран це због отво ре них и за тво
ре них во ка ла... 

Ка да сам пр ви пут до шла у 
Ита ли ју, по зна ва ла сам у од ре ђе ној 
ме ри тај је зик, али то ни је би ло до
вољ но. Пе ва ла сам, они су ме ис
пра вља ли, ја бих се на љу ти ла, па 
сам се вра ћа ла ку ћи… Јед ном при
ли ком, ко мен та ри шу ћи све то са 
дру га ри цом, пи та ла сам се ка кве 
то ве зе има што ја не при чам баш 
нај бо ље њи хов је зик, јер, то што 
тре ба да пе вам, знам да сам на у чи
ла су пер. Ме ђу тим, у ме ђу вре ме ну 
сам, на сту па ју ћи та мо, схва ти ла да 
и те ка ко мо ра те да зна те сва ку, па 
и нај ма њу њи хо ву за вр зла му, ако 
же ли те да по стиг не те не што ви
ше. На рав но, ти во ка ли ко је сте 
по ме ну ли су ствар но не згод ни. У 
Ита ли ји има ве о ма мно го пе ва ча 
и ако, као стра нац, ни си са вла дао 
је зик до са вр шен ства, јед но став но 
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У Бе о гра ду је ово 
ка пи тал но де ло 
ру ске опер ске му
зи ке XIX ве ка у 
ин стру мен та ци ји 

Ни ко ла ја Рим скогКор са ко ва пр
ви пут при ка за но на сце ни На
род ног по зо ри шта 11. ок то бра 
1935. Ми ло је Ми ло је вић, Ми лен
ко Жив ко вић, Бран ко Дра гу ти но
вић и дру ги он да шњи бе о град ски 
му зич ки кри ти ча ри за ме ри ли су 
Алек сан дру Улу ха но ву што је 
остао при вр жен тра ди ци о
нал ној опер ској ре жи ји, 
али су, исто вре ме но, 
по хва ли ли пре ци
зно и зна лач ко 
д и  р и  г о  в а  њ е 
Ива на Бре зов
ше ка, аутен
тич ни ко ло
рит де ко ра 
и ко сти ма 
Вла ди ми ра 
Ж е  д р и н 
ског, уло
же ни труд 
и при ка за
ну сцен ску 
окрет ност, до
бру глу му и пе
вач ко уме ће Ми
ла на Пи хле ра (Иван 
Хо ван ски), Вла де те 
По по ви ћа (Ан дреј Хо
ван ски), Кр сте Иви ћа (Ва си
ли је Га ли цин), Па вла Хо лот ко ва 
(Ша кло ви ти), Дра гу ти на Пе тро
ви ћа (Пи сар) и На де жде Ста јић 
(Ема), рас ко шне гла со ве Ме ла ни
је Бу га ри но вић (Мар фа) и Жар
ка Цве ји ћа (До си феј), рит мич ку 
и ди на мич ку пре ци зност хо ра и 
ор ке стра, као и ве о ма ле пу игру 
ба лет ског ан сам бла у ко ре о гра фи
ји Ана то ли ја Жу ков ског. До кра ја 
се зо не „Хо ван шчи на“ је да та још 
че ти ри пу та, а за тим је ски ну та са 
ре пер то а ра. 

По сле Дру гог свет ског ра та, 
ова на род на му зич ка дра ма Мо де
ста Му сорг ског у Кор са ко вље вој 
ин стру мен та ци ји пре ми јер но је 
из ве де на на сце ни код Спо ме ни ка 
10. фе бру а ра 1955. Би ло је не ко
ли ко раз ло га што је баш та да ста
вље на на ре пер то ар Опе ре, али два 
су нај ва жни ја – по сто ја ла је од го
ва ра ју ћа по де ла за ње но ква ли тет
но ту ма че ње и по сто ја ла је же ља 
код на ших за пад них су се да да је 
при ка же мо на њи хо вим му зич ким 
фе сти ва ли ма. Они су тих го ди на 
по че ли да по ка зу ју знат но ин те ре
со ва ње за опе ре сло вен ских ком
по зи то ра и да тра га ју за њи хо вим 
аутен тич ним и ре пре зен та тив ним 
из во ђа чи ма, а ка ко опер ски те а три 
из Со вјет ског са ве за и оста лих зе
ма ља Ис точ ног бло ка ни су сме ли 
у то вре ме да на сту па ју на За па ду, 

по ве ре ње је ука за но на шим опер
ским умет ни ци ма. 

Ан самбл Опе ре је при ка зао 
„Хо ван шчи ну“ у ин стру мен та
ци ји Ни ко ла ја Рим скогКор са ко
ва у Па ри зу и Ви зба де ну у ма ју 
1956. и че ти ри го ди не ка сни је у 
Ве не ци ји, Ло за ни и Вар ша ви, а у 
ин стру мен та ци ји Дми три ја Шо
ста ко ви ча на свет ској пре ми је ри 
овог ре мекде ла Му сорг ског на 

Ме ђу на род ном му зич ком фе сти
ва лу у Един бур гу (1962) и на ње
го вим пре ми јер ним из во ђе њи ма 
у Бе чу (1964) и Ло за ни (1969). 
Сту ди о зност и сен зи бил ност ди
ри ге на та Кре ши ми ра Ба ра но ви ћа, 
Ду ша на Ми ла ди но ви ћа и Оска ра 
Да но на, ре ди те ља Бран ка Га ве
ле и Мла де на Са бљи ћа, сце но

гра фа Ста ни сла ва Бе ло жан ског и 
Ми о ми ра Де ни ћа, ко сти мо гра фа 
Ми ли це Ба бић, ко ре о гра фа Ди ми
три ја Пар ли ћа и Ве ре Ко стић, као 
и из у зет на уигра ност скуп ног на
сту па ња Ни ко ле Цве ји ћа, Дра го
ми ра Нин ко ви ћа и Жар ка Цве ји ћа 
(Иван Хо ван ски), Алек сан дра Ма
рин ко ви ћа и Зво ни ми ра Кр не ти ћа 
(Ан дреј Хо ван ски), Дра га Стар
ца и Фра ње Па у ли ка (Ва си ли је 
Га ли цин), Ду ша на По по ви ћа и 
Ста но ја Јан ко ви ћа (Ша кло ви ти), 

Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа и 
Ђор ђа Ђур ђе ви ћа (До

си феј), Ме ла ни је Бу
га ри но вић, Ми ли це 

Ми ла ди но вић и 
Ђур ђев ке Ча ка

ре вић (Мар
фа), Стје па на 
Ан дра ше ви
ћа и Вла да
на Цве ји ћа 
( П и  с а р ) , 
В а  л е  р и  ј е 
Хеј ба ло ве, 
Со фи је Јан
ко вић, Мил ке 

Сто ја но вић и 
Рад ми ле Сми

ља нић (Ема), Хо
ра, ба лет ског ан

сам бла и Ор ке стра, 
на и шли су на оду ше

вљен при јем код пу бли ке 
и нај е ми нент ни јих ино стра них 

му зич ких кри ти ча ра дру ге по
ло ви не XX ве ка. Ре не Ди ме нил, 
Емил Ви јер моз, Ђу зе пе Пу ље зе, 
Ан ри Жа тон, Хер ман Ланг, Ото 
Бру ен, Хер берт Шнај бер и Карл 
Лебл, да по ме нем са мо њих, по
твр ди ли су сво јим кри ти ка ма да 
је „Хо ван шчи на“ у обе на ве де не 
ин стру мен та ци је у из во ђе њу бе
о град ских опер ских умет ни ка би
ла вр хун ско оства ре ње, а Опе ра 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
– опер ски те а тар ве ли ког угле да и 
зна ча ја, ко ји је сво јим ан то ло гиј
ским пред ста ва ма да вао вре дан 
ре пер то ар ски, из во ђач ки и му зич
ки до при нос свет ској опер ској ре
про дук ци ји то га вре ме на.

Због из ван ред них по став ки 
„Хо ван шчи не“ и дру гих опе ра 
ко је су на ши опер ски умет ни ци 
игра ли на сце ни код Спо ме ни ка, 
у нај по зна ти јим европ ским опер
ским цен три ма (Беч, Рим, Ве не
ци ја, Па риз, Бер лин, Ма дрид...) 
и на нај зна чај ни јим му зич ким 
фе сти ва ли ма (Вис ба ден, Ло за на, 
Фи рен ца, То ри но, Един бург, Ати
на...) пе де се тих и ше зде се тих го
ди на про шлог ве ка, то раз до бље 
се с пра вом озна ча ва као „злат ни 
пе ри од бе о град ске Опе ре“ и ства
ра лач ки и из во ђач ки вр ху нац срп
ске опер ске умет но сти. 

Вла ди мир Јо ва но вић

Позоришне новине ре
довно пишу о пред

ставама са репертоара
Народног позоришта и у
контекстуњиховихрани
јих поставки на сценама
овог театра. Будући да
на репертоару Опере већ
неколико деценија нема
„Хованшчине“ Модеста
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„Кнеза Игора“, „Пикове
даме“ П. И. Чајковског,
Сметанине „Продане не
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не мо жеш да бу деш део њи хо вог 
ти ма. 

Да ли пред на ступ има те не ке 
ри ту а ле?

Не. Ме ђу тим, у вре ме кад сам 
би ла на Ака де ми ји, по че ла сам да 
уми шљам да ми је ве о ма бит но да 
имам, ре ци мо, бе ли па муч ни веш. 
Али, то је ве о ма крат ко тра ја ло. Не 
при па дам љу ди ма ко ји ми сле да ће 
бо ље пе ва ти ако се, на при мер, пре 
из ла ска на сце ну ухва те за не што 
или по гле да ју у не ком прав цу… 
Не. Бит но ми је да у гла ви, она ко 
ма те ма тич ки, на пра вим не ки леп 
план. Са мо се тру дим да што ду
бље уђем у лик, да осе тим се бе на 
пра ви на чин и да до бро на ме стим 
гр ло ка ко би це ле ве че ри из др жа ло 
ка ко тре ба. Да кле, вр ло сам „обич
на“ по том пи та њу. То, ме ђу тим, 
зна чи да се иза то га кри је и не што 
че га ја ни сам све сна. То је, у ства
ри, ве ли ка од го вор ност.

Има те све што је нео п ход
но јед ној при ма до ни – вр хун ски 
глас, ле по ту, др жа ње, гра ци о
зност, ха ри зму... То је сва ка ко 
не што што се не сти че „пре ко 
но ћи“. Ко ли ко Вам је за све то 
тре ба ло мар љи вог, си сте ма тич
ног и стр пљи вог ра да?

У овом по слу је ве о ма бит но 
да осе ти те суд бо но сни мо ме нат ка
да мо же те да иде те да ље. Са дру ге 
стра не, ве о ма је ва жно да при ме ћу
је те ле пе ства ри ко је се де ша ва ју 
око вас. Ја ве о ма обра ћам па жњу 
на све ле по те око се бе и на тај на
чин пу ним ба те ри је да идем да ље, 
да још ви ше на пре ду јем. За ме не је 
по ро ди ца кључ све га. Она је мо ја 
оаза. У окви ру ње на ла зим сна гу 
за сле де ћи дан, на ла зим дру ге иде
је… Та ко ђе, бит но је и да си окру
жен вр хун ским про фе си о нал ци ма. 
Од њих, за пра во, не све сно кра деш, 
јер знаш да они то што ра де, ра де 
до бро. Та ко ђе, за со ли сте је ве о
ма бит но да има ју „пе вач ку ин те
ли ген ци ју“. То зна чи да не тре ба 
ни ку да да жу ре. Пре не ко ли ко го
ди на, на Си ци ли ји су ми по ну ди ли 
да пе вам у опе ри „Ма нон Ле ско“. 
Мо ја про фе сор ка ни је би ла за то. 
Ре кла је да још не би тре ба ло то да 
ра дим, по што је цео жи вот пре да 
мном. Са ве то ва ла ме је да по ла ко 
пу штам да мој глас са зре ва, ка ко 
би до био ту нео п ход ну бо ју и па ти
ну. По слу ша ла сам је, на рав но. И, 
за и ста, ни шта не би тре ба ло ра ди
ти на бр зи ну, пре ко но ћи. Нај бо ље 
је по ла ко, што би се ре кло, ка ши
чи цу по ка ши чи цу. Увек се тру дим 
да свој за да так ко ји ми је по ве рен, 
ис пу ним до да ске, а то пу бли ка зна 
да пре по зна. Са мо та ко оба рам но
ве гра ни це. Ни ка ко дру га чи је!    

Го сто ва ли сте на неким од 
нај по зна ти јих опер ских сцена 
ши ром све та, оства ри ли сте низ 
вр хун ских уло га... Шта сма тра те 
сво јим нај ве ћим успе хом?

На ступ у Ко ре ји, на олим пиј
ском ста ди о ну у Се у лу, под за тво
ре ним кро вом, пред 11.000 љу ди. 
Пр во сам пе ва ла Ми зе ту у „Бо е ми
ма“, а по том и Ке ру би на у „Фи га
ро вој же нид би“. За ме не је то би
ло ви ше не го фа сци нант но, јер ти 
љу ди за и ста зна ју да це не умет ни
ке на пра ви на чин. Њи хов при ступ 
пре ма на ма је та кав да они тач но 
зна ју шта је све по треб но јед ном 
со ли сти да би сва ки пут ужи во вр
хун ски от пе вао сво ју уло гу. Све сни 
су да су умет ни ци, у ства ри, под за
штит нич ким окри љем Бо га, да су 
из над свих за то што да ју емо ци ју, 
ши ре до бро ту и ду хом опле ме њу ју 
ову пла не ту ко ја је, на жа лост, ис
пу ње на ра зним не га тив ним ства
ри ма ко је вре ба ју сва ко днев но. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Повод да се озбиљније
почнем бавити уче

њем италијанског језика,
десио се случајно. На јед
ном од часова певања, мој
професор Ђоакино ми је
рекао: „Пју морбидо“. До
шла сам кући и питала се
шта човек хоће више од
мене, пошто нисам знала
како то „још морбидније“
даизведем.Доксамотоме
гласно размишљала, моја
другарицаједошланаидеју
дапогледамоштастварно
значитареч.Научиле смо
да морбидо значи финије.
Тојебиокључнитренутак.
Схватила сам да више не
машалеида је језикосно
ваакожелитедасебавите
нечимштосезовеопера.И,
заиста,собзиромнатода
јеИталијаколевкаоперске
уметности,неможемосе
бидадозволимотакавлук
сузданезнамотајјезик.
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НУ ШИ ЋЕ ВЕ МУ КЕ СА ПИ СЦИ МА И ОНИ МА КО ЈИ СУ ТО ХТЕ ЛИ ДА БУ ДУ 

ФурорДраматикус

Го ди не 1900. име но
ван је г. Бра ни слав 
Ну шић за дра ма тур
га На род но га По зо
ри шта у Бе о гра ду с 

тим да вр ши и ду жност управ
ни ка. „По зо ри шни пи сац и сам, 
имао сам ам би ци ју да сво је упра
вља ње обе ле жим што оби ла ти јом 
при но вом из вор но га ре пер то а ра, 
ве ру ју ћи да ће то да ти за ма ха из
вор ној дра ми и да ће сла би ји пи
сци из ву ћи кон се квен це из сво га 
не у спе ха а бо љи и ја чи охра бри ти 
се под стре ком и по ћи но вом ства
ра њу“, ве ли Ну шић у свом пред
го во ру „Сум њи вом ли цу“.

Ну шић у тај свој пред го вор 
ни је унео, али при ли ком кон фе
рен ци ја нам је ка зи вао и из ве сне 
анег до те о та да шњим при ли ка ма, 
ко је ми са да ов де, по ње го вим бе
ле шка ма об ја вљу је мо.

Про из вод ња је дра мат ска та да 
би ла огром на, на стао је био је дан 
„фу рор дра ма ти кус“, те се пи са ло 
и на ва ли ло на по зо ри ште хр па ма 
дра ма и чи но ва. У том тре нут ку 
нај ви шег на по на, бе о град ска је 
по зор ни ца би ла је ди ни вен тил 
кроз ко ји се мо гло да ти оду шка. 
И што је глав но, тај фу рор дра
ма ти кус об у хва тио је био све сло
је ве дру штве не. На по зор ни ци се 
већ био при ка зи вао ко мад ко ји је 
на пи сао је дан по зо ри шни бла
гај ник, а на управ ни ко вом сто лу 
су ле жа ли сто го ви дра ма ко је су 
на пи са ле су ди је апе ла ци је, ка фе
џи је, на ред ни ци, мла ди тр гов ци, 
по ли циј ски пи са ри, гим на зи сте, 
по по ви, пен зи о ни са ни про фе
со ри, жан дар ме риј ски офи ци ри, 
кро ја чи, на ред ни ци вој не му зи ке, 
и ко све ни је по те гао да обо га ти 
срп ску драм ску књи жев ност.

Пу сти мо Ну ши ћа не ка сам 
при ча...

„Ме ђу овим ко ма ди ма, се ћам 
се, би ла је јед на ју нач ка игра ‘Бој 

на Шу ма тов цу’, ко ју је на пи сао 
не ки жан дар ме риј ски на ред ник. 
Има ла је осам чи но ва, од ко јих 
се у пр вом при ка зу је ре гру та ци
ја, у дру гом мо би ли за ци ја, у тре
ћем вој нич ке ве жбе, у че твр том 
пољ ска слу жба и та ко ре дом, све 
док у по след њем чи ну сва ли
ца не из ги ну.  Се ћам се та ко ђе 

и јед но га ли бре та за опе ру, под 
на сло вом ‘Пр ви април’, ко ји је 
на пи сао је дан кро јач жен ско га 
оде ла из Са ва ма ле. Пи сац је узео 
за си же по зна ти по ли тич ки до га
ђај, зба ци ва ње на ме сни штва ко је 
је краљ Алек сан дар Обре но вић 
из вр шио 1. апри ла 1893. го ди не. 
Ко ли ко се још се ћам, опе ра је по
чи ња ла сце ном у ко јој из ла зе на 
по зор ни цу три кра љев ска на ме
сни ка: Јо ван Ри стић, Јо ван Бе ли

мар ко вић и Ко ста Про тић, др же 
се за ру ке и пе ва ју не што сит но 
а иза њих, у џбу ну, чу чи не мач ки 
по сла ник на на шем дво ру, ба рон 
Ве керГо тер, чу чи и пе ва не што 
ин три гант ски... 

Се ћам се још јед но га ко ма да, 
ко ји сам за те као на управ нич ком 
сто лу. Био је то исто риј ски ко мад 
‘Срп ски цар Ду шан Сил ни’.  Пи
сац му је био ка зна чеј (бла гај ник 
– прим. при ре ђи ва ча) у пен зи ји 
и жи вео је y не кој за ба че ној па
лан ци а, ко ли ко се се ћам, ба вио 
се још и из да ва њем на род них 
ка лен да ра. До бри чи ча мо рао 
је ко ји пут у жи во ту на тра па ти 
на ка кву по зо ри шну пред ста ву, 
ве ро ват но јед не од оних та да
њих дру жи на, ко је су за ла зи ле 
по па лан ка ма те у кал па ци ма од 
кар то на, са др ве ним ма че ви ма 
о бе дри ма, при ка зи ва ле ‘Бој на 

Ко со ву’. Ин спи
ри сан ве ро ват но 
та квом јед ном 
пред ста вом, ко ју 
је пр ви пут у жи
во ту гле дао, а ве
ру ју ћи мо жда да 
пи сац да је са мо 
оп шта упут ства 
а да је све оста
ло глум че во, ка
зна чеј ова ко од 
при ли ке пи ше 
ко мад: ‘Цар Ду
шан, оп ко љен 
сво јим вој во да
ма и вел мо жа ма, 
све ча но го во ри 
ови ма – Вој во де 
и вел мо же мо
је! Об ја вио сам 
рат Ви зан ти ји и 
по зи вам вас мо

јим на ред ба ма сле до ва ти и пот
чи ња ва ти се мо јим за по ве сти
ма. Ми по ла зи мо у све ти рат да 
осво ји мо...’ Ов де пи сац пре ки да 
текст и под за гра дом да је ова
кво упут ство: ‘Ви ди у исто ри ји 
Пан те Срећ ко ви ћа, ко је је зе мље 
Ду шан том при ли ком осво јио’, 
оста вља ју ћи гре шно ме глум цу 
да ту бри гу збри не.

У јед ној, ма ло по зни јој сце ни, 
у ис то ме чи ну, Ду шан се пра шта 
од ца ри це Је ле не и гр ле ћи је, ве
ли јој: ‘Дра га Је ле на, ја по ла зим 
у све ти бој на не при ја те ља а те
бе оста вљам на дво ру цар ско ме 
и зах те вам од те бе да ми чу ваш 
образ и оста неш ми вер на...’ Ту 
опет пи сац пре ки да текст и, под 
за гра дом, да је ова упут ства: ‘И 
го во ри јој и да ље у то ме сми слу 
док је не рас пла че’...“

Раз у ме се да ово ни су је ди не 
анег до те из Ну ши ће ве дра ма тур
ги је, али га тре ба са мо ухва ти ти 
кад је рас по ло жен да их при ча.

При ре ди ла Ј. Сте ва но вић

Под горњим насловом
и поднасловом „Из

Нушићеве драматурги
је“, објављен је занимљив
текстубеоградскоммеђу
ратномчасопису„Comoe
dia“, у броју посвећеном
пишчевом шездесетом
рођендану–који,90годи
накасније,овдеуцелости
преносимо.

Наша драматургија је
одувек оскудевала у

довољној количини добрих
савремених драмских тек
стова. У доба Нушићевог
доласканаместоуправни
ка, Народно позориште је
већпокренуло акцију којом
јепокушалодастимулише
ствараоцеи–еворезулта
та,какоихједуховитиНу
шазабележио.

П
О
Р
ТА
Л

БА ЛЕТ У МЕК СИ КУ

Ба лет се вра тио из Мек си
ка, где је на сту пио на нај

ве ћем аме рич ком фе сти ва лу, 
„Сер ван ти но“, у гра ду Гу а на
ху а ту по ред Мек си ко Си ти ја. 
На сту пи на шег ан сам бла са 
ба ле том „Алек сан дар“, у ко
ре о гра фи ји Ро нал да Сав ко ви
ћа, иза звао је ве ли ку па жњу 
мек сич ке јав но сти. Са ла Др

жав ног ауди то ри ју ма ко ја бро ји пре ко 2.500 гле да ла ца, на 
оба из во ђе ња је би ла пре пу на, а одигране су још че ти ри 
пред ста ве у три гра да – Ме ри ди, Ака пул ку и Гу а да ла ха
ри, та ко да је пред ста ву ви де ло пре ко 15.000 гле да ла ца. 
Кри ти ка је веома позитивно оценила пред ста ву, по тен ци
ра ју ћи „ве ли ки та ле нат“ ансамбла Народног позоришта у 
Београду, ко ји „по ред не го ва ња кла сич ног ба ле та раз ви ја 
ин ди ви ду ал ни са вре ме ни из раз ко ји је пре по зна тљив и 
осва ја пу бли ку“. 

Р. П. Н. 
ДРАМ СКЕ НА ГРА ДЕ 

На гра да „Зо ран Рад ми ло вић“ 
за нај бо љег глум ца Фе сти

ва ла Да ни „Зо ра на Рад ми ло ви
ћа“ у За је ча ру, при па ла је Иго
ру Ђор ђе ви ћу, док је пред ста ва 
„Би зар но“ осво ји ла На гра ду 
„Кр сто мир Ми ло ва но вић“, за 
ви зу ел ни иден титет. Ђор ђе вић 
је јед но гла сном од лу ком жи ри
ја, у ко јем су би ли Ана Со фре
но вић, Ми ро слав Бен ка и Зо ран 
Ђе рић, на гра ђен за ту ма че ње 

уло га Мар ти на, Ри чи ја и Де ја на у пред ста ви „Би зар но“, по 
тек сту Жељ ка Ху ба ча и у ре жи ји Сне жа не Три шић. 

М. Б.
РУ СКЕ ЗВЕ ЗДЕ 

Пр ва ци Бољ шој те а тра, Ма ри ја Алаш и Алек сан дар 
Волч ков, го сто ва ће 9. де цем бра у „Ла бу до вом је зе

ру“ ко је ће би ти из ве де но у Ве ли кој дво ра ни Са ва цен тра. 
У представи Народног позоришта Ма ри ја Алаш тумачи 
улоге Оде те и Оди ли је, а њен партнер Алек сан дар Волч
ков наступа као принц Зиг фрид. Госте из Русије, солисте 
и ан самбл Ба ле та и Ор ке стар нашег националног театра, 
води маестро Ана Зо ра на Бра јо вић. Представа почиње у 
20 часова.

М. Б.

УСПЕХ ОПЕ РЕ У ТЕ МИ ШВА РУ 

По сле ви ше од 
три де сет го ди на, 

об но вље на је са рад ња 
Опе ре На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду и 
Ру мун ске на ци о нал не 
оперe из Те ми шва ра. 
У оквиру Ин тер на
ци о нал ног му зич ког 
фе сти вала, пре пу но 
гле да ли ште је 2. но

вем бра са оду ше вље њем по здра ви ло из во ђе ње Ваг не ро ве 
опе ре „Ле те ћи Хо лан ђа нин“ у ре жи ји Де јана Ми ла ди но
вића, коју су на ши умет ни ци извели под ди ри гентском 
управом Ане Зо ра не Бра јо вић. У узвратној посети, ко ле
ге из Те ми шва ра ће у На род ном по зо ри шту 6. де цем бра 
приказати опе ру Ђа ко ма Пу чи ни ја „Ту ран дот“, којом се 
уједно обе ле жа ва и 90 го ди на од смрти ве ли ког ита ли јан
ског ком по зи то ра.

Р. П. Н. 

ОПЕР СКА РА ДИ О НИ ЦА

У окви ру но вог про јек та На род ног по зо ри шта „Опе ра у 
шко ле“, 18. но вем бра у Пар ку за ба ве „Spa ce“, ко ји се 

на ла зи у Шо пинг цен тру „Ушће“, одр жан је дру ги ци клус 
под на зи вом „Опер ска ра ди о ни ца“. У про гра му су уче ство
ва ли ре ди тељ ка Ива на Дра гу ти но вић Ма ри чић, со пран Не
ве на Ма тић и чла но ви Ор ке стра Ми лан Рок сан дић, Ма ри ја 
Ла зић, Ја сми на Ма ни го дић и Ева Жи го вић. Број ним ма ли
ша ни ма пред школ ског уз ра ста они су, сва ко из свог угла, 
на за ни мљив и при јем чив на чин по ку ша ли да при бли же 
опер ску умет ност.                                                        Р. П. Н. 
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Стру чан, вре дан и 
по у здан, Де кер је 
у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри
шту убр зо по стао и 

шеф ра ди о ни це, а сре ди ном ше
зде се тих го ди на и тех нич ки шеф 
(24. ма ја 1965). У том зва њу је и 
1966, пр ви пут по сле 1943. ка да је 
био на вој ном 
од су ству, по
се тио Не мач ку 
и свој род ни 
град Лај пциг. 
Пу то вао је да 
би, пре ко „Ра
пи да“, на та
мо шњем Сај му 
ку пио ре флек
то ре за сво је 
по зо ри ште. То 
је ујед но био 
и пр ви пут по
сле два де сет три го ди не, да је ви
део ро ди те ље, ко ји у по чет ку ни су 
баш раз у ме ва ли си но вље ву од лу ку 
да оста не на Бал ка ну, у Ју го сла ви
ји, све док и са ми ни су по се ти ли 
на шу зе мљу. Обо стра ној ра до сти 
ни је би ло кра ја, по го то во ка да му 
је мај ка да ла све ње го ве цр те же 
из де тињ ства и шко ло ва ња, ко је је 
уред но са чу ва ла, а ме ђу ко ји ма је 
био и „Мо стар ски мост“. Та да је 
схва тио да је сво ју суд би ну пред
ви део још 1936, као ше сна е сто

го ди шњи де чак, на цр тав ши ста ри 
мост у Мо ста ру, при том не зна ју
ћи ни шта су ни где су ни Мо стар, 
ни Бо сна, ни Ју го сла ви ја...

По сле пу них два де сет го ди
на про ве де них у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту Де кер је 
1967. дао от каз. Раз лог је би ла Ва
тро га сна ин спек ци ја! На и ме, као 

тех нич ки шеф је имао ве ли ке оба
ве зе, елек трич не ин ста ла ци је би ле 
су ло ше, а ни је би ло па ра да се за
ме не но вим: „...Од го вор ност је би
ла огр ом на и ни сам ви ше имао са
ве сти да им про ви зу јем!“ (ЛУ ДУС, 
јун 1999). Ми слио је да се вра ти у 
ра ди о ни цу. 

Али суд би на је још јед ном 
хте ла дру га чи је. Та да шњи управ
ник Са вре ме ног по зо ри шта Исак 
Амар, по звао га је да бу де тех нич
ки шеф на „Кр сту“. Ни је мо гао да 

од би је – ка ко ка да је
дан Је вре јин зо ве ње
га, Нем ца (!). И та ко, 
на ред не две го ди не 
ра ди и на Кр сту и на 
Те ра зи ја ма, не са мо 
раз ли чи те те ку ће тех
нич ке по сло ве, већ и 
као аси стент сце но
гра фа али и као са
мо стал ни сце но граф. 
Као аси стент ра дио је 
на не ко ли ко пред ста
ва, аси сти ра ју ћи Ми
ћи По по ви ћу, Ла за ру 
Ву ја кли ји, Вла ди сла ву Ла лиц ком, 
Ду ша ну Ста ни ћу и дру ги ма. Пр ва 
пред ста ва за ко ју је Де кер са мо
стал но кре и рао де кор на сце ни на 

Кр сту би ла је ди плом ска пред ста
ва „Ви тез чу де са“ Ло пеа де Ве ге, 
ко ју су из ве ли сту ден ти IV го ди не 
глу ме на Ака де ми ји за по зо ри шну 
умет ност у кла си Вик то ра Стар чи
ћа, у ре жи ји Бран ка Пле ше (пре ми

је ра 29. ју на 1952). Као сце но граф 
је пот пи сао и два ко ма да са ре дов
ног ре пер то а ра: „Ка ме ни гост“ 
А. С. Пу шки на, у ре жи ји Сло
бо да на Сто ја но ви ћа и „Про сид
ба“ А. П. Че хо ва у ре жи ји Је ле не 
Ма р ко вић. Ова два крат ка ко ма да 
из ру ске кла сич не књи жев но сти 
чи ја пре ми је ра је би ла 6. ок то бра 
1968, би ла су при ре ђе на за по тре
бе „Школ ске сце не“ Са вре ме ног 
по зо ри шта, на ме ње на рад нич кој и 
сред њо школ ској омла ди ни. У том 
кон тек сту су ра ди ли и ре ди те љи, 
сце но граф и ко сти мо граф (Дан ка 
Па вло вић) – „крај ње про фе си о
нал но са ве сно, са по вре ме ном ви
спре но шћу, али без ијед ног ге ста 
хра бро сти, без ијед ног из ла ска из 
ста рог кру га ви ђе ног и ру тин ског“ 
(По ли ти ка, 11. ок то бар 1968).

У је сен 1969. го ди
не, тач ни је 1. ок то бра, 
Ерих Де кер се на по зив 
тех нич ког ди рек то ра 
Ду ша на Ше ви ћа вра ћа 
у На род но по зо ри ште 
и ту оста је све до за
слу же не ју го сло вен ске 
пен зи је, у ко ју од ла зи 
22. ју на 1985. У по чет
ку је ра дио на тех нич
ким по сло ви ма, да би 
од 1. но вем бра 1973. 
био рас по ре ђен на рад
но ме сто сце но гра фа. 

Ве ћи на пред ста ва за ко је је био 
аутор идеј них ре ше ња де ко ра и 
би не, игра не су на тек отво ре ној 
екс пе ри мен тал ној Сце ни „Круг 
101“.

И овог пу та нај пре ра ди као 
аси стент ве ли ким до ма ћим и 
ино стра ним сце но гра фи ма као 
што су Ми о ми р Де ни ћ, Фло ри
ка Ма лу ре а ну, Вла ди мир Ма ре
нић, ре ди тељ и сце но граф Хо реа 
По пе ску... Ше фе ров „Кра љев
ски лов на сун це“, Гер шви нов 
„По р ги и Бес“, „Ме ра за ме ру“ 
Шек спи ра, „Ту ран дот“ Пу чи ни
ја, „Маг бет“ Шек спи ра, „Ра бле“ 
Жан Лу ја Ба роа... не ке су од 
пред ста ва за ко је је Де кераси
стент на чи нио др ве не и гво зде не 
кон струк ци је.

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (5) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

ПовратакуНароднопозориште

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (46) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

МилицаБезмаревић:Искуствопренетимлађима
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

НУ ШИ ЋЕ ВЕ МУ КЕ СА ПИ СЦИ МА И ОНИ МА КО ЈИ СУ ТО ХТЕ ЛИ ДА БУ ДУ 

ПоследведеценијеуЈуго
словенском драмском и

двегодинеуСавременомпозо
ришту,ДекерсевраћауНаци
оналнитеатаркојимујебио
прва и, испоставиће се, по
следњастаницауновојотаџ
бини.

Ис так ну та со лист
ки ња но во сад ског 
и бе о град ског Ба
ле та Ми ли ца Без
ма ре вић (1965) ди

 пло ми ра ла је у Ба лет ској шко ли 
„Лу јо Да ви чо“ у Бе о гра ду 1984, а 
од 1980. до 1982. је би ла на спе
ци ја ли за ци ји у Шко ли Бољ шој 
те а тра у Мо скви. Основ на зна ња 
о кла сич ном ба ле ту сте кла је код 
пе да го га Бо сиљ ке Ми ћу но вић и 
Ан ђел ке Ја блан. Као уче ни ца тре
ћег раз ре да сред ње ба лет ске шко
ле, до би ла је ан га жман у Срп ском 
на род ном по зо ри шту у Но вом Са
ду, где је као со лист ки ња игра ла 
пет го ди на. У На род но по зо ри ште 
у Бе о гра ду је сту пи ла 1988, убр зо 
по ста ла со лист ки ња и од и гра ла 
зна чај не со ли стич ке уло ге и не
ко ли ко пр вач ких у це ло куп ном 
кла сич ном, нео кла сич ном и мо
дер ном ре пер то а ру. Током се зо не 
1994/95, би ла је при ма ба ле ри на 
На ци о нал ног ба ле та Па на ме. 

Као пр ва со лист ки ња, ба лет
ски пе да гог и ре пе ти тор, Ми ли
ца Без ма ре вић је са ра ђи ва ла са 

до ма ћим и го сту ју ћим ко ре о гра
фи ма ко ји ма је би ла и по у зда ни 
аси стент, пре да ва ла је „кла сич ни 
ба лет“ и „ре пер то ар“ у Ба лет ској 

шко ли „Лу јо Да ви чо“, а од 1995. 
је и пе да гог Ба ле та На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду.

Сви ти пе да го шки ус пе си Ми
ли це Без ма ре вић за сно ва ни су на 
ве о ма плод ној играч кој ка ри је ри 
у ко јој је оства ри ла уло ге ко је се 
пам те. Цео свој играч ки век, пре
ма соп стве ној из ја ви, гра ди ла је 

под буд ним оком ре пе ти то ра и 
при ма ба ле ри не Ка та ри не Об ра до
вић. Вр ло це ни тај рад и тру ди се 
да у свом пе да го шком де ло ва њу и 

ре пе ти тор ству по шту је са за хвал
но шћу све оно што је на у чи ла од 
ње и дру гих вр хун ских умет ни ка, 
чи ја ис ку ства је усва ја ла и са да их 
са ве ли ком ра до шћу пре но си мла
ди ма. 

Од тра ди ци о нал ног ба лет ског 
ре пер то а ра Без ма ре ви ће ва је уло гу 
Мир те у „Жи зе ли“ од и гра ла чак 55 

пу та и са њом се у сво јој 41. го ди
ни по ву кла са сце не. Сво је нај бо
ље ин тер пре та ци је Без ма ре ви ће ва 
је оства ри ла у по став ка ма Ли ди је 

Пи ли пен ко. Не мо
же се за бо ра ви ти 
ње на до сто јан стве
на, сми ре на, ду бо ко 
осе ћај на Пра мај ка 
у ба ле ту „Сам сон и 
Да ли ла“. У тој уло
зи Без ма ре ви ће ва је 
зра чи ла ти хим бо
лом, ле по том пра
шта ња и бес крај ном 
љу ба вљу. Из у зет но 
це ни и рад са ко ре
о гра фом Вла ди ми
ром Ло гу но вим ко ји 
„игра чи ма пру жа 

спо кој ство, али не пра ви ком про
ми се“. 

Ми ли ца Без ма ре вић се са ве
ли ком се том увек се ћа да на бом
бар до ва ња ка да су чла но ви бе о
град ског Ба ле та де ли ли јед ну ка фу 
или фла шу во де до би је ну за ку па
ње по сле пре ста ве. Али и ба ле та 
„По све ће ње про ле ћа“, у Ба ња лу

ци, у ко јој је игра ла глав ну жен ску 
уло гу. Пред ста ва је из ве де на на 
отво ре ном, а у фи на лу се спу стио 
ве ли ки пљу сак, ко ји је дао сјај ну 
енер ги ју сви ма на сце ни, а и пу
бли ка је са истим ен ту зи ја змом, 
ма ко ли ко по ки сла, пра ти ла и по
здра ви ла из во ђа че из Бе о гра да. 

Ли ди ја Пи ли пен ко је ства ра
лац Ми ли чи не нај дра же уло ге, у 
пред ста ви „Ка вез“. Тај ба лет су 
ства ра ле са пу но емо ци ја и стра
сти. Се ћа ју ћи се ове пред ста ве 
игра не на пр вом го сто ва њу бе о
град ског Ба ле та у Са ра је ву по сле 
ми ну лог ра та, Без ма ре ви ће ва ка
же да је те ве че ри игра ла ми сле ћи 
на не сре ћу и жр тве мно го број них 
жи те ља Са ра је ва. Ка да се за ве са 
спу сти ла на стао је та јац, а он да је 
пу бли ка по че ла по ла ко да уста је и 
апла у ди ра... „Ви ше ни сам осе ћа
ла ни про стор, ни вре ме. Пла ка ла 
сам ду го осло ње на о пор тал са
ра јев ског По зо ри шта. Ни ка да не
ћу за бо ра ви ти Са ра је во и ње го во 
го сто прим ство“, се ћа се Ми ли ца 
Без ма ре вић. 

 (на ста ви ће се)
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

ВЕ ЛИКА СЦЕНА Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 4 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

понедељак

БИЗАРНО
драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице 0704

субота19.30

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

балет
П. И. 
Чајковског 04

четвртак19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 03

среда19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 02

уторак19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 01

понедељак 19.30

ПУТ У 
ДАМАСК 

драма
Аугуста
Стриндберга 05

петак 19.00

ТУРАНДОТ

опера Ђакома 
Пучинија, гостује 
Национална 
румунска опера 
из Темишвара 06

субота 19.30

МИЗАНТРОП

комедија
Ж. Б. П.
Молијера 07

недеља 19.30

АНТИГОНА

трагедија
Софокла 08

понедељак19.00

ТУРАНДОТ

опера Ђакома 
Пучинија, гостује 
Национална румунска 
опера из 
Темишвара 06

субота

17.00

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ВИТЕЗ ПОЗИВА”

10

среда 19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама 
Шекспира 11

четвртак19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 09

уторак 20.00

МОКРАЊАЦ 
У КОЛУ

10

среда

Национални 
ансамбл 
„Коло”

20.00

ПРОКЛЕТА 
АВЛИЈА 

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

понедељак20.00

ПУЧИНИЈУ У 
ЧАСТ

солистички концерт 
Сузане Шуваковић 
Савић са гостима 12

петак 19.30

ПУТ У 
ДАМАСК 

драма
Аугуста
Стриндберга 13

субота 20.00

ОПА! ОРО С 
ОВОГА СВЕТА
фолклорна представа 

АКУД Универзитета 
у Београду „Бранко 
Крсмановић” 14

недеља

19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА 

драма
Синише
Ковачевића 16

уторак 18.45

КОНЦЕРТ 
БЕОГРАДСКЕ 
ФИЛХАРМОНИЈЕ
откупљено

17

среда 19.30

БАЈАДЕРА

балет
Лудвига 
Минкуса 18

четвртак 19.30

ТРУБАДУР / 
20 година 
уметничког рада 
Наташе Јовић Тривић
опера
Ђузепа
Вердија 20

субота 19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 22

понедељак 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА / ЈУБИЛАРНА 
ПРЕДСТАВА

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 23

уторак

26

19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ / 
30 година од 
премијере
опера
Ђакома
Пучинија 24

среда 19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије 
Поповића 25

четвртак 19.30

ДЕРВИШ И 
СМРТ

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 26

петак

29 01

19.30

САЛОМА / 
ПРЕМИЈЕРНА 
ОБНОВА

опера
Рихарда
Штрауса 27

субота 19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК 

комедија
Бранислава
Нушића 28

недеља 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 29

понедељак 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 30

уторак 19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава 
Нушића 08

четвртак 19.30

ПОКОЈНИК / 
50-та представа

комедија
Бранислава 
Нушића 09

петак 20.00

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

13

уторак19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 10

субота

0903

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

драма
Љубомира
Симовића 06

ХАСАНАГИНИЦА

субота20.00

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 20.30

драма
Алберта
Камија 07

НЕСПОРАЗУМ

недеља

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 10

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда 20.30

комедија
Милоша
Николића 11

КОВАЧИ

четвртак20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 08

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 09

БИЗАРНО

уторак 20.30

драма
Горане
Баланчевић 12

ОГВОЖЂЕНА

петак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 14

ЖЕНИДБА

недеља20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 13

СОЛУНЦИ ГОВОРЕ

субота11.00

у организацији 
Земунске 
болнице 12

СКУП ХИРУРГА 
СРБИЈЕ

петак

20.30

Т.М.Ригонат, по 
роману Ф.М.
Достојевског 15

ЗЛИ ДУСИ

понедељак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 20

БИЗАРНО

субота 20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 22

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

понедељак20.30

комедија
Жана
Ануја 18

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

четвртак20.30

драма
Хенрика
Ибзена 17

ХЕДА ГАБЛЕР

среда20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 16

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак 20.30

драма 
Бранислава
Нушића 21

КЊИГА ДРУГА

недеља 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 23

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак

        
20.30

драма
Војислава 
Јовановића 
Марамбоа 24

НАШИ СИНОВИ

среда 20.30

комедија
Владимира и Олега 
Пресњакова 25

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ 
/ 50-та представа

четвртак 20.30

комедија
Жана
Ануја 26

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма
Војислава 
Јовановића 
Марамбоа 27

НАШИ СИНОВИ

субота 20.00

концерт Београдског 
дувачког 
квинтета 28

ТРУБЕ ПОД ЈЕЛКОМ

недеља 20.30

драма Миодрага 
Илића, гостује 
Народно позориште 
из Ужица 29

ЖАНКА

понедељак 20.30

драма
Алберта
Камија 09

НЕСПОРАЗУМ

петак20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 08

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

четвртак

ГОСТОВАЊА У ДЕЦЕМБРУ
БИЗАРНО | Бор
МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА | Нови Сад
СРПСКА ТРИЛОГИЈА | Лазаревац
КОНЦЕРТ У ЧАСТ ПУЧИНИЈА | Крајова, Румунија
ЖЕНИДБА | Студентски град

02.12.
08.12.
10.12.

13-15.12.
17.12.

ДОГАЂАЈИ У ДЕЦЕМБРУ
МУЗИКА У ЗДРАВЉЕ, хуманитарни концерт поводом Светског дана борбе против AIDS-а, 
у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, балет П. И. Чајковског, гостује Мариа Селетскаја, солисткиња Краљевског 
балета Фландрије из Антверпена, наступа у улози Одете/Одилије, Велика сцена
ТУРАНДОТ, опера Ђакома Пучинија, гостује Национална румунска опера из Темишвара, 
у 19 часова, Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ВИТЕЗ ПОЗИВА”, у 17 часова, Велика сцена
МОКРАЊАЦ У КОЛУ, Национални ансамбл „Коло”, у 20 часова, Велика сцена
СКУП ХИРУРГА СРБИЈЕ, у организацији Земунске болнице, у 11 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ПУЧИНИЈУ У ЧАСТ, солистички концерт Сузане Шуваковић Савић са гостима, у 20 часова, 
Велика сцена
ОПА! ОРО С ОВОГА СВЕТА - фолклорна представа, АКУД Универзитета у Београду 
„Бранко Крсмановић”, у 20 часова, Велика сцена
КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКЕ ФИЛХАРМОНИЈЕ, у 18.45 часова, Велика сцена
БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, Бојана Жегарац Кнежевић први пут у улози Никије, Велика сцена
ТРУБАДУР, опера Ђузепа Вердија, 20 година уметничког рада Наташе Јовић Тривић, Велика сцена 
КО ТО ТАМО ПЕВА / 150-та представа и 10 година од премијере, балет на музику Војислава 
Вокија Костића, Велика сцена
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ / 30 година од премијере, опера Ђакома Пучинија, у 19 часова, Велика сцена
ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ / 50-та представа, комедија Владимира и Олега Пресњакова, Сцена „Раша Плаовић”
САЛОМА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА, опера Рихарда Штрауса, Велика сцена
ТРУБЕ ПОД ЈЕЛКОМ, концерт Београдског дувачког квинтета, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ЖАНКА, драма Миодрага Илића, гостује Народно позориште из Ужица, Сцена „Раша Плаовић”
ПОКОЈНИК / 50-та представа, комедија Бранислава Нушића, Велика сцена
НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена

  

01.12.

04.12.

06.12.

10.12.
10.12.
12.12.
12.12.

14.12.

17.12.
18.12.
20.12.
23.12.

24.12.
25.12.
27.12.
28.12.
29.12.
09.01.
13.01.

САВА ЦЕНТАР
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО | наступају прваци Бољшој театра из Москве, Марија Алаш у улози 
Одете / Одилије и Александар Волчков у улози Принца Зигфрида
КРЦКО ОРАШЧИЋ | наступају прваци Националне опере Украјине Т. Шевченко, 
Наталиа Мацак у улози Маше и Денис Недак у улози Крцка Орашчића  

09.12.

16.01.


