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Об ре дом осве ће ња 
и се че ња слав ског 
ко ла ча ко ји је оба
вио ста ре ши на 
бе о град ске Са бор

не цр кве, про то је рејста вро фор 
Пе тар Лу кић уз са слу же ње 
Хо ра На род ног по зо ри
шта ко јим је ди ри го
вао Ђор ђе Па вло вић, те 
при је мом за ве ли ки број 
го сти ју, чла но ва На ци о
нал ног те а тра, зва ни ца 
из јав ног и кул тур ног 
жи во та и при ја те ља 
Ку ће, На род но по зо
ри ште је 20. ја ну а ра 
про сла ви ло кр сну сла ву, 
све тог Јо ва на.

Обра ћа ју ћи се при сут
ни ма, Лу кић је ре као да 
већ го ди на ма има ве ли ку 
част, за до вољ ство и при ви
ле ги ју да за по сле ни ма у На

род ном по зо ри шту че сти та кр сну 
сла ву, али и да чи но деј ству је на 
об ре ду се че ња слав ског ко ла ча: 
„Дра го ми је да је за штит ник ове 
ве ли ке и зна чај не ку ће, хра ма кул
ту ре на шег на ро да, не ко 
ко је нај ве ћи ро ђен од 

же не и 

онај ко је при пре мио пут Го спо
ду и ко ји је Го спо да кр стио, све ти 
Јо ван Кр сти тељ. Он је, за пра во, 
чо век ко ји је смо гао сна ге, да у 
сво јој про по ве ди, бу де бес ком
про ми сан и да по зо ве: ‘по кај те 

се, јер се при бли жи 
цар ство не бе

ско’“, ка зао 
је отац 
Пе тар и 
н а  г л а 
сио да 
је пот
п у  н о 
п р и 

род но да 
ово по

з о  р и  ш т е , 
као и сва ка 
срп ска по
ро ди ца, има 

свог за штит
ни ка и па тро

на, јер је то у тра ди ци ји на шег 
на ро да. „Ви, кул тур ни по сле ни ци 
сте уте ха, ра дост и, да не из го во
рим ону нај див ни ју реч у на шем 
на ро ду, раз бри бри га на ма смрт
ни ци ма кад до ла зи мо у овај храм 
кул ту ре. Ви сте ти ко ји тре ба да 
по се је те се ме бла жен ства бла же
но сти, на ра дост сво јих слу ша
ла ца, гле да ла ца, на сво је за до
вољ ство и, на рав но, на успех ове 
древ не и див не ку ће. У то име вас 
по здра вљам. Жи ви и здра ви би ли 
и Бог вас бла го сло вио на мно га ја 
ље та“, по ру чио је.

При сут ни ма су се обра ти ли и 
до ма ћин сла ве Пре драг Ћур чић, 
ди рек тор ком па ни је „Ви сан“, као 
и в.д. управ ни ка На род ног по
зо ри шта Де јан Са вић ко ји је по
здра вио све го сте и за хва лио им 
што су сво јим при су ством уве ли
ча ли овај пра зник.
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Са да ри
в а  њ е м 
се су
с р е  ћ е 
мо сва

ко днев но. Код осо бе 
ко ја при ма дар ства ра 
се по тре ба да уз вра
ти. Та ко да ри ва ње 
као дру штве ни фе но
мен мо ра да по се ду је 
оба еле мен та – дар и 
уздар је. 

Про шлео је више 
од че ти ри го ди не када 
је, 22. но вем бра 2010. го ди не отво
рен Му зеј На род ног по зо ри шта. 

Из ло жба „Да ро ви и да ро дав ци“ је 
за ми шље на као уздар је да ро дав

ци ма за хва љу ју ћи 
ко ји ма је на ста ла му
зеј ска збир ка. Сва ка 
му зеј ска збир ка би 
тре ба ло вре ме ном да 
се уве ћа ва и обо га
ћу је, што је у на шем 
слу ча ју да ри ва њем. 
За раз ли ку од дру
гих, овај Му зеј је део 
дру ге ин сти ту ци је и 
не по се ду је фонд за 
от куп пред ме та, та ко 
да је ди на мо гућ ност 
за про ши ре ње збир

ке ле жи упра во у да ри ва њу.
Кон цепт из ло жбе је да уз ода

Опе ра На род ног по
зо ри шта при пре
ма је дан од оних 
ва жних, на жа лост 
рет ких до га ђа

ја – пра и звед бу до ма ћег опер ског 
де ла. Реч је о оства ре њу Све ти сла
ва Бо жи ћа „Ме лан хо лич ни сно ви 
гро фа Са ве Вла ди сла ви ћа“, ко је 
му зич ки по ста вља ма е стро Ђо р ђе 
Па вло вић, a ре жи ра Алек сан дар 
Ни ко лић. Kореограф је Алек сан
дар Илић, сце но граф Бо рис Мак
си мо вић, ко сти мо граф Ка та ри на 
Гр чић Ни ко лић. Пре ми је ра је на ја
вље на за 28. фе бру ар.

Гроф Са ва Вла ди сла вићРа
гу зин ски (16681738) је син хе
р це гов ског вла сте ли на, ве о ма 
успе шан ди пло ма та на дво ру 
ру ског ца ра Пе тра Ве ли ког. Он 
је ве о ма за ни мљи ва исто риј ска 
лич ност, о ко јој ма ло зна мо? 

Да, још је дан од на ших за бо
ра вље них ве ли ка на. Да ли сма тра
те да је од ва жно сти осо ба ко ја је 
де фи ни тив но раз гра ни чи ла Ру си ју 
и Ки ну? Или осо ба ко ја је сво јом 
ве шти ном и хра бро шћу ди рект но 
од го вор на за скла па ње Ру скоту р
ског ми ра? Или осо ба ко јој је по
ве рен де ли ка тан за да так ус по ста
вља ња Кон кор да та из ме ђу Ру си је 
и Ва ти ка на? Ово су са мо не ке од 
из ра зи то ва жних ди пло мат ских 
ми си ја ко је су му би ле по ве ре не 
од стра не ру ског дво ра – да не по
ми ње мо осни ва ње гра до ва и  по
ди за ње мо ну мен тал них цр ка ва. На 
при мер, пр ва пра во слав на цр ка ва 
у Пе кин гу је по диг ну та за хва љу
ју ћи упра во гро фу Са ви. Пре не
го што се за пи та мо за што о ње му 
та ко ма ло зна мо, по ста ви мо се би 
пра во пи та ње: „Ко су они о ко ји ма 
да нас зна мо све?“ Ми слим да тек 

на кон тог од го во ра сле ди наш пра
ви по раз... Био је и осни вач 
ру ске оба ве штај не 
слу жбе. Мо жда се 
ипак нај зна чај ни ји 
по ду хват на шег гро фа 
Са ве Вла ди сла ви ћа 
од и грао у Ца ри гра
ду. Ту је от ку пио 
мла дог ети оп ског 
ро ба Ибра хи ма Ха
ни ба ла и по слао 
га Пе тру ве ли ком у 
Ру си ју. Тај ети оп ски роб био 
је пра де да Алек сан дра Пу
шки на. Свет ска кул тур на 
ба шти на би ла би ус кра ће на 
за „Оње ги на“, „Пи ко ву да
му“, „Бо ри са Го ду но ва“, 
„Ру сла на и Људ ми лу“,  за 
ње го ву ли ри ку... Бес крај
но хва ла гро фу Вла ди сла
ви ћу.

За мно штво про на ђе них 
и са чу ва них по да та ка о овом 
нео бич ном чо ве ку  мо же мо да 
за хва ли мо Јо ва ну Ду чи ћу, по
том ку ро ђе ног Са ви ног бра та. 
У књи зи ко ју је на пи сао о овом 
свом прет ку, он из ме ђу оста лог 
бе ле жи: „Ср бин Хе р це го вац, 
зна чи Ме ди те ра нац ви ше не го 
Бал ка нац, чо век ма ште ко ли ко 
и ре а лист, и чо век сна ко ли ко и 
по зи тив ни ства ра лац...“ По на
сло ву су де ћи, упра во ове ње го ве 
осо би не су ин спи ри са ле ауто ра 
ли бре та?

На дам се да ће, пре све га у ви
зу ел ном ру ко пи су пред ста ве, би ти 
тог за ни мљи вог и про во ка тив ног 
срп ског Ме ди те ра на, ма да смо се 
ко ре о граф и ја тру ди ли да уне се
мо и бал кан ски слој на шег на сле
ђа – па ган ског, ста ро сло вен ског, 
али и хри шћан ског. Све је то део 

нас, све су то гра див ни еле мен ти 
спе ци фич ног кул ту ро ло шког кла
сте ра ко ји је нај бо ље и нај а у тен
тич ни је што мо же мо да пре зен ту
је мо дру гим кул ту ра ма. Аутор ли
бре та је сам ком по зи тор, го спо дин 
Бо жић, ко ји од фраг ме на та дра ме 
„Ни ко ла Те сла“ Ми ло ша Цр њан
ског, као и ње го ве по е зи је, за тим 
по е зи је Ду чи ћа, На ста си је ви ћа, 
Де ја на Ме да ко ви ћа, те тра ди ци о
нал ног пра во слав ног „Вје ру ју“ тка 
низ сли ка и сно ви ђе ња. Она у пр ви 
мах де лу ју отво ре но и го то во не
ко хе рент но и сва ки ре ди тељ ће их 
дру га чи је ту ма чи ти у бу ду ћим по
став ка ма. У овој сло бод ној фо р ми, 
ре ди те љу, дра ма тур гу и ко ре о гра
фу је оста вље но про сто ра да са ми 
упи шу сво је нај ме лан хо лич ни је 
сно ве, или ко шма ре, или на да ња. 
На дам се да смо Па вло вић, Илић 
и ја, упи су ју ћи сво је ме лан хо ли је, 
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ЈУ БИ ЛЕЈ И РОЂЕНДАН

Пред ста ва „Ве ли ка дра ма“, по тек сту и у ре жи ји Си ни ше 
Ко ва че ви ћа, 22. фе бру а ра, тач но 13 го ди на после пре

ми је ре биће од и гра на ју би лар ни 200. пут. Аутор и ве ли ки 
глу мач ки ан самбл (ви ше од 50 из во ђа ча) кроз по тре сну са гу 
о нашем народу у другој половини 20. ве ка, пре и спи ту ју на
чин на ко ји иде о ло ги ја и по ли ти ка тра гич но од ре ђу ју суд

би не појединаца. 
Представа је до
жи ве ла изузетан 
успех и код пу бли
ке и код кри ти ке, 
а њен умет нич ки 
до мет потврђују и 
на гра де: Вук Ко
стић – Сте ри ји на 
на гра да за глу му, 
Љи ља на Бла го је

вић – На гра да На род ног по зо ри шта, Си ни ша Ко ва че ви ћ – 
На гра да „Дра ги ша Ка ши ко вић“. И после 13 година, за ову 
пред ста ву коју је на ма тич ној сце ни и го сто ва њи ма ви де ло 
око 100.000 гле да ла ца, тра жи се „кар та ви ше“ .

М.Б.
НАШ САЈТ НАЈ БО ЉИ 

У го ди шњем из бо ру нај бо љих до ма ћих сај то ва, ко ји већ 18. 
го ди на ор га ни зу је нај у глед ни ји до ма ћи ра чу нар скича со

пис PC Press, веб сајт На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, про гла
шен је за нај бо љи до ма ћи сајт у 2014, у ка те го ри ји „Жи вот“. 
На  све ча но сти одр жа ној  у че твр так 29. ја ну а ра  у Скуп шти ни 

гра да Бе о гра да, на
гра ду су при ми ли 
чла но ви веб ти ма 
Де јан Та сић, Во јин 
Пе тро вић, Бо јан Бе
лић, Ми лан Ко ва че
вић, Ма ри ја Кне же
вић, Јо ван Тар бук,  
Пе тар Ан то но вић и 
Ми ко јан Без бра ди
ца. У обра зло же њу 
струч ног жи ри ја 

је, из ме ђу оста лог, на ве де но да је реч о од лич ном сај ту, јед не 
од нај зна чај ни јих и нај ста ри јих ин сти ту ци ја кул ту ре на овим 
про сто ри ма, у ко јем су по кри ве ни сви бит ни аспек ти. По себ но 
је по хва ље на вер зи ја сај та на ен гле ском ко ја је, пре ма њи хо вој 
оце ни, „пре ваг ну ла да у за и ста ја кој кон ку рен ци ји про гла си
мо сајт На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду по бед ни ком у ка те
го ри ји ‘Жи вот’“. У ужем из бо ру за ово пре сти жно при зна ње 
су би ли и сај то ви www.tar za ni ja.com, www.ur ban bug.net, www.
zi vo ti nje.rs i www.le po ta i zdra vlje.rs. Из бор 50 нај бо љих до ма
ћих веб сај то ва је тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја ко ју PC Press 
ор га ни зу је од 1997, а ове го ди не на гра де су до де ље не у још 
че ти ри ка те го ри је: „Ве сти“ (www.b92.net), „Сер ви си“ (www.
po re ska u pra va.gov.rs), „Ба за зна ња“ (www.bri tischco un cil.rs) и 
„Блог сајт“ (www.psi ho ver zum.com), а одабра ни су и нај бо љи 
на сту пи на дру штве ним мре жа ма и нај бо ље мо бил не апли ка
ци је. Сајт На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, ко ји је по кре нут 
исте го ди не кад и PC Press, 1995, да нас на ме сеч ном ни воу има 
око 50.000 по се та.

Р.П.Н
ГА ЛА КОН ЦЕРТ 

Тр а  д и  ц и  о  н а л 
ни Но во го ди

шњи га ла кон церт 
у извођењу пр ва ка, 
со ли ста, Ор ке стра 
и Хо ра Опе ре На
род ног по зо ри шта, 
одр жан је 13. ја ну
а ра. Пу бли ка је у 
пре пу ној са ли ужи

ва ла у по пу лар ним ари ја ма, ду е ти ма, ансамблима, хор
ским и оркестарским нумерама нај ве ћих свет ских ком
по зи то ра. Ди ри говали су Зо ри ца Ми тев Вој но вић, Ана 
Зо ра на Бра јо вић и Ђор ђе Па вло вић, а наступили су Гор
да на То мић, Со фи ја Пи жу ри ца, Алек сан дра Ста мен ко вић 
Гар си ја, Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић, На та ша Јо вић Три
вић, Љу би ца Вра неш, Са ња Кер кез, Ја сми на Tрумб еташ 
Пе тро вић, Ана Руп чић, Владимир Ан дрић, Не над Чи ча, 
Вук Зе кић, Де јан Мак си мо вић, Дра го љуб Ба јић, Ду шан 
Пла зи нић, Не над Ја ко вље вић, Да ни ло Сто шић, Ми о драг 
Д. Јо ва но вић.

М.Б.



до да ли но ве сло је ве сцен ској вер
зи ји де ла. У то ме је ле по та опе ре 
и за јед нич ке кре а ци је раз ли чи тих 
умет ни ка.

За сво ју пр ву са мо стал ну 
ре жи ју на Ве ли кој сце ни сте до
би ли, чи ни се, ни ма ло лак за да
так...

Да ме ни сте под се ти ли да ми је 
ово пр ва „пра ва“ пре ми је ра, не бих 
ни при ме тио. Са мо ста лан кре а ти
ван рад са це ло куп ним опер ским 
ан сам блом је био сва ко дне ван, ра
зно вр стан, а пре све га по све ћен. 
Опет са ра ђу јем са умет ни ци ма 
ко ји су ми мно го пу та по кло ни ли 
по ве ре ње и да ли ми без број не за
бо рав них тре ну та ка. И са да ра ди
мо исто. Мој ан самбл је јед на ве
ли ка срећ на по ро ди ца и о сва ком 
по на о соб бих мо гао да го во рим  
ду го и са за до вољ ством. Хва ла им 
на то ме. Ина че, ла ки за да ци ни су 
мен тал но сти му ла тив ни и бо ље је 
не уљуљ ки ва ти се. Ве ли ка сло бо да 
је нај ве ћа од го вор ност. У ова кво 
отво ре но де ло, по ет ско и фи ло зоф
ско, ре ди тељ мо ра да упи ше што 
ви ше кон крет ног. Осно ва сцен ског 
по сто ја ња је де ша ва ње, кроз ко ји 
год ме диј да је при ка за но. Осе ћао 
сам по тре бу за кон стру и са њем од
сут ног на ра ти ва, као и за де фи ни
са њем основ не иде је во ди ље ко ја 
се ти че на ших тип ских успо на и 
па до ва, ре ци мо соп стве них пу по
ља ка ко је са ми се че мо, стра сти и 
мо рал них па до ве ко ји ма се ре пе
та тив но пре пу шта мо кроз исто
ри ју, итд... Пра и звед ба је ве ли ка 
од го вор ност. Ри зик. Екс пе ри мент. 
Ме ђу тим, она је и ве ли ки иза зов. 
А ко би одо лео ве ли ком иза зо ву?

Све ти слав Бо жић је по знат 
као ком по зи тор хор ске му зи ке. 
Ко ли ка је уло га хо ра у овом ње

го вом де лу?
Хо р ске ну ме ре су из ра зи то уз

бу дљи ве. У ра ду на ми зан сце ну и 
ко ре о гра фи ја ма за хор, ко ре о граф 
и ја се пре све га ин спи ри ше мо Бо
жи ће вим му зич ким под тек стом, 
док ве р бал но (по е зи ја) че сто има 
су про тан зна чењ ски ни во. Рад са 
хо ром је че сто за по ста вљен од 
стра не ре ди те ља у опе ри, ме ђу тим, 

ми по ла зи мо од тач ке да је уче шће 
хо ра упра во јед на од кључ них екс
клу зив но сти ре зер ви са них са мо за 
опе ру и да је мо ра мо ис ко ри сти ти 
до крај њих гра ни ца. До бро про ми
шљен и ор га ни зо ван по крет тих 
сто ти ну ру ку увек има ве ћу сна гу 
не го по крет јед не ру ке. Ако је ре
ди тељ спре ман да ис ко ри ти по тен
ци јал ко ји му омо гу ћа ва уче шће 
хо ра, мо же да до ђе до ве о ма уз бу

дљи вих кли мак са. Хор је ан самбл 
са ста вљен од ве ли ког бро ја ка рак
те ри стич них и упе ча тљи вих ин ди
ви дуа жељ них кре а ци је.

По ма ло нео бич но за ге не ра
ци ју ко јој при па да те, Ваш до са
да шњи рад ука зу је на скло ност 
ка кла си ци и тра ди ци о на ли зму 
у по гле ду са др жа ја а чи ни се и 
фо р ме. Да ли сте и у овој по став
ци оста ли ве р ни тој есте ти ци?

Дра го ми је што сте по ста ви
ли ова пи та ња. На не ка мо гу да 
од го во рим по тврд но: да, са по
но сом и све сно не же лим да при
па дам оно ме што се углав ном ве
зу је за узак круг те ма и есте ти ка 
ко ји ма се ба ви мо ја ге не ра ци ја; 
да, осе ћам ви ше од скло но сти ка 
кла си ци – осе ћам ве ли ко ди вље ње 
пред увек жи вим те ма ма, ве ли ким 
ми сли ма, ин три гант ним про бле
ми ма, ве ли чан стве ном је зи ку... 
Ме ђу тим, на оста ла пи та ња од го
ва рам од рич но: иснпи ри шу ћи се 
ра зним епо ха ма из исто ри је те а
тра, ко ри сте ћи њи хо ве прин ци пе 
и ре ин те р пре ти ра ју ћи их – ја ни
ка ко не до зво ља вам да се за ко пам 
у тра ди ци о на ли зам; ба вим се са мо 
но вим фо р ма ма. Ми ље из ко јег по
ти чем је му зич ка умет ност, а она 
је пру жи ла не у по ре ди во ви ше ра
зно вр сних фо р ми, ше ма и тло цр
та, не го драм ска умет ност. Кад год 
ре жи рам дра му, екс пе ри мен ти шем 
фо р мом ин спи ри шу ћи се не ким од 
без број них до бро ор га ни зо ва них 
му зич ких об ли ка. Нај зад – ни сам 
ве ран ни јед ној есте ти ци. По при
ро ди сам не ве ран и стал но у по
тра зи за но вим уз бу ђе њем, та ко да 
у сва ком де лу тр aжим не што но во 
што ће ме од ве сти не где где већ 
ни сам био.

Је ли ца Сте ва но вић
П
О
Р
ТА
Л
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ФЕБРУАР 2015.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

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

аутори Мирјана Одавић и Јелица Стевановић

ИЗЛОЖБА – отварање
9. 2 | 18.30 ДАРОВИ И ДАРОДАВЦИ
аутори Ана Томић, Весна Бижић Омчикус и 
Александар Келић

КОНЦЕРТ
13. 2 | 18.00 УОЧИ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ – 
Ансамбл „Дуо модерато“
23. 2 | 18.00 БАРОКНЕ СОНАТЕ – Тома 
Миленковић, виола и Александра Ћировић, 
клавир 

ОТВОРЕНА ВРАТА
21. 2 | 12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
22. 2 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ 
ЈЕДНОГ КАПЛАРА, у извођењу драмског 
уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
25. 2 | 19.00 монодрама БОГ ТЕ МАЗО, 
по роману Бранка Ћопића, у режији Томе 
Курузовића, у извођењу драмског уметника 
Зорана Карајића – 1111. извођење (поводом 100 
година од рођења Бранка Ћопића)

бра ни по кло ње ни пред мет бу де 
при ка зан пор трет да ро дав ца и 
ње го ва при ча. Ет но лог Ве сна Би
жић Ом чи кус, му зеј ски са вет ник 
Ет но граф ског му зе ја је са ку пи ла 

и об ра ди ла при че, а пор тре те је 
за бе ле жио Алек сан дар Ке лић, 
ли ков ни умет ник фо то гра фи је. 
На отва ра њу из ло жбе је пла ни

ра но да свим да
ро дав ци ма бу ду 
уру че не за хвал
ни це и ка та лог 
из ло жбе, а по 
з а  т в а  р а  њ у 
из ло жбе и 
њи хо ви пор
тре ти.

Од укуп но 
два де сет че ти
ри да ро дав ца, 
не ки на жа лост, 
ни су ви ше ме
ђу на ма. Ус пе ли 
смо да оства ри мо 
са рад њу са њих 
осам на ест: Би
сер ка Цве јић, 
Ми ра Сту пи
ца, Рад ми ла 

Ба ко че вић, Бре да Ка леф, Ми ли
ца Зај цев, Мир ја на Те о до ро вић 
Јан чић, Гор да на Ђор ђе вић 
Де нић, Ди на Бо ро зан Мар
ко вић, Еле о но ра Хру шка, 
Гор да на Кр стић (ро ђе на 
Ку јић), Мир ја на Чан га ло
вић, Оли ве ра Вик то ро вић 

Ђу ра шко вић, Сло бо дан
ка При ба ко вић Ко стић, 
Та тја на Ри ја вец Ћур чић 

са су пру гом Ми ло ра дом Ћур
чи ћем, Ди ми три је Ма рић, Ду

шан Ђо ко вић, Го ран Мар ко вић, 
Вла ди слав Бо бић.

Ова из ло жба би тре ба ло да 
по слу жи и као под стрек дру ги ма 

да се упи шу на ли сту до бро тво
ра овог му зе ја у Бе о гра ду. 

Ана То мић

хо ра, мо же да до ђе до ве о ма уз бу Је ли ца Сте ва но вић

ра но да свим да
ро дав ци ма бу ду 
уру че не за хвал
ни це и ка та лог 
из ло жбе, а по 
з а  т в а  р а  њ у 
из ло жбе и 
њи хо ви пор
тре ти.

Од укуп но 
два де сет че ти
ри да ро дав ца, 
не ки на жа лост, 
ни су ви ше ме
ђу на ма. Ус пе ли 
смо да оства ри мо 
са рад њу са њих 
осам на ест: Би
сер ка Цве јић, 
Ми ра Сту пи
ца, Рад ми ла 

Ба ко че вић, Бре да Ка леф, Ми ли
ца Зај цев, Мир ја на Те о до ро вић 
Јан чић, Гор да на Ђор ђе вић 
Де нић, Ди на Бо ро зан Мар
ко вић, Еле о но ра Хру шка, 
Гор да на Кр стић (ро ђе на 
Ку јић), Мир ја на Чан га ло
вић, Оли ве ра Вик то ро вић 

Ђу ра шко вић, Сло бо дан
ка При ба ко вић Ко стић, 
Та тја на Ри ја вец Ћур чић 

са су пру гом Ми ло ра дом Ћур
чи ћем, Ди ми три је Ма рић, Ду

шан Ђо ко вић, Го ран Мар ко вић, 
Вла ди слав Бо бић.

Ова из ло жба би тре ба ло да 
по слу жи и као под стрек дру ги ма 

да се упи шу на ли сту до бро тво
ра овог му зе ја у Бе о гра ду. 

УМузеју Народног по
зоришта у Београ

ду ће 9. фебруара бити
отворена изложба „Да
рови и дародавци“, чи
ји су аутори Ана Томић,
ВеснаБижићОмчикус и
АлександарКелић.

Насловнубасовскуролу
спремају Иван Тома

шевиДрагољубБајић,лик
Николе Тесле баритони
МиодрагД.Јовановић,Ма
ркоКалајановићиВукЗе
кић,сопранскуулогуМузе/
Елен ће тумачити Сања
Керкез и ЈасминаТрумбе
ташПетровић, улогуАн
ђелаискушењамецосопра
ни Јадранка Јовановић,
ЈеленаВлаховић,Наташа
ЈовићТривићиВишњаРа
досав, тенорску партију
Тесле–СаватумачеДејан
Максимовић иНенадЧи
ча, а у улогамаТеше,Ме
анџићаиБудећесесмењи
ватитенориИгорМатве
јев, СлободанЖивковић и
ДанилоСтошић.

операонашимсновима

Па вле Мин чић, ко га пу бли ка пам ти као при зна тог глум
ца, са ти ри ча ра, ху мо ри сту, пе ва ча и пи ја ни сту, ро ђен 

је 16. ју на 1931. у Бе о гра ду. Глу му је сту ди рао у род ном 
гра ду на Ака де ми ји за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви

зи ју у кла
си про фе
со ра Ра ше 
Пла о ви ћа. 
По стао је 
члан На
род ног по
з о  р и  ш т а 
1954, и 
остао у ње
му пу них 

40 го ди на, ода кле је оти шао у пен зи ју, оства рив ши 125 
уло га. Пам ти ће мо га као Оста па Бен де ра (Злат но те ле 
Иљ фа и Пе тро ва), Ни ћу (Поп Ћи ра и поп Спи ра С. Срем
ца), Лу чи ја (Ме ра за ме ру, В. Шек спи ра), Про ку (Ожа ло
шће на по ро ди ца Б.Ну ши ћа), Раг на (Си ра но де Бер же рак, 
Е. Ро ста на), Фра њу Јо си фа (Ана ли за или Фра ња Јо сиф 
на ото ма ну Сиг мун да Фрој да М. Ху ба иа), Смер дја ко ва 
(Бра ћа Ка ра ма зо ви Ф. М. До сто јев ског), Ре жеа Ше ре ша 
(Ту жна је недeља, Пе те ра Ми ле ра)... До бит ник је број них 
на гра да (Злат ни ло во ров ви је нац на МЕСу у Са ра је ву, 
Злат ни ћу ран, пр ва на гра да пу бли ке на Пр вом ју го сло
вен ском фе сти ва лу „По зо ри ште јед ног глум ца“ у Ник ши
ћу, Ну ши ће ва на гра да, Злат ни бе о чуг за жи вот но де ло...), 
или бо ље ре че но, ни је до би јао на гра де са мо на ма ни фе
ста ци ја ма на ко ји ма ни је уче ство вао, ка ко је ду хо ви то 
умео да из ја ви. Играо је и у дру гим бе о град ским по зо ри
шти ма ши ром Ју го сла ви је и у ино стран ству. Ту ма чио је 
уло ге у ТВ дра ма ма, се ри ја ма, фил мо ви ма и имао ве о ма 
по пу лар не шоупро гра ме. По ред глу ме, ба вио се ре жи
јом, ком по но ва њем му зи ке и адап та ци јом тек сто ва. Кад 
су га пи та ли, у јед ном ин тер вјуу – ко јој ре че ни ци се на
да те у опро шта ју са Ва ма, ре као је – сти ху мог при ја те ља 
– „Свра тио је у жи вот и отр чао да ље“. Ње го ва пре по ру ка 
пу бли ци, би ла је: „Не оча ја вај те, ни кад“!

М.Б. 

IN ME MO RI AM

ПавлеМинчић
(1931–2015)
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ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА АНУ РУП ЧИЋ ИН ТЕР ВЈУ | ИВАН БО СИЉ ЧИЋ

Љубавјесуштина Претинамегзистенцијалнивакуум

По зна ти ко мад Љу
бо ми ра Си мо ви ћа 
„Чу до у Шар га ну“, 
уско ро ће по ста ти 
са став ни део драм

ског ре пер то а ра Ве ли ке сце не 
На род ног по зо ри шта. Пре ми је ра 
пред ста ве, у ре жи ји Его на Са ви
на, за ка за на је за 20. фе бру ар, а у 
ве ли ком глу мач ком ан сам блу јед
ну од глав них уло га ту ма чи Иван 
Бо сиљ чић. При зна том драм ском 
умет ни ку мла ђе ге не ра ци је по ве
ре на је уло га Ан ђел ка, зва ног Ћо
ра – шар мант ног и енер гич ног ло
по ва, ма ни пу ла тив ног за вод ни ка, 
али и тра гич не фи гу ре ове при че 
чи ји се основ ни ток радњe зби ва 
у не дав ној про шло сти, у крч ми на 
пе ри фе ри ји Бе о гра да...

Ко мад је тре ба ло да се зо ве 
„Миш ја ру па“, али је не по сред
но уочи пра и зво ђе ња у Ате љеу 
212, дав не 1975, на слов про ме
њен у „Чу до у Шар га ну“. Ко ји је 
од та два на зи ва, пре ма ва шем 
ми шље њу, при клад ни ји? 

„Чу до у Шар га ну“ је ми стич
ни ји на слов, при зи ва нас да про ве
ри мо ка кво је то но во чу до о ко јем 
те а тар го во ри. Архeтипски ко ке
ти ра ју ћи са пој мо ви ма ве ре и су
је вер ја, сва ки по мен чу да и да нас 
нам „по ди же си стем“ и скре ће па
жњу. „Миш ја ру па“ је сна жно име 
за ко мад, али у се би но си ма ње 
ин три ге. Пи шчев стил је, за пра во, 
де фи ни сан на сре ди ни из ме ђу ова 
два на сло ва – по ет ски ре а ли зам.

Ка кво то „но во чу до“ да нас, 
че ти ри де це ни је ка сни је, мо же
мо оче ки ва ти у Са ви но вој ка фа
ни „Шар ган“?

То су сва ко днев на чу да ко ја се 
зби ва ју тик ис пред на шег ли ца, а 
ми не ма мо очи да их ви ди мо. Дру
гим ре чи ма, ра ди је се ди ви мо бе
ло свет ским чу де си ма не ких дру
гих, да ле ких љу ди. Ко ли ко год нас 
чу до фа сци ни ра ло, ипак ни смо 
ра ди да се баш на ма де си. Ми не 
при зна је мо сво ја чу да, ра ди је се 
во а јер ски хра ни мо ту ђи ма.

Те ма ко ма да су пат ња, људ
ска не сре ћа и ра не ко је про из
во де ту не сре ћу. Да ли је про жи
вље на пат ња је ди ни чврст осло
нац чо ве ко ве лич но сти, од но сно 
да ли пат ња мо же да се сма тра 
сто же ром чо ве ко вог иден ти те
та?

Пат ња и ра не су нам да те да 
на у чи мо да их во ли мо и са мо ако 
се при хва те ве ром, оне по ста ју 
мир и ра дост. Од су ство љу ба ви 
је од су ство иден ти те та. Од су ство 
љу ба ви је па као. 

Си мо вић, очи то, све те не
срећ не љу де из овог ко ма да при
ка зу је с раз у ме ва њем и љу ба
вљу. Он их не оп ту жу је, не ру га 
им се, већ на про тив – бра ни их и 

за сту па. Да ли је пре ма Ан ђел ку, 
ипак, био ма ло ма ње на кло њен, 
с об зи ром на ње гов тра ги чан 
крај? 

Ни је пр ви пут да Отац жр тву је 
сво га Си на из љу ба ви пре ма це
лом ро ду.

По сле ви ше го ди
шње па у зе, чу ве
на опе ра Ри хар да 
Штра у са „Са ло ма“ 
по но во је увр ште

на у ре до ван ре пер то ар Народног 
позоришта. Пред ста ву је ре жиј
ски об но ви ла Ива на Дра гу ти но вић 
Ма ри чић, а на пре ми јер ној об но
ви, у су бо ту 27. де цем бра, ди ри го
вао је Ште фан Шрај бер. На слов ну 
уло гу је ве о ма убе дљи во от пе ва ла 
пр ва ки ња На род ног по зо ри шта – 
со пран Ана Руп чић. 

Уло гу Са ло ме сте пр ви пут 
пе ва ли 2003. Шта вам је, не са
мо у тој ро ли, не го уоп ште у овој 
опе ри ко ју кра се сна га и ле по та 
му зич ког је зи ка, би ло по себ но 
ин спи ра тив но и ин три гант но?

Ин три гант но је би ло при бли
жи ти се не мач ком пе вач ком ре пер
то а ру и то баш уло гом у јед ној од 
нај чу ве ни јих опе ра из те зе мље. 
Све је би ло ин спи ра тив но у ве
зи са уло гом Са ло ме, али бих ис
та кла два ва жна сег мен та ко ја су 
ме ин спи ри са ла да се ухва тим у 
ко штац са та ко ком плек сном уло
гом. Чи ње ни ца да је Са ло ма би ла 
на на шој сце ни пре ви ше де це ни ја, 
би ла ми је мо тив да на ста вим кон
ти ну и тет и оста вим траг у исто ри
ји на ше опе ре. Дру га ин спи ра ци ја 
ми је би ла те жи на уло ге, од но сно 
ње на зах тев ност ка ко пе вач ки, та
ко играч ки и глу мач ки. Не ми слим 
да је мо гу ће би ло шта про ме ни ти у 
то ку и ис хо ду ове тра гич не Штра
у со ве ју на ки ње, али ако би смо се 
освр ну ли на мо је из во ђе ње Са ло
ме у раз ма ку од 12 го ди на, он да 
бих ре кла да је пе вач ка зре лост 
оно што пра ви раз ли ку.

Нај бит ни ју тач ку сва ке по
став ке ове опе ре пред ста вља Са
ло мин плес са се дам ве ло ва ко ји 

зах те ва не са мо уме ће пле са, већ 
и сна жан, емо тив ни со пран ко ји 
мо же пе ва ти „пре ко“ це лог ор
ке стра...

Чу ве ни Са ло мин плес је био 
сва ка ко иза зов, и то ве ли ки. Од у
век сам во ле ла и плес. Ме ђу тим, 
ма ло је уло га ко је у пот пу но сти мо
гу да син кре ти зу ју пе ва ње, глу му и 
плес, та ко да сам је два до че ка ла 
рад на ре жи ји и по кре ту са ко ре о
гра фом. По чет ком 2008. го ди не, го
сто ва ли смо са огром ним успе хом 
у Ита ли ји, та ко да сам и том при

ли ком ра ди ла плес са ко ре о гра фом 
из ми лан ске Ска ле, што је за ме не 
пред ста вља ло дра го це но ис ку ство. 
Са ло мин плес је ве ро ват но нај и
шче ки ва ни ји мо ме нат опе ре, пре 
све га због за во дљи во сти, а по том 
и фи зич ке спо соб но сти пе ва чи це 
да по ка же уме ће по кре том. На гост, 
као вр ху нац пле са и Са ло ми но нај
ја че ору ђе, увек је иза зов за про та
го нист ки ње ове ком плек сне уло
ге. Пи та ла сам се да ли је за и ста 
нео п ход но ски ну ти се на сце ни да 
би сте до ча ра ли на гост!? Ни сам се 
тру ди ла од мах да на ђем од го вор... 
То ком про ба сам схва ти ла да се на

гост но си и до но си, да се њо ме зра
чи и да су све „на го сти“ у ми сли ма 
и на чи ну на ко ји хо да те, гле да те, 
до ди ру је те. Ком по зи тор као да је 
хтео да ис ку ша све гра ни це со пра
на ка да је на кон де се то ми нут ног 
пле са од мах на до ве зао ари ју ко ја 
не са мо пе вач ки, већ и сво јим тра
ја њем ва жи за јед ну од нај зах тев
ни јих у со пран ском ре пер то а ру. То
ком це ле ари је, сме њи ва ла су ми се 
раз ли чи та емо тив на ста ња и та да 
сам схва ти ла да је ор ке стар упра во 
Са ло ми на нај ве ћа по др шка, Са ло

ми на кри ла, Са ло ми на про бу ђе на 
емо ци ја. Са ло мин „ди ја лог“ је, у 
ства ри, са ор ке стром. То је мо ме
нат ка да је ор ке стар уло га, ка да је 
уло га ор ке стра – љу бав! Та је дин
стве ност Са ло ме и ор ке стра, са по
ру ком ко ју у се би но си, да је са ма 
су шти на жи во та љу бав, на ме не 
има ка тар зич но деј ство.

Од пра и зво ђе ња 1905. го ди
не у Дре зден ској опе ри, ово де
ло осва ја пу бли ку ши ром све та 
као сна жно и убе дљи во му зич
кодрам ско оства ре ње. Ко ли ко 
је Са ло ма и да ље фи гу ра у ду ху 
да на шњег вре ме на?

На кон от пе ва не пр ве пред ста ве 
„Са ло ме“, мој му зич ки и пе вач ки 
„укус“ се у пот пу но сти про ме нио. 
Осе ти ла сам да сам на шла од го
ва ра ју ћи „склоп но та“ ко је уме ју 
на пра ви на чин да ис ка жу сву си
ли ну уме ћа ко је по се ду је те. Ана
ли зи ра ју ћи уло ге ко је сам до са да 
от пе ва ла, до шла сам до за кључ ка 
да ско ро сва ка опе ра са др жи „фор
му лу“ Штра у со ве „Са ло ме“ у ко јој 
су глав не ком по нен те игра, же ља, 
за вист, бол, ве ра, љу бав... Дра го це
но је има ти ути сак да сте на из во ру 
са зна ња да Са ло ма као фи гу ра ни
кад не за ста ре ва.

Ми ко јан Без бра ди ца

Радња комада дешава
се у крчми на пери

ферији у којој раде, оби
тавају и у коју свраћају
људи са маргине, зате
чени негде између села и
града. „Шарган“ поста
је стециште келнерица,
курви, политичара, про
сјака, скитница, бивших
робијаша... Паралелни
токрадњепратипричао
двојициратникаизПрвог
светског рата, који, ма
да одавно мртви, и даље
трагајузаправдомитако
стижууданашњевреме.
Чудесниликкојиповезује
два паралелна тока рад
њејестепросјаккојиима
натприродне способно
стиданасебепримаране
иболоведругихљуди...

Свевремена библијска
прича о Јовану Кр

ститељуилепојгалилеј
ској принцези, премијер
но јеизведена19. јануара
2003. године, у поставци
гостујућег редитеља из
Немачке Бруна Климека,
апоследњипутјеприка
зана 24. фебруара 2008.
Билајетопрваинсцена
ција чувене Штраусове
опере у Народном позо
ришту,послепаузеод72
године.
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У те шком вре ме ну и 
окол но сти ма ко је и 
ни су баш на стра ни 
кул ту ре, до го ди ла 
се ба лет ска пре ми

је ра на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ 17. 
ја ну а ра 2015. У окви ру про јек та 

„Мла ди ко ре о гра фи“, пу бли ци су 
се пред ста ви ли Ђор ђе Ма ка ре
вић, аутор пред ста ве „Они“, и Де
јан Ко ла ров, ко ре о граф пред ста ве 
„Ће ла ва пе ва чи ца“. Ово је би ла и 
од лич на при ли ка да по сле ду же 
па у зе ви ди мо ба лет ску про дук
ци ју на ма лој сце ни На род ног по
зо ри шта, ко ја је увек има ла сво ју 
пу бли ку. 

Сце но гра фи ју и ко сти ме за 
ба лет „Они“ кре и ра ла је Ида Иг
ња то вић, а уло ге ту ма че Ани Па
вло вић (Мај ка), Ми ли ца Бај че тић 
(Син – као ма ли), Игор Па стор 
(Син – од ра стао), Та тја на По
по вић (Ба ба), Бран ки ца Ман дић 
(Жр тва), Јо ва на Не сто ров ска (Жр
тва), Де ја на Зла та нов ска (Жр тва) 
и Ми лош Ма ри јан (Жр тва).

Ре ди тељ и ко ре о граф, пр вак 
Ба ле та По зо ри шта на Те ра зи ја ма 
Ма ка ре вић, у јед но ча сов ној ко
ре о дра ми нам је при ка зао вре ме 
зла у ко јем жи ви мо и љу де ко ји 
нас окру жу ју, мо жда у на шој не
по сред ној око ли ни. Ин спи ри сан 
исти ни том при чом о де ви јант ној 
по ро ди ци ко ја ма са кри ра мла де 
де вој ке у свом ста ну, Ђор ђе Ма ка
ре вић по ста вља и бо ји сво ју ко ре
о гра фи ју филм ским је зи ком, а ре
а ли стич ним пре но ше њем ствар
но сти ни же бру тал не сли ке ко је 
пу бли ку оста вља ју у не ве ри ци. 
Од лич на по де ла игра ча от кри ва 
но ве ди мен зи је њи хо вог умет нич
ког би ћа, јер се из у зет но сна ла зе 
у сво јим, не са мо играч ким, већ и 
сло же ним глу мач ким за да ци ма. У 
раз го во ру по сле пре ми је ре Ма ка
ре вић нам от кри ва да је, пре све га, 
за до во љан јер је до био при ли ку да 
ра ди у На род ном по зо ри шту и да 

ве ли ку за хвал ност ду гу је го спо
ди ну Де ја ну Са ви ћу, а по себ но го
спо ди ну Кон стан ти ну Ко стју ко ву. 
Ис ти че и да је ра дио са ве ли ким 
про фе си о нал ци ма ко ју су од го во
ри ли свим ње го вим зах те ви ма и 
да сре ћан ко ра ча на пред са сво јом 

пред ста вом.
Со ли ста Ба ле та На род ног по

зо ри шта Де јан Ко ла ров у свом ко
ре о граф ском де би ју опре де лио се 
за пот пу но дру га чи ји вид ба лет
ског из ра за. Ин спи ри сан култ ним 
де лом „Ће ла ва пе ва чи ца“ Еже на 
Јо не ска, јед ног од нај зна чај ни јих 
ства ра ла ца аван гард ног по зо ри
шта и твор ца те а тра ап сур да, хра
бро се су о чио са иза зо вом да пле
сним из ра зом по ку ша да пред ста

ви дра му ко ја упра во бе сми сле
ним фра за ма опи су је оту ђе ност и 
љу де за ро бље не у бе сми слу. 

У из ја ви за По зо ри шне но ви
не ка же да му је глав ни циљ  био 
да на сме је пу бли ку и да при ка же 
не што дру га чи је. „Ап сурд је, за

пра во, по сто јао од у
век око нас. То је део 
на ше сва ко дне ви це,  
ти ме смо окру же ни. 
Сви смо ми уса мље ни 
у овом ве ли ком уни
вер зу му. Оту ђе ност 
је увек при сут на, чак 
и ка да смо са не ким. 
У ге не нам је утка на 
нит са мо ће, бе сми сла 
и изо ла ци је – то по
ста је но ва ДНК. Је
ди ни на чин да од гур
не мо ли це оту ђе ња је 
да пре у зме мо од го
вор ност за соп стве не 
по ступ ке, јер ми са ми 
да је мо сми сао овом 
жи во ту. Ап сурд је она 
тан ка ли ни ја из ме ђу 

ко мич ног и тра гич ног, по зи тив
ног и не га тив ног вр тло га у ко ји 
нас уба цу је жи вот – а на на ма је 
да би ра мо ку да ће мо по ћи. Мој из
бор ће увек би ти за ба ван“, от кри
ва нам Ко ла ров. И у ње го вом ко
ма ду при јат но су нас из не на ди ли 
игра чи ко ји су оправ да ли по ве ре
ње ко ре о гра фа, не са мо као оства
ре ни умет ни ци са вре ме ног по
кре та, већ и од лич но са вла да ним 

глу мач ким за да ци ма. То су Ми лан 
Рус (Го спо дин Смит), Ива на Са
вић (Го спо ђа Смит), Ду шан Ми
ло са вље вић (Го спо дин Мар тин), 
Са ња Нин ко вић (Го спо ђа Мар
тин), Та тја на По по вић (Слу жав ка 
Ме ри) и Теј лор Клоу (Taylor Clow 
– Ва тро га сни ка пе тан). Сце но гра
фи ју овог ба ле та пот пи су је Ја сна 
Са ра ман дић, а ко сти ме Ка та ри на 
Гр чић Ни ко лић.

Бран ки ца Кне же вић

ИН ТЕР ВЈУ | ИВАН БО СИЉ ЧИЋ ПРЕ МИ ЈЕ РА ДВА БА ЛЕ ТА 

АпсурдибруталностиПретинамегзистенцијалнивакуум

Ова дра ма, ко ја у се би но си 
дух по ет ског ре а ли зма, исто
вре ме но је сме шна и тра гич
на, ре а ли стич на и не ве ро ват на. 
Ка ко об ја шња ва те ту „вр сту 
дру штве не све жи не“ ко ју по
се ду је и да нас, 41 го ди ну по сле 
тре нут ка ка да је на пи са на? 

Ми обез бе ђу је мо „дру штве
ну све жи ну“ овом ко ма ду сво јом 
уста ја ло шћу. „Кад би љу ди раз у
ме ли ко ли ко ма ло тре ба да се бу
де сре ћан, из бе гли би ти ме нај го
ре да не у жи во ту. Не сре ћа је што 
ни ко не ме ри сре ћу пре ма се би 
и сво јим по тре ба ма, не го пре ма 
дру ги ма“, на пи сао је Јо ван Ду
чић. 

Си мо вић кроз ову при чу 
про вла чи јед ну иде ју, ко ја се 
мо жда на пр во чи та ње не ви
ди, али она, ипак, не где зра чи 
из са мог ко ма да као не ко ма ло 
чу до и ука зу је нам да је жи вот 
леп и да га тре ба во ле ти ка кав 
год да је, јер је наш. Да ли би 
то, на не ки на чин, мо гла да бу де 
и јед на од глав них по ру ка ове 
пред ста ве?

Сва ка ко. Ту те зу у овом ко ма
ду нај жи во пи сни је из но се на ши 
мр тви пре ци, ко ји нам ни кад ни

су би ли бли же, а ни кад их ни смо 
ма ње ви де ли. Ако се се ти мо да 
мно ги од њих, стра да ју ћи у ра то
ви ма, ни су сти гли ни да во ле ни 
да ро ди те љу ју, до би ће мо же љу 
да жи ви мо и за се бе и за њих. То 
нам је нео п ход но у вре ме ну кад 
нам пре ти ег зи стен ци јал ни ва ку
ум... Ве ра, умет нич ко на дах ну ће, 
љу бав ни за нос, осе ћа ња по сле 

пре тр пље не пат ње, ве ли ке жр тве, 
бор бе за иде ал – то је сре ћа на вр
хун цу. По сто ји и сре ћа те ле сног – 
уга си ти жеђ, уто ли ти глад, огре
ја ти се, из бе ћи опа сност, иза ћи 
из за тво ра на сло бо ду, спа си ти се 
про гон ства, осло бо ди ти се не ма
шти не. За до во љи ти про ста чу ла, 
то је сре ћа у под нож ју, и онај ко ји 
те жи ова квом за до во ље њу је не
ми нов но не сре ћан, јер по ста је чо
век крат ког да ха. Та кви су ли ко ви 
шћу ћу ре ни у ка фа ни „Шар ган“. 
Они ни ка ко да до ку че да је ге сло 
срећ них – не бу ди сре ћан на туђ, 
већ на свој ра чун.

Шта би ки ша, ко ја па да све 
вре ме то ком тра ја ња ко ма да, 
мо гла да пред ста вља у не ком 
ме та фо рич ном сми слу?

Без размишљања – ду хов но 
пре по ро ђе ње. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Пројекат „Млади ко
реографи“ је покре

нула Дирекција Балета
Народног позоришта са
циљемдаомогућимладим
и креативним плесним
ствараоцимадаприкажу
своје стваралачке потен
цијалеиотворенекенове
уметничкехоризонте.

Поред режије, Егон
Савин потписује и

адаптацију текста и из
бор музике, драматург је
Славко Милановић, сце
нограф Герослав Зарић,
костимограф Бојана Ни
китовић, лекторРадован
Кнежевић,задизајнзвука
је задуженВладимирПе
тричевић,завидеодизајн
ПетарАнтоновић,струч
ни сарадник за сценски
покрет је Иста Степа
нов, сарадник сценографа
Владислава Канингтон,
а асистент редитеља
(на пракси) Белинда Бо
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Глид (Иконија), Наташа
Нинковић (Госпава), Ха
на Селимовић (Цмиља),
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IN ME MO RI AM Ми ли ца Ми ла ди но вић (1924–2015)

ОдлазакнезаборавнеКармен

НО ВА КЊИ ГА ГЛУМ ЦА МОМ ЧИ ЛА ЋИ РЕ ЖИ ВО ТИ ЋА

Управнику,сљубављу

Пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо
ри шта Ми ли ца 
М и  л а  д и  н о  в и ћ , 
пре ми ну ла је 13. 

ја ну а ра у род ном Бе о гра ду у 90. 
го ди ни жи во та. По сле шко ло ва
ња у Дру гој жен ској гим на зи ји и 
сту ди ја пе ва ња на Му зич кој ака
де ми ји, 1950. је по ста ла со ли ста 
на ше Опе ре, ко јој је оста ла вер на 
све до од ла ска у пен зи ју.

Осва ја ла је пу бли ку нај ра зно
вр сни јим уло га ма, ме ђу ко ји ма 
су би ле и све нај зна чај ни је ро ле 
ме цо со пран ског ре пер то а ра: Ам
не рис, Ацу че на, Ебо ли, Шар ло
та, Да ли ла, Мар фа, Кон ча ков на, 
Ма ри на, Кар мен... Би ла је вр стан 
про фе си о на лац, сјај на ин тер пре
та тор ка ве ли ког гла сов ног по
тен ци ја ла и пре фи ње не му зи кал
но сти, са из у зет ним глу мач ким 
та лен том.

У ње ној би о гра фи ји се по
себ но из два ја ју две уло ге у до ма
ћим опе ра ма – Мај ка Је вро си ма у 

„Кне зу од Зе те“ Пе тра Ко њо ви ћа, 
у ко јој је због моћ ног је дин ства 
во кал не и глу мач ке ин тер пре та
ци је до се за ла до тра ги ке до стој не 

ан тич ких сце на, и 
Фе ма у „По кон ди
ре ној ти кви“ Ми
хо ви ла Ло га ра. Ту 
ко мич ну опе ру ком
по зи тор је по све
тио упра во Ми ли ци 
Ми ла ди но вић „за 
ње ну ви со ку умет
ност гла са и глу ме“, 
ка ко је од штам па но 
на на слов ној стра
ни ци пар ти ту ре. За 
кре а ци ју ли ка Фе ме 
је до би ла го ди шњу 
На гра ду На род ног 
по зо ри шта 1974.

Го спо ђа Ми ла
ди но вић је про мо ви
са ла срп ску пра во
слав ну му зи ку пред 
па пом Па влом Ше
стим, под сво до ви ма 

цр кве Све тог Пе тра у Ри му. Пе
ва ла је пред хо ланд ским кра љем 
Бо ду е ном, пред сед ни ком УАР 
На се ром, пред сед ни ком Ти том, 

пред сед ни ком Тур ске Ба ја ром, 
ге не рал ним се кре та ром УН Де 
Ку е ља ром, па три јар хом срп ским 
Гер ма ном. Го сто ва ла је у Беч кој 
др жав ној опе ри (Штат со пе ра), 
као и у опе ра ма Бер ли на, Ати не, 
Ка и ра, Ве не ци је, Ан ка ре, Един
бур га, Ко пен ха ге на, Бри се ла, Па
ри за, Ма дри да, Же не ве, Ло за не, 
Вис ба де на.

Ши ром Евро пе и бив ше Ју
го сла ви је по себ но се про сла ви ла 
уло гом Кар мен, на сту па ју ћи са 
слав ним парт не ри ма као што су 
Хел ге Ро звен ге, Ђу си Бјер линг, 
Џорџ Лон дон и Ма рио дел Мо на
ко. „Вел тпре се“ из Бе ча је пи сао 
да је „ње на Кар мен би ла от кро ве
ње јер је, по ред ве ли ког со нор ног 
гла са, до не ла још мно го ква ли
те та ко ји су код нас по ста ли рет
кост“. Та ко је ње на Кар мен ушла 
у ле ген ду. 

Кри ти ка ни је ште де ла ре чи 
хва ле ни за дру ге ње не уло ге. „Ра
сно ле па, Ми ли ца Ми ла ди но вић 
је бри љи ра ла у уло зи Ма ри не“, 

пи са ло је у беч ком „Ку ри ру“, а за 
уло гу гро фи це у „Пи ко вој да ми“, 
кри ти чар „Ко ри је ре де ла Се ра“ је 
ис та као: „Из ван ред на, не за бо рав
на кре а ци ја!“. Том уло гом Ми ли
ца Ми ла ди но вић се и опро сти ла 
од пу бли ке у пред ста ви под ди ри
гент ским вођ ством ње ног су пру га 
Ду ша на и у ре жи ји си на Де ја на. 

На род но по зо ри ште јој је 
1977. до де ли ло Злат ну пла ке ту за 
жи вот но де ло, а три де це ни је ка
сни је, 2007, Ре пу бли ка Ср би ја јој 
је до де ли ла по себ но при зна ње за 
вр хун ски до при нос на ци о нал ној 
кул ту ри.

Ми ли ца Ми ла ди но вић је са
хра ње на у по не де љак 19. ја ну а
ра у Але ји за слу жних гра ђа на на 
Но вом гро бљу у Бе о гра ду. По чи
ва ће у ис тој гроб ни ци са су пру
гом Ду ша ном Ми ла ди но ви ћем 
(1924–2007), не ка да шњим ди рек
то ром и ду го го ди шњим ди ри ген
том Опе ре На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду.

Ми ко јан Без бра ди ца

Пе сник и драм ски 
пи сац Ве ли мир 
Ве ца Лу кић је у 
исто ри ји На род
ног по зо ри шта за

бе ле жен као аутор чи ја су че ти ри 
тек ста има ла пра и звед бе на сце
на ма ове ку ће: „Ока ме ње но мо ре“ 
1962, „Ду ги жи вот кра ља Освал
да“ и „Бер то ве ко чи је или Си би
ла“ 1963, „И смрт до ла зи на Лем
но“ 1970 (отва ра ње сце не Те а тар 
„Круг 101“), као аутор дра ма ти за
ци је ро ма на „Ти хи Дон“ (пре ми
је ра 1967), аутор пре пе ва пре во да 
Гри бо је до вље вог ко ма да „Не во ље 
због па ме ти“, па чак и као ре ди
тељ „Ха мле та“ 1970. По ред овог, 
не сум њи во зна чај ног умет нич ког 
до при но са исто ри ји на шег на ци о
нал ног те а тра, Лу кић је мо жда још 
ду бљи траг оста вио као ру ко во ди
лац. Нај пре као нај мла ђи ди рек тор 
Дра ме – имао је све га 28 го ди на 
кад је по ста вљен на ову зах тев ну 
функ ци ју, убр зо по што је при мљен 
на ме сто дра ма тур га, али је овај 
умет нич ки сек тор во дио чак осам 
го ди на, а по том и као управ ник са 
нај ду жим управ нич ким ста жом у 
исто ри ји исте ку ће, на чи јем че лу 
се за др жао пу них 18 го ди на, од 15. 
ју на 1972, до 16. апри ла 1990.

Љу би те љи ма ли те ра ту ре ко ја 
на по пу ларан на чин опи су је по зо
ри шну умет ност и жи вот те а тра 
и у те а тру, Жи во тић је већ по знат 
по сво јим се ћа њи ма на ко ле ге и 

број не за ни мљи ве до га ђа је из за
јед нич ког глу мач ког жи во та ко је је 
за бе ле жио, са брао и об ја вио у две 
књи ге под за јед нич ким на сло вом 
„Ча роб ња ци сце не“ (из да ње Му

зе ја по зо ри шне умет но сти Ср би је, 
2000. и Кул тур ноиз да вач ки цен
тар „Срп ска ку ћа“, 2004). Пре ма 
бе ле шци ауто ра, на по чет ку књи ге 
са зна је мо да је по кој ни по зо ри шни 

кри ти чар Ми ло сав Бу ца Мир ко
вић јед ном при ли ком пред ло жио 
Жи во ти ћу да на пи ше мо но гра фи ју 
о свом ду го го ди шњем ди рек то ру 
и управ ни ку, али и не раз двој ном 
при ја те љу. Иако је ова иде ја на и
шла на одо бра ва ње још не ких упу
ће них при ја те ља и по зна ни ка, Жи
во тић је убр зо за кљу чио да на уч ни 
при ступ ком плек сној лич но сти Ве
ли ми ра Лу ки ћа ни је ње гов „те рен“ 
и од лу чио да чи та о ци ма ис при ча 
за ни мљи ва, уз бу дљи ва, ин тим на 
се ћа ња на не ка да шњег при ја те ља 
и њи хо ве за јед нич ке до жи вља је – 
све до нео бич ног и не раз ја шње ног 
пре ки да ви ше де це ниј ског ин тен
зив ног дру же ња. 

Пре по зна тљи вим сти лом у ко
јем пре о вла ђу је соч ни, го вор ни 
је зик и ко ји оби лу је ди ја ло зи ма, 
Жи во тић се фо ку си ра на Лу ки
ће ве ко ма де и њи хо ва из во ђе ња у 
На род ном по зо ри шту, на ње го ве 
од но се пре ма ко ле га ма и за по сле
ни ма у Ку ћи, на не рет ко не сва ки
да шње по ступ ке ко ји су ка рак те
ри са ли Лу ки ћару ко во ди о ца... Ме
ђу тим, из сва ке анег до те, из сва ке 
при че, из сва ке стра не ове књи ге, 
сли ко ви то се по ма ља ју и уоб ли чу
ју жи во пи сни ка рак тер и тем пе ра
мент ове је дин стве не лич но сти (и 
јав но и при ват но) – она кве ка кву су 
по зна ва ли и ка кве се се ћа ју умет
ни ци и дру ги чла но ви На род ног 
по зо ри шта, али и она кве ка кву су 
по зна ва ли са мо нај ин тим ни ји при

ја те љи. Нео бич но, аутор се не тру
ди да ту сли ку улеп ша, не ли би се 
да пред чи та о це ди рект но из не се и 
по не ку ма ну, не до ста так, на чи ње
ну гре шку – чи ме с јед не стра не се
бе пред ста вља као не при стра сног, 
објек тив ног хро ни ча ра ду жег пе
ри о да Лу ки ће вог жи во та, а с дру ге 
стра не глав ног ју на ка сво јих се ћа
ња пла стич но до ча ра ва као људ ско 
би ће од кр ви и ме са. Та ко чи та мо: 
„Ве ца је во лео глум це. Ни је про пу
штао ни јед ну драм ску пред ста ву“ 
и „Ве ца је во лео да про во ди вре ме 
са глум ци ма. Са ти ма и са ти ма је 
се део са њи ма у Би феу На род ног 
по зо ри шта... углав ном у нео ба ве
зном ћа ска њу“, али и „свој ауто
ри тет... је ко ри стио пре ма при ја те
љи ма... оних дру гих се пла шио и 
др жао их на од сто ја њу“, или „Ве ца 

је био из у зет но ду хо вит чо
век; имао је мно го сми сла за 
ша лу и виц, али не и на свој 
ра чун“... 

На кра ју књи ге на ла зи мо 
два при ло га из пе ра уред ни
ка овог из да ња, те а тро ло
га Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа: 
„Би бли о граф ска бе ле шка 
о Ве ли ми ру Лу ки ћу“ у ко
јој су основ ни би о граф ски 
по да ци, на во ди из ра ни је 
за бе ле же них се ћа ња ко ле га 
и при ја те ља али и са мог Лу
ки ћа, те спи сак об ја вље них 
и нео бја вље них књи жев них 
де ла, из во ђе них и не из во

ђе них ко ма да; и „Се лек тив на би
бли о гра фи ја на пи са о Ве ли ми ру 
Лу ки ћу“. Сле де ре цен зи ја Мир
ка Ми ло ра до ви ћа под на сло вом 
„Управ ник и глу мац – се ћа ње на 
Ве цу Лу ки ћа“ (у чи јем P.Sу сто
ји на по ме на: „Овај пи сац, ме мо
а ри ста, не зна да по сто је скра ће
ња ска рад них ре чи“) и бе ле шку о 
ауто ру.

Нај зад, при дру жу је мо се апе лу 
уред ни ка, да ова специфична ме мо
ар ска би о гра фи ја Ве це Лу ки ћа бу де 
под стрек по зо ри шти ма и умет ни
ци ма да се при се те и на сце ну вра
те ве о ма сце нич на, и да нас ак ту ел
на де ла овог драм ског ства ра о ца, 
али и те а тро ло зи ма да се ње го вим 
жи во том и ства ра ла штвом по за ба
ве на аде ква тан на чин. 

Је ли ца Сте ва но вић

Трећа књига некадашњег
глумцаНародногпозори

шта,МомчилаЋиреЖиво
тића,поднасловом„Управ
ник и глумац“, оживљава
сећања на знаменитог по
зориштника Велимира Лу
кића,алииначитавуједну
епохуунашемнационалном
театруиуједнојземљикоје
вишенема.
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По сле пред ста ве са 
пар ти зан ском те
ма ти ком „Цр ве ни 
шал“, Нем цу Де
ке ру је исте го ди

не по ве ре на и из ра да сце но гра фи
је за пред ста ву „Со лун ци го во ре“. 
Те, 1981. го ди не, ка да се у на шој 

сре ди ни још увек за зи ре од ре
чи као што су Ср бин или „со лу
нац“, ди рек ци ја Дра ме На род ног 
по зо ри шта до би ја од дра ма тур га 
Ми лен ка Ми са и ло ви ћа текст Ан
то ни ја Ђу ри ћа „Со лун ци го во ре“, 
и не зна шта да ра ди... По сле из ве
сног вре ме на, управ ник Ве ли мир 
Лу кић и ди рек тор Дра ме Бо ри
слав Гри го ро вић од лу чу ју, хра бро, 
да се при сту пи ре а ли за ци ји пред

ста ве. Ре жи ја је по ве ре на 
јед ној Гру зин ки, Ци са ни 
Му ру сид зе, сце но гра фи ја 
јед ном Нем цу, Ери ху Де
ке ру, а ко сти ми Срп ки њи, 
Љи ља ни Ор лић. Пре ми
је ра је би ла 30. де цем бра 
1981.

По ста вље на по до ку
мен тар ној дра ми, пред ста
ва „Со лун ци го во ре“ је би
ла осми шље на као ве ли ки 
ри ту ал ода ва ња по ште ју
на ци ма јед ног од нај стра
шни јих ра то ва у срп ској 
али и свет ској исто ри ји, 
ра та 1914–1918. И по ред 
ве ли ког стра ха од за бра не, 
пред ста ва је тра ја ла пре ко 
де сет го ди на и из ве де на је ви ше 
од 350 пу та, за хва љу ју ћи пу бли ци 
ко ја ју је из ван ред но при хва ти ла. 
Али, за хва љу ју ћи ви со ком сте пе
ну умет нич ког из ра за, ни кри ти ка 
ни је би ла рав но ду шна. Ис ти ца но 
је да је ре ди тељ ка за ди вљу ју ће 
осе ти ла при ро ду ових тек сто ва и 
про на шла пра ви сцен ски из раз за 
при че ста рих рат ни ка, без трун ке 
ла жне па те ти ке (Јо ван Хри стић, 
„О ‘Со лун ци ма’“, про грам пред
ста ве по во дом 10 го ди на из во ђе ња, 

1991). И сце но гра фи ја је би ла оце
ње на као јед но став на и не па те тич
на: „Ерих Де кер је ус пео, с не ко ли
ко ме та фо рич них фраг ме на та, да 
на чи ни јед но ста ван и им пре си ван 
ли ков ни оквир зби ва ња: на зи ду, 
ис пред по лу кру жног гле да ли шта, 
по ста вље ни су спо ме никкрај пу
таш по ги ну лом вој ни ку и уве ћа на 
аутен тич на до пи сни ца срп ских 
рат ни ка, ко ју је отац – срп ски вој
ник, упу тио си ну са фрон та; на по
ду је би ло рас про стр то ша тор ско 

кри ло, на ко јем је на зна чен си ту
а ци о ни план рас по ре да са ве знич
ких и срп ских је ди ни ца у про бо ју 
Со лун ског фрон та; оруж је на сце
ни, по зајм ље но из Вој ног му зе ја, 
би ло је аутен тич но“ (Пе тар Мар ја
но вић, „Све до че ње рат ни ка“, По
ли ти ка, 15. ја ну ар 1982).

Не зна ју ћи мно го о вре ме ну 
„со лу на ца“, Ерих Де кер је по чео да 
про у ча ва срп ску исто ри ју, да чи та 
књи ге, ли те ра ту ру и – да раз го ва
ра. На и ме, имао је сре ћу да упо зна 

уја ка сво је же не, Рај ка Ха
џи Па вло ви ћа, со лун ца из 
Со ко ба ње, од ко га је са знао 
та кве при че да су му су зе 
по ла зи ле. У ње го вим књи
га ма на шао је план Со лун
ског фрон та. Слу чај но је 
на шао и до пи сни цу која је 
касније заузела централно 
место у сценографији. Ви
део је у књи га ма спо ме
ни кекрај пу та ше и од мах 
схва тио њи хо во зна че ње и 
њи хо ве сим бо ле. За ста ву 
11. пе ша диј ског пу ка про
на шао је у Вој ном му зе ју, а 
мај сто ри ма је „до бе све сти“ 
до са ђи вао док ни су на пра
ви ли пот пу но исто вет ну 

за ста ву (Ми лан Ни ко лић, „Го во ре 
со лун ци“, Свет, ав густ 1983).

До жи вео је да су ста ри рат ни
ци из ла зи ли пред њу, са лу ти ра ли 
јој и љу би ли је! У јед ном ин тер
вјуу, Де кер је на гла сио: „‘Со лун
ци’ ни су са мо пред ста ва, то је за
пра во, жи ви спо ме ник исто ри је 
срп ског на ро да!“ (Је ле на Јо во вић, 
„Ју го сла ви ја у њи хо вим ср ци ма“, 
По ли ти ка екс прес, 12. де цем бар 
1988).

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (7) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Успехпредставеосрпскомвојнику

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (48) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

МилаДрагичевић:Најбољинеканаставе
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

За сценографију пред
ставе„Солунциговоре“,

ЕрихДекерједобиоЗначку
„1300каплара“иДиплому
Удружења носилаца ал
банскеспоменице,азадве
стоту представу уручена
мујеиЗлатнаплакетаод
стране Удружења ратни
ка1912.и1914–1918.

Ми ла Дра ги че
вић (1974) је 
нај мла ђа у на
шој по зна тој 
ба лет ској по

ро ди ци – мај ка Ма ца Ја не ва при
ма ба ле ри на скоп ског и бе о град
ског Ба ле та, отац Че да Дра ги че
вић, ис так ну ти со ли ста у истим 
ба лет ским ан сам бли ма, се стра 
Ду шка пр ва ки ња бе о град ског Ба
ле та. Сво ју умет нич ку ка ри је ру је 
за по че ла 1991. у Ба ле ту На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, зва ње пр ве 
со лист ки ње до би ла је 2000, а пр
ва ки ња је по ста ла 2001.

Сво је пр ве ба лет ске ко ра ке 
учи ни ла је на Си ци ли ји где су ње
ни ро ди те љи има ли сво је шко ле. 
Би ла је жи вах но де те, увек жељ но 
игре, ко ју је стро го во ди ла ма ма 
Ма ца не одва ја ју ћи је од оста лих 
уче ни ца, а ма ла Ми ла је упи ја ла 
сва ку ње ну реч и по крет. Ка да се 
вра ти ла у Бе о град, тех ни ку сте че
ну у Ита ли ји је по твр ђи ва ла у на
шој Ба лет ској шко ли код пе да го га 
Зи не те Му сић. То ком ка ри је ре је 
ра ди ла са ру ским пе да го зи ма Зо
ло то вом, Јул да ше вим, Ко сју ко
вом, Бир ки ном, Ва си ље вом, као и 
са Дит ма ром Сај фер том, од ко јих 
је по је ди нач но „мно го до би ла“. 

Као ма ла, би ла је ма ско та ве ћих 
ба лет ских до га ђа ја, као што је би
ло Ју го сло вен ско ба лет ско так ми
че ње у Но вом Са ду. Са 15 го ди на 
је за па ла у кри зу и та да јој је сво
јом љу ба вљу и ис ку ством по мо
гла при ма ба ле ри на Ви шња Ђор
ђе вић, ко јој је веч но за хвал на. 

Ре пер то ар ко
ји је Ми ла од и гра
ла на бе о град ској 
ба лет ској сце ни 
је кла си чан и нео
кла си чан, ра зно
лик и тех нич ки 
ве о ма зах те ван. 
По ред со ли стич
ких де о ни ца, са 
ла ко ћом, шар мом 
и вир ту о зи те том 
је до не ла и глав не 
уло ге у ба ле ти
ма: „Дон Ки хот“, 
„Је се њи пљу
сак“, „По све ће ње 
про ле ћа“, „Чу де
сни ман да рин“, 
„Охрид ска ле ген
да“, „Ла бу до во 
је зе ро“, „Док тор 
Џе кил и ми стер 
Хајд“, „Ро мео и 
Ју ли ја“, „Оди сеј“, 

„Сам сон и Да ли ла“, „Па ки та“, 
Фран че ска да Ри ми ни“, „Жи зе ла“, 
„Кра љи ца Мар го“, „Укро ће на го ро
пад“, „Да ма с ка ме ли ја ма“, „Ба ја
де ра“, „Алек сан дар“… У Ка мер ној 
опе ри „Ма дле ни а нум“ игра ла је у 
пред ста ва ма „Ор феј у под зе мљу“ и 
„Ни жин ски, злат на пти ца“.

Са ра ђи ва ла је успе шно са на
шим ко ре о гра фи ма, В. Ло гу но
вим, Л. Пи ли пен ко, Љ. и П. До
бри је вић, К. Си мић, Р. Сав ко вић, 
а по став ка ма Ди ми три ја Пар ли ћа 
удах ну ла је са вре ме ни сен зи би
ли тет. Игра ла је глав не пар ти је 
у ко ре о гра фи ја ма Д. Сај фер та, 
Л. Ла вров ског и дру гих, а по себ
но ис ти че рад са Га бри је лом Ко
мле вом „ко ја ма е страл но во ди 
умет ни ка кроз уло гу“, што јој је 
по мо гло као зре лој умет ни ци да 

са гле да су шти ну глав не ро ле у ба
ле ту „Ба ја де ра“, ко ји је ода бра ла 
за сво ју ју би лар ну пред ста ву.

Са Ба ле том На род ног по зо
ри шта, го сто ва ла је у Ма ђар ској, 
Ма ке до ни ји, Бо сни и Хер це го ви
ни, Хр ват ској, Мек си ку, Ко лум би
ји, Грч кој, Шпа ни ји, на Ки пру, а 
са „Ма дле ни а ну мом“ у Ки ни. Од 
свих го сто ва ња, по себ но из два ја 
на сту пе у Бо го ти, у Ко лум би ји. 
Та да је од и гра ла шест пред ста ва 
„Кра љи це Мар го“. Сва ка од њих 
је би ла пу на до по след њег ме ста, 
сва ка је би ла пра ће на ова ци ја ма.

До би ла је го ди шњу На гра
ду На род ног по зо ри шта за уло гу 
Де вој ке у „Чу де сном ман да ри ну“ 
2001, а 2009. исту на гра ду за уло
гу Ка та ри не у ба ле ту „Укро ће на 
го ро пад“.

О свом ра ду на кре и ра њу ли
ка умет ни ца ка же: „Нај пре уђем у 
пси хо ло ги ју са ме уло ге ко ју тре ба 
да играм. Раз ма трам евен ту ал ни 
на чин ње ног до жи вља ја и ста ње 
ње ног би ћа... По том све то тре ба 
спо ји ти са тех нич ким де лом игре, 
ко ји се за про фе си о нал ца под ра зу
ме ва, и пре ла зи у умет ност ко ја би 
тре ба ло да пре ва зи ла зи сва ки ово
зе маљ ски осе ћај. Ја се са мо на дам 
да упра во та осе ћа ња мо гу пре не
ти пу бли ци“. Пу бли ка и кри ти ка 
се са овим сла жу, а мно ги су и за
хвал ни што има мо ба ле ри ну ко ја 
мо же бес пре кор но тех нич ки и глу
мач ки да оства ри, ре ци мо, ве о ма 
пси хо ло шки и тех нич ки флу ид ну 
уло гу Ни ки је у за вр шној сце ни 
„Се ни“, у ба ле ту „Ба ја де ра“.

Ту оп чи ње ност играч ким чи
ном Ми ла би же ле ла да пре не се 
и као пе да гог дру ги ма, а би ла би, 
из ја вљу је, ве о ма срећ на да са мо 
нај бо љи „на ста ве на шу пре ле пу 
умет ност“.

(на ста ви ће се)

Упроцесукреирањаликанема малих осећања,
нитималихдоживљаја.
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29

понедељак

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

01

04

26

субота

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 27

петак 19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава
Нушића 02

понедељак

19.30

ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа
Адама 14

субота

19.30

АНТИГОНА

трагедија
Софокла 01

недеља 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 04

среда

19.30

МИЗАНТРОП

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 01

недеља 19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 02

понедељак 19.30

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, 
по роману Стевана 
Јаковљевића 03

уторак 19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта
Брехта 04

среда 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 05

четвртак 19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 06

петак 19.30

ТРУБАДУР

опера
Ђузепа
Вердија 07

субота

19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 08

недеља 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 10

уторак 19.30

ТРАВИЈАТА 

опера
Ђузепа
Вердија 11

среда 19.30

ПРОСЛАВА 80 
ГОДИНА ГРАДСКЕ 
БОЛНИЦЕ, 
ЗАДУЖБИНЕ 
НИКОЛЕ 
СПАСИЋА

12

четвртак 20.00

ХОТЕЛ КОСОВО

13

петак

драма Ненада 
Тодоровића, гостује 
НП из Приштине са 
седиштем у Грачаници, 
Српска драма

19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 18

среда 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ / 
ПРЕМИЈЕРА

драма
Љубомира
Симовића 20

петак

20.00

ДОДЕЛА 
НАГРАДА 
„ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ”

21

субота 19.30

ВЕЛИКА ДРАМА 
/ 200-та представа 
и 13 година од 
премијере
драма
Синише
Ковачевића 22

недеља 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 23

понедељак 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића 24

уторак 19.00

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА 
/ ПАЈАЦИ
опере
Пјетра Маскањија 
/ Руђера 
Леонкавала 25

среда 19.30

ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа
Адама 26

четвртак

19.30

МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА / 
ПРЕМИЈЕРА
опера
Светислава
Божића 28

субота 19.30

АЛЕКСАНДАР

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 03

уторак

09
драма 
Тонија 
Кушнера08

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 10

ЖЕНИДБА

уторак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 25

БИЗАРНО

среда 20.30

драма
Љубомира
Симовића 03

ХАСАНАГИНИЦА

уторак

20.30

драма
Војислава 
Јовановића 
Марамбоа 07

НАШИ СИНОВИ

субота

20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 09

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

20.30

Ђорђе Макаревић 
ОНИ / Дејан Коларов 
ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА  04

 ПРОГРАМ 
- МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ 

среда

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 11

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

среда

20.30

комедија
Жана
Ануја 14

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота 20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 18

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

среда 20.30

комедија
Владимира и Олега 
Пресњакова 19

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

четвртак 20.30

комедија
Милоша
Николића 22

КОВАЧИ

недеља 20.30

драма 
Албера 
Камија 23

НЕСПОРАЗУМ

понедељак

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 24

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

уторак

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 08

КЊИГА ДРУГА

недеља

20.30

Т.М.Ригонат, по 
роману Ф.М.
Достојевског 01

ЗЛИ ДУСИ

недеља 20.30

драма 
Хенрика
Ибзена 02

ХЕДА ГАБЛЕР

понедељак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уторак 20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 05

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

четвртак 20.30

драма Р. В. 
Фасбиндера, гостује 
Народно позориште 
Пирот 06

ЖАБАР

петак

20.30

у класи проф. Божидара 
Ђуровића и Хаџи 
Ненада Маричића  12

 МОНОЛОЗИ- 
испит II године 
глуме Академије 
уметности 

четвртак 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 13

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак

20.30

комедија
Жана
Ануја 20

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 21

КЊИГА ДРУГА

субота

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 27

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

драма 
Лукаса
Берфуса 28

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота 20.30

Ђорђе Макаревић 
ОНИ / Дејан Коларов 
ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА  01

 ПРОГРАМ 
- МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ 

недеља 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 02

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

ГОСТОВАЊА У ФЕБРУАРУ
ДЕРВИШ И СМРТ | Студентски град
СРПСКА ТРИЛОГИЈА | Панчево
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА | Нови Сад
БИЗАРНО | Алексинац, Фестивал праизведби

05.02.
09.02.
18.02.
21.02.

ДОГАЂАЈИ У ФЕБРУАРУ
ЖАБАР, драма Р. В. Фасбиндера, гостује Народно позориште Пирот, Сцена „Раша Плаовић”
ПРОСЛАВА 80 ГОДИНА ГРАДСКЕ БОЛНИЦЕ, ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ СПАСИЋА, Велика сцена
МОНОЛОЗИ - испит II године глуме Академије уметности, у класи проф. Божидара Ђуровића и 
Хаџи Ненада Маричића, Сцена „Раша Плаовић”
ХОТЕЛ КОСОВО, драма Ненада Тодоровића, гостује Народно позориште из Приштине са седиштем
у Грачаници, Српска драма, у 20 часова, Велика сцена
ЧУДО У ШАРГАНУ / ПРЕМИЈЕРА, драма Љубомира Симовића, Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, у 20 часова, Велика сцена
ВЕЛИКА ДРАМА / 200-та представа и 13 година од премијере, драма Синише Ковачевића,
Велика сцена
КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА / ПАЈАЦИ, опере Пјетра Маскањија / Руђера Леонкавала, гост диригент 
Франческо ди Мауро из Италије, у 19 часова, Велика сцена
МЕЛАНХОЛИЧНИ СНОВИ ГРОФА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА / ПРЕМИЈЕРА, опера Светислава 
Божића, Велика сцена

06.02.
12.02.
12.02.

13.02.

20.02.
21.02.
22.02.

25.02.

28.02.


