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ДВЕ ПРА И ЗВЕД БЕ, ПРЕ МИ ЈЕ РЕ, ОБ НО ВЕ, ЈУ БИ ЛЕЈ

Од Чуда до Доријана Греја

По сле ве о ма успе шне 
пре ми је ре дра ме 
Љу бо ми ра Си мо ви
ћа „Чу до у Шар га
ну“, у ре жи ји Его на 

Са ви на, ве че рас, 28. фе бру а ра 2015. 
љу би те љи опе ре има ју рет ку при
ли ку да ужи ва ју у пра и звед би де ла 
са вре ме ног до ма ћег ауто ра. Реч је о 
свет ској пре ми је ри опе ре „Ме лан
хо лич ни сно ви гро фа Са ве Вла ди
сла ви ћа“, ком по зи то ра Све ти сла ва 
Бо жи ћа ко ји је и аутор ли бре та (ко
ри шће на по е зи ја Ми ло ша Цр њан
ског, Јо ва на Ду чи ћа, Мом чи ла На
ста си је ви ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, и 
фраг мен ти дра ме „Ни ко ла Те сла“ 
Ми ло ша Цр њан ског). Ди ри гу је ма
е стро Ђор ђе Па вло вић, ре ди тељ је 
Алек сан дар Ни ко лић, сце но граф 
Бо рис Мак си мо вић, ко сти мо граф 
Ка та ри на Гр чић Ни ко лић, ко ре
о граф Алек сан дар Илић, а ви део 
про дук ци ју пот пи су је Пе тар Ан

то но вић. На слов ну ба сов ску ро лу 
ту ма чи Иван То ма шев, со пран ске 

уло ге (Му за, 

Го лу би ца, 
Елен) ће на пре ми је ри ту ма

чи ти Са ња Кер кез, ме цо со пран ске 

уло ге Ан ђе ла ис ку ше ња и Вла дар
ке – Ја дран ка Јо ва но вић, лик Ни ко
ле Те сле ће до не ти ба ри тон Мар ко 
Ка ла ја но вић, док у оста лим ро ла ма 

на сту па ју Не над 

Чи ча (Те сла, 
Вла дар), Игор Ма тве јев (Ме

ан џић), Сло бо дан Жив ко вић (Бу де), 
Бог дан Ири ча нин (Де чак вла дар, 
Де чак Tесла), Иван Пив ко (Принц, 

Де чак Ни ко ла), Фран че ска Пив ко 
(Прин це за, Ка ја ње). Из у зет но зна
чај ну уло гу у овом оства ре њу има 
Хор Опе ре, а пре ма иде ји ре ди те ља 
и ко ре о гра фа, пр ва по став ка овог, 
у дра ма тур шком сми слу из у зет но 

отво ре ног де ла, ве ли
ки зна чај 
да је пле
сним сег
мен ти ма, 
у ко јим 
на пре
м и  ј е  р и 
на сту па
ју Ива на 
Ко зо ма ра 

Ду ду ко вић (Де
вој ка), Ти ја на Ше без (Ви зи ја), 

Ми лош Ма ри јан (Пан), Инес Мар
ко вић, Дри на Пе шић, Ива Иг ња то
вић (Су ђа је). У пред ста ви уче ству ју 
Ор ке стар Опе ре и ан самбл Ба ле та.

(наставак на стр. 2 и 3)
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Већ не ко ли ко ме се ци, 
тач ни је од по чет ка 
ак ту ел не се зо не, На
род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду и Срп ско 

на род но по зо ри ште из Но вог Са да, 
на осно ву Про то ко ла о са рад њи из
ме ђу ове две кров не те а тар ске ин
сти ту ци је срп ске кул ту ре, раз ме
њу ју пред ста ве са ре дов ног ре пер
то а ра. Овај по тез, већ у са мом стар
ту, за до био је у оба гра да по ве ре ње 
и по др шку не са мо гле да ла ца, већ 
и ком плет не кул тур не јав но сти. Уз 
управ ни ке ових ку ћа, Де ја на Са ви
ћа и Алек сан дра Ми ло са вље ви ћа, 
те в.д. ди рек то ра Дра ме На род ног 
по зо ри шта Жељ ка Ху ба ча, је дан од 
ини ци ја то ра ове иде је, чи ја се ре а
ли за ци ја обо стра но и ве о ма успе
шно од ви ја јед ном ме сеч но, је сте 
и глу мац и ди рек тор Дра ме СНПа, 
Алек сан дар Га јин.

У ко јој ме ри сте за до вољ ни 
до са да шњом са рад њом са Дра
мом На род ног по зо ри шта у Бе о
гра ду и шта би тре ба ло ура ди ти 
да се она, ако је мо гу ће, и по бољ
ша?

Кад смо започињали ову раз
мену представа, питали смо се  да 
ли је мо гу ће да у то ку та ко ду ге 
исто ри је, ни ка да ни је до шло до 
не ке сна жни је и кон ти ну и ра ни је 
са рад ње? Мо же мо са мо на га ђа ти 
да ли је то про дукт су је та и су рев
њи во сти љу ди ко ји су во ди ли те 
ин сти ту ци је кроз исто ри ју?! Има 
ли ишта при род ни је, не го да две 
ку ће, ко је има ју тај те шко сте че ни 
на ци о нал ни пре фикс, са ра ђу ју на 
пол зу умет но сти и на ро да?

Ка кви су пла но ви у на став ку 
се зо не и ко је пред ста ве, ка да је у 
пи та њу њи хо ва раз ме на, мо гу да 
оче ку ју бе о град ска и но во сад ска 
пу бли ка?

Го спо дин Ху бач и мо ја ма лен
кост, на осно ву лич ног ис ку ства, 
учи ни ли смо ма ли ко рак, сти дљи во 
и опре зно, на да ју ћи се да се све не
ће за вр ши ти на јед но крат ној раз ме
ни пред ста ва. За са да раз ме њу је мо 
пред ста ве јед ном ме сеч но и та раз
ме на, по ла ко, по ка зу је из ве сни кон
ти ну и тет. Ето нас, убр зо, код вас, 
са пред ста вом „Оста ви те по ру ку“ 
у ре жи ји Ви де Ог ње но вић, и ва ше 
пред ста ве „Зли ду си“ у ре жи ји Та
ње Ман дић Ри го нат, код нас. То ће 
би ти пе то го сто ва ње, и ако до кра
ја се зо не оства ри мо још ко је, то је 
већ, при зна ће те, ма ли кон ти ну и тет. 

На кон фе рен ци ји за но ви на
ре, одр жа ној пре не ко ли ко ме се

ци, на ко јој је пре зен то ван 
Про то кол о са рад њи, по ме
ну та је и мо гућ ност ко про
дук ци је из ме ђу два те а тра. 
Да ли је и ко ли ко ре ал но да 
се то и до го ди у не кој бли
ској бу дућ но сти? 

Уко ли ко оста не мо са мо 
на раз ме ни пред ста ва, је смо 
не што учи ни ли, али не мно го. 
На ста вак са рад ње мо ра под
ра зу ме ва ти за јед нич ку про
дук ци ју. У ан сам блу На род
ног по зо ри шта, по не кој мо
јој про це ни, има бар де се так 
умет ни ка ко ји су за вр ши ли 
но во сад ску Ака де ми ју умет
но сти. По знан ства и ве зе на
ших ан сам ба ла су ја ке и бли
ске, и то мо ра мо ис ко ри сти
ти. Не ки глум ци из На род ног 
по зо ри шта, по пут Пре дра га 
Еј ду са, че сти су го сти у на
шим пред ста ва ма... Све то 
мо ра мо ис ко ри сти ти. Тре ба
ло би, за јед нич ки, на сту пи ти 
пре ма Ми ни стар ству кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је и По кра
ји не Вој во ди не, и апли ци ра

ти за сред ства. На ше по зо ри ште 
има до бра ис ку ства са ко про дук
ци ја ма, са На род ним по зо ри штем 
„То ша Јо ва но вић“ из Зре ња ни на и 
„Ulysses“ из Хр ват ске. У ме ђу вре
ме ну, већ при пре ма мо са рад њу са 
Зре ња ни ном и Но во сад ским по
зо ри штем. Те са рад ње су нам се 
по ка за ле као мо гу ће и успе шне, 
а у по сто је ћим вре ме ни ма бес па
ри це, би ће и нео п ход не. Уко ли ко 
бих мо гао да би рам, во лео бих да 
наш за јед нич ки про је кат, из ме ђу 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
и Срп ског на род ног по зо ри шта, 
ре жи ра ваш кућ ни ре ди тељ Ја гош 
Мар ко вић. 

Ми ко јан Без бра ди ца
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ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА | АЛЕК САН ДРА ГА ЈИ НА, ДИРЕКТОРА ДРАМЕ СНП-а

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

На пол зу умет но сти 

НУ ШИЋ РАД МИ ЛИ ЖИВ КО ВИЋ 

Пр ва ки ња Дра ме На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду 

Рад ми ла Жив ко вић је 26. до
бит ни ца „Ну ши ће ве на гра де 
за жи вот но де ло глум цуко ми
ча ру“, ко ју до де љу је Фе сти вал 
„Ну ши ће ви да ни“ у Сме де ре
ву – од лу чио је жи ри у са ста
ву: глу ми ца Све тла на Бој ко
вић (пред сед ни ца), про фе сор 
еме ри тус Све то зар Ра па јић и 
про фе сор ка књи жев но сти из 

Сме де ре ва мр Та тја на Ла за ре вић Ми ло ше вић. На гра да ће 
би ти уру че на на пред сто је ћим, 32. Ну ши ће вим да ни ма ко
ји ће у се лек ци ји драм ског пи сца и ре ди те ља Бра ти сла ва 
Пет ко ви ћа би ти одр жа ни од 16. до 25. апри ла у Цен тру за 
кул ту ру Сме де ре во.

М. Б. 
БИ ЗАР НО – ПЕТ НА ГРА ДА

На Фе сти ва лу пра и звед би у 
Алек син цу, одр жа ном од 

17. до 21. фе бру а ра, пред ста ва 
„Би зар но“ Жељ ка Ху ба ча, у ре
жи ји Сне жа не Три шић, осво ји
ла је пет од укуп но де вет при
зна ња. Јед но гла сном од лу ком 
жи ри ја ко јим је пред се да вао 
те а тро лог Ми ли во је Мла ђе но

вић, а чла но ви су би ли глу мац То ми слав Три фу но вић и пре
во ди лац Зо ран Ша ко тић, од лу че но је да се Жељ ку Ху ба чу 
до де ли На гра да за нај бо љи драм ски текст, Сне жа ни Три шић 
На гра да за нај бо љу ре жи ју, Игор Ђор ђе вић је про гла шен за 
нај бо љег глум ца Фе сти ва ла, а Су за на Лу кић је до би ла Спе
ци јал ну на гра ду. Пре ма гла со ви ма пу бли ке, „Би зар но“ је 
нај бо ља пред ста ва на ово го ди шњем Фе сти ва лу. 

М. Б.
ХО ТЕЛ КО СО ВО

На род но по зо ри ште из При
шти не са се ди штем у Гра

ча ни ци, Срп ска дра ма, при ка
за ло је ко мад „Хо тел Ко со во“ 
ауто ра и ре ди те ља Не на да То
до ро ви ћа 13. фе бру а ра на Ве ли
кој сце ни. У пу ном гле да ли шту 
био је и пр ви те ни сер све та, 
Но вак Ђо ко вић, са по ро ди цом, 

ко ји је по сле пред ста ве са Де ја ном Са ви ћем, в.д. управ ни ка 
На род ног по зо ри шта, раз го ва рао о мо гућ но сти ма са рад ње 
Фон да ци је „Ђо ко вић“ и На ци о нал ног те а тра.

Р. П. Н.
СА РАД ЊА СА ХНК

У пе так, 13. фе бру а ра у на ја вље ну по се ту На род ном по
зо ри шту до шао је ам ба са дор Ре пу бли ке Хр ват ске у 

Бе о гра ду, њ.е. г. Гор дан Мар ко тић, ина че ве ли ки љу би тељ 
и зна лац по зо ри шне умет но сти и ре дов ни по се ти лац пред
ста ва на шег на ци о нал ног те а тра. Том при ли ком, у раз го во
ру са в.д. управ ни ка На род ног по зо ри шта Де ја ном Са ви ћем 
до шло је до кон кре ти за ци је иде је о об на вља њу са рад ње из
ме ђу два во де ћа др жав на по зо ри шта. Ма е стро Ник ша Ба ре
за, ди рек тор Опе ре ХНК, ра до је при хва тио пред лог и пр ва 
раз ме на умет ни ка се оче ку је већ у то ку ове се зо не.

Р. П. Н.
ПРО КЛЕ ТА АВЛИ ЈА У СА РА ЈЕ ВУ

Пле сна пред ста ва „Про кле та авли ја“, по исто и ме ном ро
ма ну Ива Ан дри ћа, у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа и ко

про дук ци ји На ци о нал не фон да ци је за умет нич ку игру, На
род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду и Фе сти ва ла 
„Град те а тар Бу два“, 
из ве де на је у сре ду 11. 
фе бру а ра са ве ли ким 
успе хом на 31. фе сти
ва лу „Са ра јев ска зи
ма“. У пре пу ној са ли 
На род ног по зо ри шта 
у Са ра је ву, би ли су и 

пред став ни ци ам ба са да Цр не Го ре, Фран цу ске и Бра зи ла, 
као и де ле га ци ја Ам ба са де Ср би је, на че лу са ам ба са до ром 
Ста ни ми ром Ву ки ће ви ћем.

М. Б.

Опе ра по сле ду же па у зе на 
ре пер то ар вра ћа три на сло ва – 
До ни це ти јев „Љу бав ни на пи так“ 
14. мар та, Вер ди је вог „Ати лу“ 25. 
мар та и Штра у со вог „Сле пог ми
ша“ 1. апри ла. Љу би те ље опер ске 
умет но сти сва ка ко ће об ра до ва ти 
и осве же ње у оми ље ном де лу 
Ђо а ки на Ро си ни ја „Се виљ ски 
бер бе рин“ – 21. мар та пр ви пут у 
уло га ма Ро зи не и Фи га ра на сту
па ју Не ве на и Дра гу тин Ма тић.

Не по сред но по сле из у зет но 
ус пе ле пре ми је ре ко ма да „Чу до у 
Шар га ну“ Љу бо ми ра Си мо ви ћа 
у ре жи ји Его на Са ви на ко ја је на 
Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри
шта би ла у пе так, 20. фе бру а ра, и 
ве ли ког ју би ле ја „Ве ли ке дра ме“ 
Си ни ше Ко ва че ви ћа ко ја је усле

ди ла две ве че ри ка сни је (ви ше на 
стр. 3 и 4), пу бли ка ће од ве че рас, 

28. фе бру а ра 2015, по но во мо ћи 
да ужи ва у пред ста ви „Сек су ал не 
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ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ПО ПО ВИ ЋЕ ВЕ „БЕ ЛЕ КА ФЕ“

Велики изазов

Пр ва чи та ћа про ба 
за пред ста ву „Бе
ла ка фа“, по тек
сту Алек сан дра 
Аце По по ви ћа и у 

ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа, одр
жа на је 12. фе бру а ра. Пре ми је ра 
је пла ни ра
на за дру гу 
п о  л о  в и  н у 
апри ла на 
Сце ни „Ра
ша Пла
о вић“, а 
уло ге ту ма
че Бран ко 
Ви да ко вић 
(Мом чи ло 
Ја бу чи ло), 
Ол га Ода
но вић (Мај
ка Ја ња), 
Па вле Је
ри нић (Де
ли Јо ва), 
Ва ња Еј дус 
(Цр ква Ру жи ца), Не над Стој ме
но вић (Ср ђа Зло по гле ђа) и На да 
Шар гин (Зо ра Ши шар ка).

Умет нич ку еки пу пред ста
ве по здра вио је в.д. ди рек то ра 
Дра ме Жељ ко Ху бач, ко ји је ка
зао да му је ве о ма дра го што ће 
се Алек сан дар По по вић, по сле 
па у зе од 20 го ди на, по но во игра
ти у На род ном по зо ри шту. „Мо ја 
же ља је би ла да га вра ти мо ов де, 
на сце ну На ци о нал ног те а тра, 
јер сма трам да му је ту од у век 
би ло ме сто и да ће би ти и убу ду
ће. Ми слим да смо у умет нич ком 
сми слу учи ни ли све да аде кват но 
од го во ри мо на тај иза зов“, ре као 
је Ху бач.

Го во ре ћи о ак ту ел но сти овог 
ко ма да, на пи са ног 1990. го ди не, 
(рад ња се де ша ва у пе ри о ду из

ме ђу 1941. и сре ди не ше зде се тих 
го ди на про шлог ве ка), дра ма тург 
Мо ли на Удо вич ки Фо тез је при
ме ти ла да све те те ме ко ји ма се 
По по вић ба вио „су штин ски вр ло 
сто је и дан да нас. Јед на од бит
них те ма ко ја се, у ме ђу вре ме ну, 

још ви ше из о штри ла је амо рал
ност ли ко ва, као мен та ли тет ска 
осо би на. Да кле, не не мо рал, већ 
амо рал ност. Та ко ђе, ве о ма је зна
ча јан и тај ‘елан ви тал’ ко ји они 

има ју. Ју на ци ко ма да су, упр кос 
све му, оп ста ли не са мо као по је
дин ци, већ и као по ро ди ца“, до
да ла је она.

Не шко вић је на ја вио да ће 
„Бе ла ка фа“, за ко ју је ре као да 
je јед на од три нај бо ље дра ме на

пи са не на 
с р п  с ком 
је зи ку, у 
њ е  г о  в о ј 
р е  ж и 
ји би ти 
„ л и  ш е 
на сва ког 
с и т  н о г 
ре а ли зма 
у игри... 
То је пут 
ко јим би 
т р е  б а  л о 
да ра ди
мо ову 
пред ста
ву. Да
кле, кроз 

сцен ску ма шту, без тог сит ног 
сцен ског ре а ли зма ко ји под ра зу
ме ва сто ло ве, сто ли це, стол ња ке, 
хра ну... Све га то га ап со лут но мо
ра мо да се ли ши мо и да пра ви
мо јед ну ма што ви ту ин сце на ци
ју ове по ро ди це ко ја је пот пу но 
не нор мал на, што зна чи да та ква 
мо ра да бу де и пред ста ва“, ре као 
је Не шко вић, ко ји је про шле го
ди не, на ис тој сце ни, успе шно 
ре жи рао ко мад Мом чи ла На ста
си је ви ћа „Код Ве чи те сла ви не“. 
Он је оце нио да је ве о ма те шко 
пре ци зно де фи ни са ти жан ров ску 
од ред ни цу „Бе ле ка фе“ и на по ме
нуо, кроз смех, да би то, от при ли
ке, мо гло да бу де „у ства ри, оно 
што се до би је ка да во двиљ има 
секс са гра ђан ском дра мом“.

М. Без бра ди ца 

Поред редитеља Ми
лана Нешковића и

драматургаМолинеУдо
вички Фотез, ауторски
тимпредставечинесце
нограф Весна Поповић,
костимографМаринаВу
касовић Меденица, ком
позитор Ања Ђорђевић,
те Радован Кнежевић и
ТатјанаПоповићкојису
задужени за сценски го
ворисценскипокрет.

БОГ ТЕ МА ЗО – 1111. ПУТ

По во дом 100 го ди на од ро ђе ња Бран ка 
Ћо пи ћа, глу мац и директор Ша бач

ког по зо ри шта Зо ран Ка ра јић је 25. фе
бру а ра у Му зе ју На род ног по зо ри шта из
вео мо но дра му „Бог те ма зо“. Те ве че ри, 
ова пред ста ва ко ју је по мо ти ви ма Ћо пи
ће вог ро ма на „Осма офан зи ва“ ре жи рао 
То ма Ку ру зо вић, од и гра на је 1111. пут. 
За уло гу Пе пе Бан ди ћа, Ка ра јић је до био 
пре сти жну На гра ду Удру же ња драм ских 
умет ни ка Ср би је, као и На гра ду за нај бо
љег глум ца на Фе сти ва лу ма лих сце на у 
Са ра је ву.

М. Б.

ДА РО ВИ И ДА РО ДАВ ЦИ

Из ло жба „Да ро
ви и да ро дав

ци“, ко ју је при ре
ди ла Ана То мић у 
са рад њи са Ве сном 
Би жић Ом чи кус и 
Алек сан дром Ке ли
ћем, отво ре на је 9. 
фе бру а ра у Му зе ју 
На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду. По
став ка је сво је вр сни 
омаж до са да шњим да ро дав ци ма и њи хо вим по кло ни ма, а 
има за циљ и да ин спи ри ше и дру ге по тен ци јал не да ро
дав це и до бро тво ре да обо га те збир ку овог мла дог Му зе
ја.  Пу бли ка ће до сре ди не ма ја мо ћи да ви ди по кло ње не 
пред ме те и про чи та при че Би сер ке Цве јић, Ми ре Сту пи це, 
Рад ми ле Ба ко че вић, Бре де Ка леф, Ми ли це Зај цев, Мир
ја не Те о до ро вић Јан чић, Гор да не Ђор ђе вић Де нић, Ди не 
Бо ро зан, Еле о но ре Хру шке, Гор да не Ку ић, Мир ја не Чан
га ло вић, Оли ве ре Вик то ро вић Ђу ра шко вић, Сло бо дан ке 
При ба ко вић Ко стић, Та тја не Ри ја вец Ћур чић са су пру гом 
Ми ло ра дом Ћур чи ћем, Вла ди сла ва Бо би ћа, Ди ми три ја 
Ма ри ћа, Ду ша на Ђо ко ви ћа и Го ра на Мар ко ви ћа. 

Р. П. Н.

не у ро зе на ших ро ди те ља“. Ко мад 
Лу ка са Бер фу са ко ји је на Сце ну 
„Ра ша Пла о вић“ сво је вре ме но 
по ста ви ла Та ња Ман дић Ри го нат, 
вра ћа се на ре пер то ар са чак че
ти ри но ва глум ца: Бран ком Цве
ји ћем у уло зи До ри ног док то ра, 
Ва њом Ми ла чић и Зо ра ном Ћо
си ћем у уло га ма До ри них ро ди
те ља и Бо ја ном Кри во ка пи ћем 
ко ји ту ма чи уло гу До ри ног ше фа. 
Као и на пре ми је ри ко ја је би ла 
30. апри ла 2008, глав ни лик, До
ру, ту ма чи Ва ња Еј дус, уло гу Фи
ног го спо ди на игра Игор Ђор ђе
вић, а До бри ла Стој нић лик Же
не, ше фо ве мај ке. Да под се ти мо, 
ко мад се игра у пре во ду Бо ја не 
Де нић, драматург је би ла Ма ја 
Пе ле вић, сце но граф Алек сан

дар Де нић, ко сти мо граф Ми ле на 
Јеф тић Ни че ва Ко стић, сцен ски 
го вор је по ста ви ла Љи ља на Мр
кић По по вић, сцен ски по крет 
Да мјан Ке цо је вић, из бор му зи ке 
је пот пи са ла ре ди тељ ка Ман дић 
Ри го нат, а ди зајн сцен ског зву ка 
Зо ран Јер ко вић. По ред по ме ну
тих, уло ге су ту ма чи ли Ду шан ка 
Сто ја но вић Глид (До ри на мај ка), 
Сло бо дан Бе штић (До рин отац), 
Ми лош Ђор ђе вић (До рин шеф) 
и Ми о драг Кри во ка пић (До рин 
док тор). Те, 2008. го ди не, пред
ста ва је про гла ше на за нај бо љу у 
се зо ни 2007/08, а Ва ња Еј дус је 
за ову кре а ци ју до би ла На гра ду 
На род ног по зо ри шта. Јед но вре
ме, лик До ре је ту ма чи ла На да 
Шар гин. За ни мљи во је да ће ово 

би ти пр ви на ступ Бран ка Цве ји ћа 
на сце ни На ци о нал ног те а тра, на 
ко јој је, мо же се ре ћи, од ра стао 
уз оца, опер ског пр ва ка Жар ка 
Цве ји ћа. 

И по кло ни ке ба лет ске умет
но сти че ка при јат но из не на ђе ње. 
По сле ве ли ког успе ха пред ста ве 
„Док тор Џе кил и ми стер Хајд“, 
ко ре о граф Вла ди мир Ло гу нов 
при пре ма ба лет ску вер зи ју још 
јед ног култ ног на сло ва из обла
сти књи жев но сти. Овог пу та, реч 
је о де лу Оска ра Вајл да „Сли
ка До ри ја на Гре ја“, чи ја свет ска 
пре ми је ра се на ја вљу је за 30. 
март, а о че му ће По зо ри шне но
ви не до не ти ду жу при чу у свом 
сле де ћем бро ју. 

Ј. Сте ва но вић

КОНЦЕРТ
6. 3 | 18.00 ВЕЧЕ КЛАСИЧНЕ ГИТАРЕ 
Сава Божиновић, гитара
14. 3 | 18.00 ЕХО, Камерни ансамбл 
„Impressionato“
20. 3 | 18.00 У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ
Наташа Тасић Кнежевић, сопран
Саша Кнежевић, клавир

ОТВОРЕНА ВРАТА
7. 3 | 12.00   (откупљено)
14. 3 | 12.00
 
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
26. 3 | 19.30 Бранислав Нушић 
ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА
у извођењу драмског уметника 
Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
27. 3 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД 
ЉУБАВИ по роману Лепосаве Јовановић, у 
извођењу драмске уметнице Соње Јауковић
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Би ло је то још јед но ве
че за пам ће ње. Слич
но као и на прет ход
них 199. из во ђе ња. 
Пре пу на са ла, апла

у зи на отво ре ној сце ни, ова ци је 
на кра ју пред ста ве, уз ви ци „бра
во“ са свих стра на... Од пар те ра, 
до тре ће га ле ри је! Пу бли ка на 
но га ма, у тран су. Кла
ња се глум ци ма, глум
ци се кла ња ју пу бли ци. 
Им пре сив на сли ка ко ја 
се не ви ђа баш та ко че
сто у на шим по зо ри шти
ма… Био је то тек де лић 
ат мос фе ре ко ја се мо гла 
ви де ти у не де љу, 22. фе
бру а ра, то ком и на кра ју 
200тог из во ђе ња „Ве ли
ке дра ме“, упри ли че ног 
тач но на 13. го ди шњи цу 
од пре ми је ре. 

„Би ло је ово још јед
но не за бо рав но ве че. Од 
пр вог да на сам знао да 
је пред ста ва од лич на, да 
ће би ти ду го ве ка и да ће 
има ти ова кву ре цеп ци
ју код пу бли ке. Ка да се 
у не што што се зо ве по
зо ри шна пред ста ва кроз 
про цес ра да утка од ре ђе
на вр ста емо ци о нал но сти 
и те не ке до бре енер ги је, као што 
је ов де био слу чај, он да се уна пред 
мо же зна ти да је она осу ђе на на 
успех“, ре као је писац и редитељ 
Синиша Ко ва че вић за По зо ри шне 
но ви не не по сред но по за вр шет ку 
пред ста ве.

То ком 13 го ди не, не ми нов не 
су би ле број не из ме не у по де ли, 
при вре ме не или стал не. Не ки мла
ди глум ци су сво је уло ге пре ра сли 
па су их за ме ни ли мла ђи, не ки су 
игра ли и игра ју ви ше уло га, а не ки 
су пред ста ву игра ли до по след њег 
да ха – „стуб но сач“ (као што је 
јед ном сли ко ви то ре кла Љи ља на 
Бла го је вић), не за бо рав на Ру жи ца 
Со кић, игра ла је уло гу Ти ја не све 
до смр ти, 19. де цем бра 2013. Два 
да на ка сни је, „Ве ли ка дра ма“ је 
од и гра на у ње ну част... 

Тро је од че тво ро глу ма ца ко ји 
су од и гра ли свих 200 пред ста ва 
го во ре за По зо ри шне но ви не:

„Ве ли ко хва ла Си ни ши и сва
ка му част на хра бро сти да јед ног 
мла дог чо ве ка, као што сам у том 
тре нут ку био ја, узме у по де лу и 
по ве ри му глав ну уло гу за ко ју сам 
до био Сте ри ји ну на гра ду. Та ко ђе, 
хва ла му што је и то ли ко мла дих 
глу ма ца, мо јих ко ле га, оку пио на 
јед ном ме сту и пру жио им шан су. 

На рав но, хва ла и пу бли ци ко ја је 
свих ових го ди на би ла уз нас. Ово 
је ве ли ко и зна чај но де ло за нас и 
наш на род, из ко јег се мо гу из ву
ћи по у ке из про шлих вре ме на за 
не ка бу ду ћа по ко ле ња“, по ру чио 
је Ко стић, ко ји је имао са мо 21 го
ди ну ка да му је Ко ва че вић по ну
дио да игра лик Ми ло ра да Ву чи ћа 
Чел ног.

„Ве ру јем да тај на успе ха ле жи 
у од лич ном тек сту и ре жи ји, као и 

од лич ној про бле ма ти ци ко јом се 
пред ста ва ба ви. Рет ко се и у свет
ским по зо ри шти ма, а ка мо ли код 
нас, до га ђа да драм ска пред ста ва 
са то ли ко глу ма ца до жи ви 200 из
во ђе ња. То на ро чи то до би ја на ва
жно сти ка да се узме у об зир да је 
ово ‘тро до мо’ по зо ри ште и Дра ма 
има ме сеч но све га де се так тер ми

на за игра ње“, на гла си ла је 
Љи ља на Бла го је вић, ту мач 
уло ге Ви до са ве Ву чић.

Та на си је Узу но вић је 
под се тио да је „Ве ли ка 
дра ма“ на ста ла у вре ме 
управ нич ког ман да та Љу
би во ја Та ди ћа и оце нио да 
је то био је дан од успе шни
јих пе ри о да у ра ду На род
ног по зо ри шта. Он сма тра 
да успех пред ста ве, пре 
све га, ле жи у чи ње ни ци да 
пу бли ка же ли да са сце не 
чу је исти ну: „Ве ли ки чо
век и сјај ни ру ски умет ник 
Ни ки та Ми хал ков је ре као: 
‘Не знам ка ко смо до зво ли
ли да нам се до го ди Ок то
бар ска ре во лу ци ја’. Ја се, 
као гра ђа нин ове зе мље, 
пи там ка ко смо до зво ли
ли и ка ко нам се де си ло да 
има мо три вој ске ко је су се 
уби ја ле? Ка ко нам се, по

ред свих не да ћа ко је су нас за де
си ле, до го дио бра то у би лач ки рат? 
Си ни ша се ба ви тим про бле ми ма 
и по ста вља не ка пи та ња на ко ја, 
ми слим, ова пред ста ва да је не ки 
од го вор. То је оно што пу бли ку 
ин те ре су је; да ви ди уз ро ке и ко ре
не зла“, сма тра Узу но вић.

У свим ис тра жи ва њи ма о нај
гле да ни јим ко ма ди ма, „Ве ли ка 
дра ма“ је увек ви со ко ко ти ра на на 
ли сти, а на ра зним ин тер нет фо ру
ми ма, пре ма ми шље њу пу бли ке, и 
да нас је јед на од нај о ми ље ни јих 
пред ста ва. Од пре ми је ре, 22. фе
бру а ра 2002, овај че тво ро ча сов ни 
спек такл је на ма тич ној сце ни и 
го сто ва њи ма ви де ло око 100.000 
гле да ла ца. За крај, ево још јед
не за ни мљи ве ста ти сти ке – то ком 
про те клих 13 го ди на, у ан сам блу 
„Ве ли ке дра ме“ је ро ђе но ви ше од 
20 бе ба.

Ми ко јан Без бра ди ца

ИНТЕРВЈУ: ЉУБОМИР СИМОВИЋ

„Шарган“ је наше огледало

Упредстависавишеод50 извођача, током
свиховихгодинајенасту
пио изузетно велики број
глумаца. Само четворо је
одиграло свих 200 пред
става: Љиљана Благоје
вић,ВукКостић,Танасије
УзуновићиБраниславТо
машевић.

Уни вер зал на при ча 
о пат њи као сто
же ру чо ве ко вог 
иден ти те та, ко ју 
је Љу бо мир Си

мо вић пре не што ви ше од че ти ри 
де це ни је на сло вио „Чу до у Шар
га ну“, не дав но је, пр ви пут, из ве
де на у На род ном по зо ри шту. У 
ње го вом ка би не ту, сме ште ном на 
пр вом спра ту СА НУа, не ко ли ко 
да на уочи пре ми је ре одр жа не 20. 
фе бру а ра на Ве ли кој сце ни, раз го
ва ра ли смо са углед ним ака де ми
ком, пе сни ком и драм ским пи сцем 
за По зо ри шне но ви не о ње го вим 
„ве за ма“ са љу ди ма са дру штве не 
мар ги не, о фик ци ји и ствар но сти, 
по хле пи, исти ни, на шим усу ди ма, 
сно ви ма… 

У исто ри ји срп ске дра ме, 
„Чу до у Шар га ну“ је озна че
но као по ет ско оства ре ње ко је 
сна жно ин спи ри ше ре ди те ље и 
глум це. Шта је Вас ин спи ри са
ло да га на пи ше те? 

Би ло би ми ма ло те шко да се 
се тим шта ме је за не што ин спи
ри са ло пре две или три го ди не, 
а ка мо ли шта ме је ин спи ри са ло 
пре че тр де сет го ди на. Знам са
мо да сам та да оби ла зио, да та ко 
услов но ка жем, бе о град ске фа ве ле 
(при град ска не хи ги јен ска на се ља 
ура ђе на од кар то на, да са ка, ли мо
ва...) и да сам по сле то га на пи сао 
по е му „Су бо та“, јер ме је ин те ре
со вао тај свет са крај ње пе ри фе ри
је. У тој по е ми, у ко јој ме не не ма 
као пе сни ка, го во ре са мо ти љу ди 
ко је ја ви дим и за ми шљам у тим 
им про ви зо ва ним ка фа ни ца ма. У 
ме ђу вре ме ну, ро ди ла ми се иде ја 
о „Чу ду у Шар га ну“ и та ко сам, из 
те по е ме, на нај при род ни ји на чин, 
пре шао у дра му. Ре ди тељ Жељ ко 
Оре шко вић, ко ји је у На род ном 
по зо ри шту ре жи рао пра и звед бу 
мо је дра ме „Ха са на ги ни ца“, ре
жи рао је „Су бо ту“ у Те а тру по е
зи је. То је би ла ве о ма ле па и жи ва 
пред ста ва. Са „Чу дом у Шар га ну“ 
је већ би ла дру га си ту а ци ја, мно го 
ком пли ко ва ни ја.

У ком сми слу, за што?
За то што се у том све ту по ја

вљу ју не ки нео че ки ва ни љу ди, не
ке нео че ки ва не лич но сти. Пр во, 
ту је је дан та јан стве ни про сјак, а 
по на шем на род ном ве ро ва њу, кад 
вам се по ја ви не ки про сјак, мо ра те 
би ти опре зни са њим, јер је вр ло 
мо гу ће да је он не ки пре ру ше ни 
Бог. Осим ње га, ту се по ја вљу ју 
и дво ји ца рат ни ка из Пр вог свет
ског ра та ко ји су стре ља ни на вод
но због де зер ти ра ња и из да је, иако 
су се они бо ри ли на пра ви на чин 
и жр тво ва ли се. На пра и звед би у 
Ате љеу 212, 1975. го ди не у ре жи
ји Ми ре Тра и ло вић, њи хо ва по ја ва 
иза зи ва ла је нај ве ћа по ли тич ка по

до зре ња. Мно ги су се пи та ли от
куд сад срп ски рат ни ци из Пр вог 
свет ског ра та и шта они ту тра же... 
На Сте ри ји ном по зор ју исте го
ди не, по сле из во ђе ња пред ста ве, 
је дан по зо ри шни кри ти чар, ина
че мој ко ле га пи сац, на пао ме је у 
тек сту под на сло вом „Не при хва
тљи ва ме та фо ра“. То је би ло та кво 
вре ме. С дру ге стра не, се ћам се да 
се Ми хиз, ко ји је био ста ри опо
зи ци о нар, бу квал но на сла ђи вао 
не ким сти хо ви ма и ре че ни ца ма 
из „Чу да у Шар га ну“. Мно ги су у 
ре че ни ци: „С ње се ви ди да ле ко, 
као са ла ђе“, пре по зна ва ли Бро за. 
Јед но вре ме вла да ла је ат мос фе ра 
оче ки ва ња да пред ста ва чак бу де 
за бра ње на. И Ста не До ланц је јед
ном до шао да по гле да „Шар ган“. 

Та да шњи пот пред сед ник Са ве зне 
скуп шти не пи тао ме је шта ми је 
тре ба ло да до ве дем вој ни ке об у
че не у срп ску уни фор му. Од го во
рио сам му да ни сам мо гао да их 
об у чем у уни фор му Шве ђа на или 
Нор ве жа на. Сре ћом, све се то не
ка ко са вла да ло, пред ста ва је до бро 
про ла зи ла код пу бли ке, а на ре пер
то а ру се одр жа ла чак 16 го ди на. 

У ме ђу вре ме ну, овај ко мад 
чи ја се рад ња де ша ва ше зде се
тих го ди на про шлог ве ка у ка
фа ни „Шар ган“ на до мак Бе о
гра да, по стао је култ ни, а сва ко 
ње го во по зо ри шно чи та ње кроз 
сен зи би ли тет раз ли чи тих ге не
ра ци ја, ве ли ки иза зов. Шта је у 
ње му да нас, овог тре нут ка, огле
да ло на шег дру штва?

Ру ку на ср це, ја ни сам нај ком
пе тент ни ји да од го ва рам на то пи
та ње. Не ка на ње га од го ва ра ју они 

ЈУ БИ ЛЕЈ И РО ЂЕН ДАН „ВЕ ЛИ КЕ ДРА МЕ“ 

Још јед но не за бо рав но ве че
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„Шарган“ је наше огледало
ко ји ту дра му да нас по ста вља ју на 
сце ну. Не ка нам они от кри ва ју ко
је ве зе ви де са на шом да на шњом 
си ту а ци јом и оним што пи ше у тој 
дра ми. Оно што ја, као пи сац, мо
гу да ка жем, то је да се је дан драм
ски, ли те рар ни текст ни кад не пи
ше са мо за да нас. Јер, ако се пи ше 
за да нас, он је мр тво ро ђен. Сва ки 
по зо ри шни ли те рар ни текст тре
ба ло би ба рем да бу де, ја не ка жем 
за свој текст да он је сте то, ве ли ка 
мре жа у ко ју то ком го ди на и де це
ни ја мо гу да се упе ца ју и не ке, да 
се сли ко ви то из ра зим, нео че ки ва
не ри бе. 

Са ви но ва адап та ци ја и ре
жи ја фо ку си ра не су, пре све га, 
на со ци јал но без на ђе и ње го ве 
по сле ди це... 

Та те ма си гур но је сте не ки на
лог вре ме на у овом тре нут ку. Ја 
сам пре два де се так го ди на са за
до вољ ством од гле дао ње го ву пр ву 
ре жи ју „Шар га на“ у Срп ском на
род ном по зо ри шту у Но вом Са ду. 
То је би ла жи ва, ак ту ел на и, на 
не ки на чин, про во ка тив на пред
ста ва у ко јој се он све вре ме, ипак, 
кре тао у гра ни ца ма оно га што је 
на пи са но. На дам се да је то слу чај 
и у овој при ли ци. Ако смем то да 
ка жем, ми слим да ово га пу та ни је 
би ло те шко на ћи ве зу из ме ђу не
срећ них, нео ства ре них, без на де
жних љу ди ко је сре ће мо да нас на 
сва ком ко ра ку и оних ко је сам ја 
ше зде сет и не ке – ка да се рад ња 
до га ђа – ви део 1973. и 1974. го ди
не, ка да сам ту дра му пи сао. 

Овај ко мад мо же да се са
гле да ва на мно го на чи на, да се 
ра курс по ме ра од те ме до те ме. 

Јед на од ве ли ких те ма ко ји ма 
сте се у ње му ба ви ли је и по хле
па. С тим у ве зи, не ми нов но се 
на ме ће и пи та ње – да ли је наш 
на род обо лео од по хле пе?

Не мо же се ни шта уоп шта ва
ти. Ка да се ра ди о овим лич но сти
ма из ка фа не „Шар ган“, они са
ња ју да оства ре не ке еле мен тар не 
усло ве за жи вот. Њи хов нај ве ћи 
про блем је углав ном са мо ћа, уса
мље ност. Ни је слу чај но да са ња ју 
ону основ ну је ди ни цу ко ја се зо ве 
по ро ди ца. Они не мо гу да оства ре 
ни ту сво ју, нај е ле мен тар ни ју же
љу, а ка мо ли не што дру го. По хле
па се по ја вљу је код два ли ка ко ји 
се ба ве по ли ти ком. Ми слим да је 
то не што што не би тре ба ло да 
пред ста вља из не на ђе ње ни за вас, 

ни за гле да о це, ни ти за би ло ко га. 
„Шар ган“ је сте ци ште кел

не ри ца, кур ви, по ли ти ча ра, 
про сја ка, скит ни ца, бив ших 
ро би ја ша… а за јед нич ка им је 
пат ња ко ју сва ко од њих но си у 
се би и уно си у ову нео бич ну ка
фа ну. Ви те по ни же не љу де без 
пер спек ти ве и на де бра ни те, за
сту па те, не оп ту жу је те их, га ји
те пре ма њи ма ем па ти ју, љу бав, 
раз у ме ва ње... Мо же ли чо век 
и са те рав ни да се про јек ту је 
увис, од но сно да ли је оства ре
ње чо ве ко вог иден ти те та и ње
го ве сре ће мо гу ће на свим ни во
и ма? 

Пре мно го го ди на, баш по во
дом „Су бо те“ и „Чу да у Шар га ну“, 
је дан но ви нар ме је пи тао за што 
се ба вим пе ри фе ри јом. Од го во
рио сам, от при ли ке, да то је сте 
пе ри фе ри ја у од но су на Те ра зи је 

и у од но су на те тач ке на ко ји ма 
има мно го мо ћи и нов ца, али ни
је пе ри фе ри ја у од но су на зве зде. 
Да кле, чо век и на тој та ко зва ној 
пе ри фе ри ји, под од ре ђе ним окол
но сти ма, мо же да кре не увис. Ако 
не би би ло та ко, он да би жи вот 
био стра шни ји, цр њи и тра гич ни
ји не го што нам се чи ни. Јер, ипак, 
на том ни воу, кад по гле да мо це лу 
пла не ту, жи ви нај ве ћи број љу ди. 
Тај нај ве ћи број љу ди, укљу чу ју ћи 
пре све га оне на нај ни жем ни воу, 
ко ји не ма ју ни ка кве шан се, ако им 
се по сре ћи, ако по ку ша ју да тра
же, мо гу да на ђу не ку ста зу ко ја 
ће да их из диг не из над тог ни воа и 
да се, ме та фо рич ки и услов но ре
че но, при бли же не ким зве зда ма. 

До ко је ме ре су ови ли ко ви 
фик тив ни, а од ко је су ствар
ни?

Че сто знам да узмем не ке 
књи ге ко је сам дав но чи тао, па 
он да иш чи та вам оно што сам у 
њи ма ис под вла чио. Пре не ко ли
ко да на, у књи зи „Чо век без свој
ста ва“, под се тио сам се ре че ни це 
у ко јој пи ше да оно што је са мо 
за ми шље но ни је ма ње ствар но од 
оно га што по сто ји, од но сно оно 
што не по сто ји ни је ма ње ствар
но од оно га што по сто ји. Слич не 
из ја ве мо гу да се на ђу и код До
сто јев ског, Гом бро ви ча... Пре ма 
то ме, ово што ја ва ма го во рим, ни
је са мо из мо је гла ве. То је јед но 
ис ку ство до ко га до ла зе љу ди ко ји 
се ба ве пи са њем. Они ства ра ју ли
ко ве ко ји не кад мо гу да из гле да
ју фик тив но, а не кад ре ал но или 
не ре ал но. Јед ном сам, ако смем то 
да ка жем ов де, ре као: „И умет ност 
је ствар ност“. Да кле, све што се и 
у тој сфе ри умет но сти по ја ви, мо
же мо тре ти ра ти као нај ствар ни ју 
ствар ност, или чак и ви ше од то га 
– као не ки екс тракт ствар но сти. 

Па ра лел ни ток рад ње пра
ти при чу о дво ји ци рат ни ка из 
Пр вог свет ског ра та, ко ји, ма да 
одав но мр тви, и да ље тра га ју за 
прав дом и та ко сти жу у да на
шње вре ме. Ко ли ко је на ма, као 
јед ном ма лом на ро ду, те шко да 
бра ни мо сво је исти не? 

Ма лом на ро ду је све те шко, а 
по го то ву да бра ни сво је исти не. 
Пре су де су увек у ру ка ма ја ких, 
моћ них и ве ли ких, и ту је те шко 
са чу ва ти, пла си ра ти, до ка за ти и 
од бра ни ти сво ју исти ну. На рав но, 
то не зна чи да од ње тре ба од у ста
ти. Али, пре све га, мо ра ли би смо 
са ми са со бом да бу де мо на чи сто 
шта је то на ша исти на, та ко да 
зна мо шта бра ни мо.

Ра то ви, пат ње, не сре ће… 
по след њих сто ти нак го ди на, то 
је по ста ло не што као наш усуд?

Мо жда би смо и мо гли да се 
осло бо ди мо то га, кад би то за

ви си ло са мо од нас. Али, од нас 
ни шта од то га не за ви си. Ево са
да, на ис то ку Евро пе има мо је дан 
нео че ки ва ни рат ни су коб ко ји 
мно ги по ку ша ва ју да уга се. Мно
ги они ко ји га га се мо жда га, иза 
ку ли са, пот па љу ју и за то ми не 
зна мо ка кве ће раз ме ре и об ли ке 
да до би је и ко ће све у то да бу де 
уву чен. То не мо же да за ви си ни 
од нас, ни од Хр ва та, ни од Ма ђа
ра, Ру му на, Гр ка... Зна се од ко га 
то за ви си. 

По је ди ни ли ко ви у Ва шим 
дра ма ма, на ро чи то у „Ха са на
ги ни ци“ и „Чу ду у Шар га ну“, у 
по тра зи за зр ном по сто ја но сти 
до се жу до са зна ња да је су шти
на жи во та уме ти тр пе ти и зна
ти жи ве ти са соп стве ном му ком 
ко ја нам отва ра очи и чи ни нас 
љу ди ма. Ути сак је да сте пат њу, 
на ро чи то у „Шар га ну“, уз ди гли 
до сим бо ла? 

На дам се да је сам. Је дан од ју
на ка „Шар га на“ ка же, от при ли ке, 
да пат ња и не сре ћа ипак до ђу да 
нас не че му на у че. И, на рав но, ако 
смо па мет ни, ми ће мо од то га што 
нас је по го ди ло, из ву ћи не ки за
кљу чак, ко ји ће нам по мо ћи да пре
вла да мо не ке но ве не сре ће и пат ње 
ко је нас оче ку ју. 

Ако је ка фа на „Шар ган“ ше
зде се тих го ди на би ла остр во од
ба че них на пе ри фе ри ји Бе о гра
да, у шта је „ево лу и ра ла“ да нас, 
не ко ли ко де це ни ја ка сни је? 

Та кве љу де или мо жда још не
срећ ни је, мо же те на ћи чим иза ђе те 
на ули цу. Има их на Зе ле ном вен цу, 
Же ле знич кој ста ни ци... Не мо ра
те да иде те да ле ко од цен тра Бе о
гра да. Они су увек ту и, на жа лост, 
бо јим се да ће их увек би ти. По ли
ти ча ри нам стал но обе ћа ва ју не ка
кве про ме не, а он да од ла жу ро ко ве 
ка да ће се њи хо ва обе ћа ња ре а ли
зо ва ти. Она се, на жа лост, ско ро ни
кад и не ре а ли зу ју. Он да до ђу не ки 
дру ги по ли ти ча ри, ко ји на не ким 
из бо ри ма сме не ове прет ход не, и 
све опет поч не ис по чет ка, са истом 
при чом, истим обе ћа њи ма, истим 
од ла га њи ма. То се та ко већ ду го вр
ти у круг. Ми смо се мно го на да ли 
и оче ки ва ли од про ме на 5. ок то бра, 
јер смо до та да има ли, бар смо ве
ро ва ли и на да ли се да има мо, не ку 
ал тер на ти ву. Зна ли смо ко га је тре
ба ло ски ну ти. На да ли смо се да ће 
по сле то га до ћи не ко ко ће ства ри 
у на шој зе мљи да окре не у дру гом 
прав цу. Али, ни је. Оно што сам ре
као не где, мо жда 2001. или го ди ну
две ка сни је, мо гу да ка жем и да нас. 
Има ли смо пе ти, али не и ше сти 
ок то бар. Он још увек че ка.

Ми ко јан Без бра ди ца

Инспирише ме све
што видим и што

чујем. Писање је процес
који се не састоји само
из буквалног исписивања
папира. Оно је стварање
нечегаитуимамногооб
лика. То је посао који се
непрекиданиусну.Уне
ко своје време, водио сам
чак и дневник снова који
самобјавиоподнасловом
„Сневник“. У њему сам
сноветретирао каонеку
врсту стварности која
нам није лако доступна
за разумевање, али је бар
добро да на њу обрати
мопажњу.Акохоћетеда
се бавите писањем и да
стварате неке драмске
ликове, морате да слу
шате и посматрате све
око себе. Кад идем ули
цом, мени не промакне
ниједанизлог.Гледамих
икаонекумртвуприроду
– сликарску, или као не
кумалу сценографију. Са
другестране,свакичовек
кога сретнете, може да
вам дâ неку информаци
ју о себи којуможете да
уградите у неки од тих,
како малопре рекосмо,
фиктивних ликова и по
том да га, помоћу неког
ко је прошао поред вас,
направите стварнијим и
убедљивијим.



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ФЕБРУАР 2015.

ДО БИТ НИК НА ГРА ДЕ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ“, БИ СЕР КА ЦВЕ ЈИЋ

Част и привилегија за Београд

При ма до на Опе ре 
На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду и 
про фе сор еме ри
тус Би сер ка Цве

јић до бит ник је На гра де „До си теј 
Об ра до вић“ за жи вот но де ло, за 
2014. Та ко је од лу чио жи ри ко ји 
су чи ни ли: проф. др Во ји слав Је
лић (пред сед ник), проф. др Слав
ко Гор дић, др Мар ко Не дић, проф. 
др Дра ган Си ме у но вић и проф. др 
Мир ко Ва си ље вић.

На гра да јој је уру че на про шле 
су бо те, 21. фе бру а ра, на Ве ли кој 
сце ни На род ног по зо ри шта. Све
ча ност про гла ше ња по бед ни ка 
ре жи ра ла је Ива на Дра гу ти но вић 
Ма ри чић, а уче ство ва ли су со ли
сти опе ре, не ка да шњи сту ден ти 
го спо ђе Би сер ке Цве јић, Ор ке
стар На род ног по зо ри шта под 
упра вом ма е стра Де ја на Са ви ћа и 
сту ден ти дру ге го ди не глу ме Ака
де ми је ле пих умет но сти у кла си 
про фе со ра Бо жи да ра Ђу ро ви ћа и 
Ха џи Не на да Ма ри чи ћа. Про грам 
је во ди ла драм ска умет ни ца Ра да 
Ђу ри чин.

На гра ду, ко ју до де љу је За ду
жби на „До си теј Об ра до вић“ уз 
по др шку Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња, На род не бан ке 
Ср би је и На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, а ко ја се са сто ји од пла
ке те са ли ком До си те ја Об ра до
ви ћа, по ве ље и нов ча ног из но са, 
ла у ре ат ки њи је уру чио Ра до мир 
Пут ник, књи жев ник и пред сед
ник Управ ног од бо ра За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић“.

Нео бич но бо га ту ка ри је ру ове 
умет ни це обе ле жи ло је, да по ме
не мо бар нај ва жни је, де сет го ди
на у Опе ри На род ног по зо ри шта, 
осам на ест у Беч кој др жав ној 
опе ри (са мо ту је оства ри ла 25 
уло га и ви ше од 370 сцен ских 
на сту па), три у Опе ри ХНК у За
гре бу; па Ме тро по ли тен, Ска ла, 
Ко вент Гар ден, Бољ шој те а тар, 

ве рон ска Аре на, на пуљ ски „Сан 
Кар ло“, Те а тар „Ко лон“ у Бу е нос 
Аире су... Ан то ло гиј ске кре а ци је 
Вер ди је вих хе ро и на – Ам не рис у 
„Аиди“, Ацу че на у „Тру ба ду ру“, 
Ебо ли у „Дон Кар ло су“... Не за бо
рав на Кар мен. Из ван ред не во де ће 
ме цо со пран ске ро ле у „Вер те ру“, 
„Сам со ну и Да ли ли“, „Адри ја ни 
Ле ку врер“, „Хоф ма но вим при ча
ма“, „Вал ки ра ма“, „Три ста ну и 
Изол ди“... А по том: два де сет го
ди на на Фа кул те ту му зич ке умет
но сти у Бе о гра ду и на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду где је 
би ла про фе сор со ло пе ва ња; не
ко ли ко го ди на на ме сту ру ко во ди
о ца опер ских сту ди ја у На род ном 
по зо ри шту, на Ака де ми ји БК, у 
Опе ри и те а тру „Ма дле ни а нум“; 
нај зад, зва ње про фе со ра еме ри ту
са ко је је сте кла 2011...

По ред све га ово га, Би сер ка 
Цве јић је и до на тор Му зе ја На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Слу чај 
је хтео да је у про сто ри ја ма Му
зе ја баш сад у то ку из ло жба под 
на сло вом „Да ро ви и да ро дав ци“, 
на ко јој се, из ме ђу 
оста лих екс по на
та, мо гу ви де ти и 
на кит и по јас ко ји 
је Би сер ка Цве јић 
но си ла као Ам не
рис у „Аиди“, а 
ко је је по кло ни ла 
Му зе ју. До но си мо 
од лом ке ње не при
че ко ја је об ја вље
на у каталогу ове 
по став ке:

„Ро ђе на сам 
1923. у Дал ма ци ји, 
али кад сам има
ла две го ди не мој 

отац, ко ји је био мор нар, кре нуо 
је у Бел ги ју, ра ди бо ље за ра де, и 
це ла по ро ди ца по шла је с њим. 
Има ла сам те шко де тињ ство: та та 
је ра дио као ру дар, а ма ма је пра
ла и пе гла ла веш дру гих ру да ра, 
ко ји су жи ве ли у ис тој ку ћи где и 
ми. Ту се увек пе ва ло и ја сам пе
ва ла са њи ма. Ра сла сам уз дал ма
тин ске пе сме, пе ва ла сам у цр кви, 
па и на ули ци да бих за ра ди ла ко
ју па ру. У цр кви сам пе ва ла 'Аве 
Ма ри ју' и ор гу љаш је за
па зио мој глас; има ла 
сам баш од Бо га дар 
– но те уоп ште ни сам 
зна ла. Јед ног да на 
је до шао код нас да 
би раз го ва рао с та
том и пред ло жио 
му да се за ме не 
спре ми сти пен
ди ја да бих 
учи ла пе ва ње, 
али мој та та, 
не пи смен и 
кон зер ва ти
ван, од био је, 

јер у то вре ме, 
за њега, пе ва
чи це су би ле 
са мо же не ла
ког мо ра ла. 
Кад је ме ни 
би ло де вет
на ест го ди на, 
та та је по ги
нуо у руд ни ку 
и оста ли смо 
ма ма, два мо ја 
бра та и ја. 

По сле ра та, 
1945. до шао је 
део фол кло ра 
'Иво Ло ла Ри
бар' из Бе о гра
да са ко ји ма је 
био и Чан га
ло вић, за јед
но са ок те том 
из Љу бља не, 
и ја сам би ла 
од у  ш е  в љ е  н а 
њи ма. Од та да 
сам са мо же ле
ла да до ђем у 

Ју го сла ви ју. Ни сам ја та да зна ла 
ни шта су Ср би, ни Дал ма тин
ци, са мо сам хте ла у Ју го сла ви ју. 
Ни сам ни зна ла да су у то вре ме 
љу ди бе жа ли из Ју го сла ви је због 

ко му ни зма; ја 
ни сам зна

ла ни шта 
је ко му
н и  з а м . . . 
С т и  г л а 

сам 1946, 
у си ро ма

ш т в о 
и 

јад... Од ве ли су ме у 'Ло лу Ри
бар', што сам ја и же ле ла. Ту су 
ми по ну ди ли сти пен ди ју за опе ру, 
а ја ни сам зна ла ни шта је опе ра. 
Ми сли ла сам да је то не што фан
та стич но и ро ман тич но, али кад 
су ме од ве ли на 'Бо е ме', опе ра ми 
ни је би ла ле па – пе ва ли су за ме
не не при род но па сам ми сли ла да 
се де ру и то ми се ни је до па ло. 
Ипак су ме на те ра ли да се спре
мам за ауди ци ју... Спре мао ме је 
ма е стро Бај шан ски, а ауди ци ју 
сам има ла код Ри јав ца... Бог да
ну Ба би ћу имам да за хва лим што 
ме је увео у На род но по зо ри ште, 
са до зво лом Оска ра Да но на. Он 
ми је све при пре мао. У по чет ку 
сам пе ва ла у 'Ко шта ни' и ма ње 
уло ге, а 1954. ди пло ми ра ла сам 
Шар ло том у 'Вер те ру'... До 1960. 
сам пе ва ла у На род ном по зо ри
шту, а он да је кре ну ла свет ска 
ка ри је ра... Во ле ла сам Ам не рис 
и Ебо ли. Ко стим у ко јем сам нај
ви ше пе ва ла је по клон из Бел ги
је, а на кит је на ру чен из Егип та. 
По кло ни ла сам га Му зе ју На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду јер ту 
сам по че ла, ме не је бе о град ска 
пу бли ка ја ко во ле ла; љу бав из 
пу бли ке увек се осе ћа ла. Има
ла сам ов де и див не ко ле ге, као 
што су би ли Ме ла ни ја Бу га ри но
вић, Ва ле ри ја Хеј ба ло ва, Ба хри
ја Ну ри Ха џић, Жар ко Цве јић, 
Ста но је Јан ко вић и мно ги дру ги. 
По сле ка ри је ре ужи ва ла сам док 
сам ра ди ла са Бо ром По по ви ћем 
у Опер ском сту ди ју На род ног 
по зо ри шта. 

Во лим Бе о град! Ту сам про
ве ла нај срећ ни је го ди не. Опе ра 
На род ног по зо ри шта увек ми је 
да ва ла ку ра жи да идем да ље, а 
бе о град ска пу бли ка се не за бо
ра вља.“

За вр ши мо ре чи ма ње ног ко
ле ге Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, из
го во ре ним на све ча но сти уру че
ња На гра де: „Због ње не ше зде
сет пе то го ди шње вр хун ске умет
нич ке и пе да го шке ка ри је ре, због 
зна чај них при зна ња и на гра да 
ко је је до би ла код нас и у све ту, 

ме ђу ко ји ма је (од ве че рас) и 
На гра да 'До си теј Об ра до вић' 
за жи вот но де ло, због број

них на ших и свет ских ен
ци кло пе ди ја и лек си ко на 
у ко ји ма се на ла зи ње но 
име, као и због то га што 
је оста ла јед но став на, 
при род на, скром на и ср

дач на упр кос зве зда ним ста за ма 
ко ји ма се де це ни ја ма кре та ла, 
част је и при ви ле ги ја за Бе о град, 
за ње ну во ље ну и њој нај дра жу 
бе о град ску пу бли ку и за све нас, 
ње не при ја те ље, ко ле ге, уче ни

ке, по зна ни ке и по што ва о це – 
што има мо Би сер ку Цве јић!“ 

Је ли ца Сте ва но вић

ГоспођаБисеркаЦвејић
јепознатаипризната

уземљиисветукаоврхун
ски музички стваралац и
вокални педагог. Попут
Доситеја, вратила се, на
кон у иностранству про
ведене младости, у родну
земљу и посветила јој сву
својустваралачкуенергију,
проносећи потом најчуве
нијим светскиммузичким
сценаманесамославусво
га талента, већ и глас о
својој земљи и Београду у
којемјепровеланајплодни
је деценије свога живота
(изобразложењажирија).

Када је, сасвим млада
и неискусна, без пробе

„ускочила“ у захтевну улогу
Амнерис у Бечкој државној
опери,чувена, великапева
чицаБиргитНилсон,ко
ја је певалаАиду, рекла
је: „Узмите ову малу,
она је прави бисер“.
Следеће године је
постала стални
члановезначајне
оперскекуће.

ла и пе гла ла веш дру гих ру да ра, 
ко ји су жи ве ли у ис тој ку ћи где и 
ми. Ту се увек пе ва ло и ја сам пе
ва ла са њи ма. Ра сла сам уз дал ма
тин ске пе сме, пе ва ла сам у цр кви, 
па и на ули ци да бих за ра ди ла ко
ју па ру. У цр кви сам пе ва ла 'Аве 
Ма ри ју' и ор гу љаш је за
па зио мој глас; има ла 
сам баш од Бо га дар 
– но те уоп ште ни сам 
зна ла. Јед ног да на 
је до шао код нас да 
би раз го ва рао с та
том и пред ло жио 
му да се за ме не 
спре ми сти пен
ди ја да бих 
учи ла пе ва ње, 
али мој та та, 
не пи смен и 
кон зер ва ти
ван, од био је, 

ко му ни зма; ја 
ни сам зна

ла ни шта 
је ко му
н и  з а м . . . 
С т и  г л а 

сам 1946, 
у си ро ма

ш т в о 
и 

што су би ли Ме ла ни ја Бу га ри но
вић, Ва ле ри ја Хеј ба ло ва, Ба хри
ја Ну ри Ха џић, Жар ко Цве јић, 
Ста но је Јан ко вић и мно ги дру ги. 
По сле ка ри је ре ужи ва ла сам док 
сам ра ди ла са Бо ром По по ви ћем 
у Опер ском сту ди ју На род ног 
по зо ри шта. 

Во лим Бе о град! Ту сам про
ве ла нај срећ ни је го ди не. Опе ра 
На род ног по зо ри шта увек ми је 
да ва ла ку ра жи да идем да ље, а 
бе о град ска пу бли ка се не за бо
ра вља.“

За вр ши мо ре чи ма ње ног ко
ле ге Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, из
го во ре ним на све ча но сти уру че
ња На гра де: „Због ње не ше зде
сет пе то го ди шње вр хун ске умет
нич ке и пе да го шке ка ри је ре, због 
зна чај них при зна ња и на гра да 
ко је је до би ла код нас и у све ту, 

ме ђу ко ји ма је (од ве че рас) и 
На гра да 'До си теј Об ра до вић' 
за жи вот но де ло, због број

них на ших и свет ских ен
ци кло пе ди ја и лек си ко на 
у ко ји ма се на ла зи ње но 

при род на, скром на и ср
дач на упр кос зве зда ним ста за ма 
ко ји ма се де це ни ја ма кре та ла, 
част је и при ви ле ги ја за Бе о град, 
за ње ну во ље ну и њој нај дра жу 
бе о град ску пу бли ку и за све нас, 
ње не при ја те ље, ко ле ге, уче ни

ке, по зна ни ке и по што ва о це – 
што има мо Би сер ку Цве јић!“ 

ада је, сасвим млада
и неискусна, без пробе

„ускочила“ у захтевну улогу
Амнерис у Бечкој државној
опери,чувена, великапева
чицаБиргитНилсон,ко
ја је певалаАиду, рекла
је: „Узмите ову малу,
она је прави бисер“.
Следеће године је

стални
члановезначајне



7ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕФЕБРУАР 2015.

За Да ли ју Има нић 
(1974), пр ва ки њу Ба
ле та На род ног по зо ри
шта, ни ка да се у по ро
ди ци ни је по ста вља ло 

пи та ње шта ће би ти ње на бу ду ћа 
про фе си ја. Отац Му ха мед Ме до 
Има нић био је пр вак ба лет ског 
ан сам бла у На род ном по зо
ри шту у Са ра је ву и це
ње ни гост у Бе о гра ду, а 
мај ка Сав ка  солиста
епи зо ди ста, а доц
ни је пр ви пе да
гог у Основ ној и 
Сред њој ба лет
ској шко ли у Са
ра је ву, а за тим, 
од 1993, и у бе
о град ској Ба лет
ској шко ли „Лу јо 
Да ви чо“. Да ли ја 
је де тињ ство про
во ди ла у ба лет ској 
са ли, уче ћи тај не ове 
игре од мај ке и оца, а све 
пред ста ве је од гле да ла иза 
ку ли са са ра јев ске по зор ни це. 
За тим је 1992. за вр ши ла Ба лет ску 
шко лу у Бе о гра ду и од мах је ан
га жо ва на у бе о град ском Ба ле ту. 
Сво ју пр ву уло гу, Шут у „Ла бу до
вом је зе ру“, од и гра ла је у На род

ном по зо ри шту ла ко но го, тех нич
ки без за мер ки, уз мно го мла да
лач ког шар ма. Зва ње со лист ки ње 
до би ла је 2000, а пр ва ки ња је по
ста ла 2004. го ди не.

У Да ли ји ном со ли стич ком 
ре пер то а ру би ле су улоге у ба
ле ти ма „Жи зе ла“, „Дон Ки хот“, 

„Ла бу до во је зе ро“, „Љу бав ча роб
ни ца“, „Па ки та“, „Алек сан дар“ и 
опе ри „Фа уст“. Глав не уло ге игра 
у ба ле ти ма „Сан о ру жи“, „Ка вез“, 
„Успа ва на ле по ти ца“, „Док тор Џе
кил и ми стер Хајд“, „Ро мео и Ју ли
ја“, „Ко то та мо пе ва“, „Ба ја де ра“, 

„Жизела“... У ин тер пре та ци
ја ма ових уло га, Да ли ја 

ис по ља ва ве о ма пре
ци зну вир ту о зност 

кла сич ног ба ле та, 
ко ју опле ме њу је 
искре ним емо
ци ја ма, што 
ње ној игри 
да је при ме ран 
склад. Ра де ћи 
са пе да го зи ма 
и ре пе ти то ри
ма Зо јом Бе

го ли, Ми ли цом 
Јо ва но вић ко ја 

ју је ве о ма сту ди
о зно при пре ма ла за 

так ми че ње у Вар ни 
1994. (ушла је у дру ги 

круг), а у по след ње вре ме 
са Кон стан ти ном Те ше ом ко ји 

јој је прет ход но био из у зет но по у
здан и ин спи ра ти ван парт нер, Да
ли ја је играч ку ка ри је ру раз ви ја ла 
уз ла зним пу тем. 

Нај ве ће умет нич ке до ме те је 
до се гла игра ју ћи уло гу Младе 
у да нас већ култ ном ба ле ту „Ко 
то та мо пе ва“ у ко ре о гра фи
ји Ста ше Зу ров ца, у ко ју уно си 
искре на осе ћа ња ко ји ма се због 
ху мор но сти на ив не бо ја жљи во
сти мо ра  ве ро ва ти, као и До ли 
у ба ле ту „Док тор Џе кил и ми
стер Хајд“ Вла ди ми ра Ло гу но ва 
(кореографа са ко јим је оства ри
ла изванредну сарадњу у многим 
представама). У том балету је, са 
парт не рима, успешно оства рила 
ко ре о гра фо ве за ми сли ус ко ви
тла не игре на би је не не га тив ним 
емо ци ја ма. 

На гра де ни су из о ста ле: По
хва ла На род ног по зо ри шта за 
уло ге Ви ле Бри ли јант и Пла ва 
пти ца у „Успа ва ној ле по ти ци“ 
(ко ре о граф В. Ло гу нов), 1995, а 

као чла ни ца из во ђач ког ти ма ба
ле та „Ко то та мо пе ва“ добила 
је два признања  – На гра ду гра
да Бе о гра да за му зич косцен ско 
ства ра ла штво 2004, као и На гра
ду „Ди ми три је Пар лић“ 2005.

Од број них го сто ва ња са ма
тич ним ан сам блом, са по но сом се 
се ћа го сто ва ња у Ко лум би ји, где 
су сва из во ђе ња пра ће на ова ци
ја ма. Са мо стал но је го сто ва ла у 
„Жи зе ли“ (у СНПу у Но вом Са
ду, 1996. и На род ном по зо ри шту 
у Са ра је ву 2002), у пред ста ви 
„Че ка ју ћи не бо“ (Ма ло по зо ри
ште „Ду шко Ра до вић“, 1996), на 
Га ла кон цер ту по во дом 50го ди
шњи це са ра јев ског Ба ле та 2000, 
као је ди ни уче сник из Ср би је, те 
у ба ле ту „Оди сеј“ (Ри ал то те а
тар, Ли ма сол на Ки пру), 2004. У 
Ка мер ној опе ри „Ма дле ни а нум“ 
је игра ла у ба ле ти ма „Ли бе ра
бенд“ 2002. и „Ама де ус“ 2006. 

Да ли ја Има нић са успе хом 
са ра ђу је са Ба лет ском шко лом 
„Лу јо Да ви чо“ где је професор 
предмета „ре пер то ар кла сич ног 
ба лет а“. У пе да го шком ан га жо
ва њу она ви ди на ста вак сво га 
уче шћа у да љем раз во ју на ше 
умет нич ке игре.

(на ста ви ће се)

По чет ком 1982. го
ди не Ерих Де кер 
је са сти лом и уку
сом опле ме нио 
ам би јент сце не Те

а тра „Круг 101“, у ко јем се игра ла 
„Вер ги ли је ва смрт“ Хе р ма на Бро
ха, пред ста ва ко ју је дра ма ти зо вао 
и сцен ски уоб ли чио Ду шан Ми
ха и ло вић, а на цр те ко сти ма да ла 
Љи ља на Ор лић. Кри ти чар Ра дио 
Бе о гра да Де јан Пен чићПо љан
ски у свом тек сту „Вер ги ли је ва 
смрт“ од 29. ја ну а ра, ис та као је да 
су „сце но гра фи ја Ери ха Де ке ра и 
сам про стор Кру га 101, као рет ко 
кад, чи ни ли при кла дан оквир за 
ка зи ва ње овог тек ста“.

Ре ди тељ Ду шан Ми ха и ло вић 
и сце но граф Ерих Де кер су са ра
ђи ва ли на још јед ној пред ста ви, 
„Ифи ге ни ја на Та ври ди“ Ј. В. Ге
теа, ко јом је обе ле же на 150го ди
шњи ца ро ђе ња пи сца. Пре ми је ра 
је би ла 18. ма ја 1982. на ма лој, 
ка мер ној сце ни На род ног по зо ри
шта у Зе му ну. У на ја ви пре ми је ре, 
ре ди тељ обра зла же свој при ступ 
де лу: „из у зев мит ске те ме са вре
ме них зна че ња ово ни је ан тич ки 
ко мад, чак ни у фор мал ном сми
слу, јер не ма хо ро ве, већ је де ло о 

уз не ми ре ном све ту опа сних про
ти ву реч но сти“ (По ли ти ка,  18. мај 
1982). У том кон тек сту је и де кор 
пра вљен од ку ли са, за ве са и не
што па пир на тих тра ка. Кри ти ци 
се ово ни је до па ло: „Ре ди тељ ска 
не моћ ар ти ку ла ци је, би ло да је 

реч о идеј ном кон цеп ту пред ста
ве би ло о сцен ском об ли ко ва њу 
ма те ри ја ла, очи глед но се пре не ла 
и на оста ле ства ра о це: сце но гра
фа Ери ха Де ке ра, чи ји је де кор 
пред ста вљао ам би јент за естрад
ни про грам, ко сти мо гра фа Мир
ја ну Мар ко вић чи је су кре а ци је 
при мер ни је лут ка ма не го жи вим 
глум ци ма...“ (Ав до Муј чи но вић, 
По ли ти ка екс прес, 20. мај 1982).

Твор ци пред ста ве „Ка ба ре 
код Бер тол та Брех та“, пре во ди
лац и аутор адап та ци је Сло бо дан 
Глу мац и ре ди тељ Зо ран Та сић, 

по зва ли су Де ке ра да им до ча ра 
ка ба рет ски про стор из 20тих го
ди на 20. ве ка. Де кер је сво је сце
но граф ско ре ше ње сло жио у до
ста чу дан ста рин ски ауто мо бил, 
ко ји ула зи на сце ну уз ја ку бу ку и 
све тлост. Он да га глум ци ра ста
ве на де ло ве од ко јих скла па ју 

ам би јент ка ба реа, 
где је дан се да за 
кла вир, дру ги од
ла зе за шанк и та
ко ре дом. По зо ри
шни кри ти ча ри су 
ве о ма по зи тив но 
оце ни ли ову кре
а ци ју. Пре ми је ра 
је би ла 9. ок то
бра 1982, на сце
ни Те а тра „Круг 
101“, у ко сти ми ма 
Љи ља не Ор лић и 
ори ги нал ном му
зи ком (ауто ри К. 
Вајлд, П. Де сау, 
Х. Ај злер, тран
спо зи ци ја Ра фај ло 
Блам).

У на ред не 
две го ди не Де
кер ства ра де кор 
за две пред ста ве. 

Пре ми је ра „Ко фе ра на ше мај ке“ 
Ви до са ва Сте ва но ви ћа, у ре жи ји 
Гра ди ми ра Мир ко ви ћа и ко сти
ми ма Љи ља не Ор лић, би ла је 8. 
фе бру а ра 1983. на сце ни Те а тра 
„Круг 101“. Ба лет ски ко лаж под 
на зи вом „По зив на игру“ је пре
ми јер но из ве ден тач но го ди ну 

да на ка сни је, 19. фе бру а ра 1984. 
Аутор иде је и ко ре о гра фи је је 
би ла Те ми ра По кор ни, из бор му
зи ке је на чи нио др Бо шко Ан ђел
ко вић, а из бор ко сти ма Бо жа на 
Јо ва но вић. И овом при ли ком 
твор ци пред ста ве би ли су су о че
ни са не до стат ком ма те ри јал них 
сред ста ва, те се де кор свео на 
оно што се има ло у фун ду су.

Од 1984, Ерих Де кер обо га
ћу је сво је сце но граф ско ис ку ство 
осми шља ва њем де ко ра за раз не 
кон цер те и при год не све ча но сти. 
Ме ђу њи ма су „Све ча ни кон церт“ 
по во дом 40го ди шњи це од пр ве 
пре ми је ре у осло бо ђе ном Бе о
гра ду (1984), „Све ча ност обе ле
жа ва ња ства ра ла штва Ди ми три ја 
Да ви до ви ћа“ (1985), „Кон церт 
чла но ва На род ног по зо ри шта у 
ко рист Дру штва Ср би је за бор бу 
про тив ра ка“ (1986), „Ако пам
тиш, чо ве че, ус пра ви се“ – све
ча на ака де ми ја по во дом 70 го ди
на од ства ра ња Ју го сла ви је (Са ва 
цен тар, 1988). Том при ли ком је 
по но во са ра ђи вао са Ан то ни јем 
Ђу ри ћем ко ји је био аутор тек ста 
про сла ве и ре ди тељ ком Ци са ном 
Му ру сид зе. 

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (8) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Од ан ти ке до Брех та – а све ма ње нов ца

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (49) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Да ли ја Има нић: Склад умет нич ке игре осва ја
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Креирањесвакеновеуло
гејепроцескојитраје

и самокада замисликоре
ографаускладимсасвојим
виђењем играчких зада
такаукојимаморамдасе
осећамдоброидапружим
искрене емоције, може да
сеочекујеуспех.

Био је веома поносан
што су њега, Немца,

позвали да ради сценогра
фију за свечану академију
поводомтаковеликогива
жног јубилеја као што је
била 70. годишњица ства
рањаЈугославије.
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29

понедељак

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

26

субота

19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта
Брехта 26

четвртак

19.30

САЛОМА

опера
Рихарда
Штрауса 07

субота

19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 21

субота20.00

ПРОСЛАВА 80 
ГОДИНА ГРАДСКЕ 
БОЛНИЦЕ, 
ЗАДУЖБИНЕ 
НИКОЛЕ 
СПАСИЋА

19

четвртак

19.30

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

опера
Гаетана 
Доницетија 14

субота 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 15

недеља12.00

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ЖАНКА 
СТОКИЋ”

15

недеља

19.30

МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА 

опера
Светислава
Божића 06

петак19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава
Нушића 02

понедељак 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 04

среда

03

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 05

четвртак 19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 08

недеља 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 09

понедељак

19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П. И. 
Чајковског 10

уторак 12.00

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„МЕША 
СЕЛИМОВИЋ”

11

среда 19.30

ТРАВИЈАТА 

опера
Ђузепа
Вердија 11

среда 19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 12

четвртак 19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 13

петак 19.30

ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића 16

понедељак

19.30

МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ 
ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА 
опера
Светислава
Божића 17

уторак 19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра Диме
Сина 18

среда 19.30

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С.Никачевић 
/ С.Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 20

петак 19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 22

недеља 19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

комедија
Бранислава 
Нушића 23

понедељак 19.30

АТИЛА

опера
Ђузепа
Вердија 25

среда

19.30

ХЕНРИ 
ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 27

петак 19.30

ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 28

субота

19.30

АЛЕКСАНДАР

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића

уторак

03

19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА ГРЕЈА 
/ ПРЕТПРЕМИЈЕРА

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

недеља

29

19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА ГРЕЈА 
/ ПРЕМИЈЕРА

БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ, 
балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

понедељак

30

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра Диме
Сина 31

уторак 19.30

СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса 01

среда 19.30

ОСТАВИТЕ 
ПОРУКУ или 
БЕГУНЦИ

драма Виде 
Огњеновић, гостује 
СНП, Нови Сад 02

четвртак 19.30

ТРУБАДУР

опера
Ђузепа
Вердија 03

петак 19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 04

субота

19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 01

недеља

09
драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 08
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 24

ЖЕНИДБА

уторак20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 19

БИЗАРНО

четвртак

20.30

драма
Љубомира
Симовића 03

ХАСАНАГИНИЦА

уторак 20.30

драма
Војислава 
Јовановића 
Марамбоа 08

НАШИ СИНОВИ

недеља

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 13

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

петак

20.30

комедија
Жана
Ануја 22

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

недеља

20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 15

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

недеља

20.30

комедија
Владимира и Олега 
Пресњакова 28

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

субота

20.30

комедија
Милоша
Николића 05

КОВАЧИ

четвртак

20.30

драма 
Албера 
Камија 21

НЕСПОРАЗУМ

субота

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 10

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

уторак

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 12

КЊИГА ДРУГА

четвртак

20.30

Т.М.Ригонат, по 
роману Ф.М.
Достојевског 04

ЗЛИ ДУСИ

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 14

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

субота

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 25

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

среда

20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 06

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак

20.30

комедија
Жана
Ануја 11

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда

20.30

М.Пелевић / С.Бештић,
по мотивима 
романа Т.Бернхарда, 
копродукција 03

МОЈЕ НАГРАДЕ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

20.30

драма 
Лукаса
Берфуса 07

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота20.30

Ђорђе Макаревић 
ОНИ / Дејан Коларов 
ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА  01

 ПРОГРАМ 
- МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ 

недеља 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 02

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

20.30

комедија
Милоша
Николића 16

КОВАЧИ

понедељак 20.30

драма
Горане
Баланчевић 17

ОГВОЖЂЕНА

уторак

20.30

драма 
Лукаса
Берфуса 18

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда 20.30

драма Борисава 
Станковића, гостује 
НП „Бора Станковић” 
из Врања  20

ТАШАНА

петак 12.00

поводом Светског дана 
поезије, у организацији 
Задужбине „Доситеј 
Обрадовић”  21

ПЕСНИЧКО 
ПОДНЕ

субота 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 23

БИЗАРНО

понедељак

20.00

КОНЦЕРТ 
АНСАМЛА 
DUO MODERATO

27

петак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 29

ХЕДА ГАБЛЕР

недеља 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 30

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 31

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 01

ЖЕНИДБА

среда 20.30

М.Пелевић / С.Бештић,
по мотивима 
романа Т.Бернхарда, 
копродукција 04

МОЈЕ НАГРАДЕ / 
ПРЕМИЈЕРА

субота

ГОСТОВАЊА У МАРТУ
БИЗАРНО | Шабац
ДЕРВИШ И СМРТ | Беч, Аустрија
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА | Студентски град

10.03.
22.03.
31.03.

ДОГАЂАЈИ У МАРТУ
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”, у 12 часова, Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ”, у 12 часова, Велика сцена
ПРОСЛАВА 80 ГОДИНА ГРАДСКЕ БОЛНИЦЕ, ЗАДУЖБИНЕ НИКОЛЕ СПАСИЋА, у 20 часова, Велика сцена
ТАШАНА, драма Борисава Станковића, гостује Народно позориште „Бора Станковић” из Врања,
Сцена „Раша Плаовић”
ПЕСНИЧКО ПОДНЕ, поводом Светског дана поезије, у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић”, у 12 
часова, Сцена „Раша Плаовић”
СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН, опера Ђ.Росинија, први пут у улогама Розине и Фигара - Невена Матић и Драгутин 
Матић, Велика сцена
КОНЦЕРТ АНСАМБЛА DUO MODERATO, у 20 часова, 
Сцена „Раша Плаовић”
СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА / ПРЕМИЈЕРА - У ОКВИРУ БЕОГРАДСКОГ ФЕСТИВАЛА ИГРЕ, балет у 
кореографији Владимира Логунова, према роману Оскара Вајлда, Велика сцена
ОСТАВИТЕ ПОРУКУ или БЕГУНЦИ, драма Виде Огњеновић, према мотивима романа „У старини име му беше 
Хемус” Борислава Чичовачког, гостује СНП, Нови Сад, Велика сцена
МОЈЕ НАГРАДЕ / ПРЕМИЈЕРА, ауторски пројекат Маје Пелевић и Слободана Баштића, по мотивима романа 
Томаса Бернхарда, копродукција са Културним центром Панчева, Сцена „Раша Плаовић”
ФИНАЛНИ ИЗБОР ЗА „MISS TOURISM SERBIA”, у организацији Туристичке организације Србије, у 20 часова, 
Велика сцена
ПОСТМОДЕРНИ КАБАРЕ ДОБРОГ ВОЈНИКА ШВЕЈКА, А.Лукач по мотивима Ј.Хашека, гостује Шабачко 
позориште, Велика сцена 

11.03.
15.03.
19.03.
20.03.

21.03.

21.03.

27.03.

30.03.

02.04.

04.04.

05.04.

06.04.

ЦЕНТАР САВА
29.04. ДОН КИХОТ, балет Лудвига Минкуса,
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ - гостују Ана Циганкова, 
примабалерина Националног балета из Амстердама и
Метју Голдинг, првак Краљевског балета из Лондона


