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ПО РУ КА ПОЉ СКОГ РЕ ДИ ТЕ ЉА КШИ ШТО ФА ВАР ЛИ КОВ СКОГ ЗА СВЕТ СКИ ДАН ПО ЗО РИ ШТА

Ми жи ви мо по сле за вр шет ка све та

Синоћ је, у оквиру
обележавања Свет
ског дана позори
шта, пре почетка
представе „Хенри

Шести“, драмска уметница На
родног позоришта Марија Виц

ковић прочитала традиционалну
ПорукуITI.Свакегодинесенатај
дан,27.марта,утеатримаширом
светапредпредставучитаПорука
коју,поизборуИнтернационалног
позоришног института Светске
организацијезаизвођачкеуметно

сти (International Theatre Institute
ITI;WorldOrganizationforthePer
formingArts),пишенекизначајан
театарскиуметник.Овегодинето
јебиопољскиредитељКшиштоф
Варликовски(KrzysztofWarlikow
ski,1962),којијесвојимколегама

ипублиципоручио:
„Позоришне прегаоце најлак

ше проналазимо ван позоришта.
Тосуобичнооникојипозориште
некористекаомашину зарепро
дуковањеклишеаиконвенција.

(наставакнастр.2и3).



РОМЕОИЈУЛИЈА

Гостујућапредстава„Ромеои
Јулија“, по текстуВилијaма

Шекспираи у режијиПредрага
МикијаМанојловића,бићепре
мијерно изведена у недељу 5.
априланаВеликојсцени.Улоге
тумаче Менсур Сафциу (Еска
ло), Никола Ракочевић (Парис),
АрмендИсмајли(Монтеки),Не
бојша Глоговац (Капулет), Ал
бан Укај (Ромео), Горан Јевтић

(Меркуцио), Арменд Балоку (Бенволио), Фарис Бериша
(Тибалт), Уликс Фехмију (Лоренцо), Едона Решитај (Го
спођа Монтеки), Наташа Тапушковић (Госпођа Капулет),
МилицаЈаневски/ЈованаГавриловић(Јулија),АнитаМан
чић(Јулијинадојиља),АртаСелими(Наратор,Коментатор,
Слуга,Апотекар).ДраматургјеОлгаДимитријевић,сцено
графБранкоХојник,костимографЗораМојсиловићПопо
вић, кореографСоњаВукићевић, амузику је компоновао
ВладимирПејковић.РечјеокопродукцијиКултурногцен
тра„Радионицаинтеграције“изБеоградаи„QendraMulti
media“изПриштине,арепризесу8.и9.априла.

М.Б.
ЖАНКААНИТИМАНЧИЋ

ДрамскауметницаАнитаМанчић
добитница је Награде „Жанка

Стокић“којудодељујуНароднопо
зориштеуБеограду,Компанија„Но
вости“иГрадПожаревац,асвечано
уручење биће одржано сутра, 29.
марта,у12часованаВеликојсцени.
Одлуку о овогодишњем лауреату је
једногласнодонеожиричији јепо
часни председник Мира Ступица,
а чланови су били главни уредник
и генерални директор „Новости“
Ратко Дмитровић, в.д. управника
Народног позоришта Дејан Савић,
прошлогодишња добитница Мира
Бањац и управник Српског народ
ногпозориштауНовомСадуАлек
сандарМилосављевић.Високопри

знање,установљено2003,уручујесесвакегодинеглумици
чија је „личностобележилапозоришниифилмскиживот
Србијесвојомстваралачкомзрелошћуибогатствомглумач
когизраза“,асастојисеодплакетекојударујеНационал
нитеатар(радакадемскогсликараисценографаГерослава
Зарића),статуетеЖанкеСтокић(дарградаПожаревца,рад
академског вајара Миливоја Богосављевића) и новчаног
износакојипоклањају„Вечерњеновости“.Досадашњедо
битнице ове награде су Светлана Бојковић,Милена Дра
вић, РадмилаЖивковић,ЂурђијаЦветић, РужицаСокић,
ЈелисаветаСаблић,ГорданаЂурђевићДимић,ДараЏокић,
МирјанаКарановић,ЉиљанаБлагојевић,ЉиљанаСтјепа
новићиМираБањац.

Р.П.Н.
УСПЕХ„ДЕРВИША“УБЕЧУ

Представа„Дервишисмрт“,премаистоименомроману
МешеСелимовића,подраматизацијиБориславаМи

хајловићаМихиза, у адаптацији и режији Егона Савина,
одигранајеунедељу22.мартанасцениАкценттеатрау
Бечу. Одушевљена публика у препуној сали, распродатој
јошпремесецдана,бурнимидугимаплаузомјеиспратила
глумачкиансамблпредвођенНиколомРистановским.

М.Б.
ЈУБИЛЕЈ„ТЕСЛЕ“

Поводом20. година од
премијере,упетак24.

априла на Сцени „Раша
Плаовић“ биће изведена
дуодрамаСтеванаПешића
„Теслаилиприлагођавање
анђела“,урежијиДушана
Михајловића. Измишље
ни интервју који је Тесла
1899,усвојојлаборатори
ји у Колорадо Спрингсу,
дао новинару часописа

„Билтен бесмртности“, тумачеЉубивоје Тадић (Никола
Тесла)иРадованМиљанић(ЏонСмит).

М.Б.
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Борба са сопственим     демонима

Премијера балета
„Слика Доријана
Греја“ у корео
графији и режији
Владимира Ло

гунова биће одржана наВеликој
сцени Народног позоришта 30.
марта 2015. Познати кореограф
после паузе од четрнаест годи
на,коликојепрошлоодпоставке
веома популарне балетске пред
ставе „Доктор Џекил и мистер
Хајд“, представиће своју корео
графску визију чувеног романа
Оскара Вајлда. У разговору за
Позоришне новине не крије за
довољство због поновног рада у
Народном позоришту, а посебно
истиче изузетну сарадњу са ба
летским уметницима који су од
личнопрепозналињеговеидејеи
кореографскарешења.

Познати роман „Слика До
ријанаГреја“био јетемамно
гих позоришних представа и
екранизација. Да ли су Вам
специфичности балетске умет
ностинаметнулеизвесна огра
ничењауприступуовомделу?

Признајем да је био велики
изазовкреиратикореографијуко
ја ће потпуно увести гледаоца у
сценски приказ драмске радње.
Тешко је само покретом испри
чатипричу.Дугосамразмишљао
иистраживаокакобихпронашао
путдосавршенекомбинацијепо
крета, музике и либрета. Ово је
ипакдрамабезречи.

Музика у представи је вео
маспецифична.Какостесеод
лучили за композиције разли
читихаутора?

Избор музике сам поверио
Александри Паладин, музичкој
уредници Радио Београда. Она

миједрагоценисарадникимно
гомијепомогладапронађемод
говарајућумузикузасвакуслику,
свакидеоприче.Мојаидејајеод
самог почетка била да користим
музику изузетног енглеског ком
позитора Ралфа Вон Вилијамса,

који није много познат код нас.
Његова снажна, експресивнаму
зиканамјепослужилакаооснов.
Свеостало јеизабраноуодносу
на либрето и последица је дуго
трајногистраживањаинапорног
заједничкограда.Користилисмо
икомпозициједругихауторакао
што су: Кшиштоф Пендерецки,

ЂерђЛигетииМајклТипет.
Далистезадовољнисарад

њом са балетским играчима?
Како су одговорили на Ваше
кореографскезахтеве?

Већнапрвимпробамасмосе
разумели. Играче добро позна
јем,многисубилимојиученици
у балетској школи. Тешко је ка
да вас играч не разуме. Ја више
нисамтоликомладдабихмогао
даим сампокажемпокрет.Али,
није било препрека. Одлично су
разумели моју идеју. Носиоци
главних улога су посебно добро
одговорили задатку. Сматрам да
ћеовеулогезначајноутицатина
њиховекаријере.

Идејузабалетпронашлисте
уделунаписаномкрајемдевет
наестогвека.Далиједанашње
добасавременихтенденцијадо
бартерензапрезентовањеова
квеврстелитературеитојези
компокрета?

Литерарни предложак је са
мо основ, а развој мојих идеја
представља неко другачије раз
мишљање, уз извесно одмицање
одоригинала.Насамомпочетку,
мојаидејајебиладасерадњаро
мана пребаци у данашње време,
међутим, у међувремену је по
знати енглески кореографМетју
Борн (Matthew Bourne) предста
вио своју кореографску верзи
ју Доријана Греја у том маниру.
Претекаоме је, у извесном сми
слу.Помислиосамданебибило
добродасенаистиначинбавим
том темом. Због тога сам се од
лучио за реално време одвијања
радње романа, али моја визија
трага за нешто слободнијим по
кретом. Апсолутно не одступам
однеокласике,алижелимдамо

ЛибретојенаписаоДу
шан Милосављев, из

бормузикесачинилаАлек
сандраПаладин,асистент
кореографа је Маја Вари
ћакАнтић,сценографБо
рис Максимовић, кости
мограф Катарина Грчић
Николић, а репетитори
су Милица Безмаревић,
Марија Вјештица, Паша
Мусић. У представи на
ступацелокупниансамбл
Балета, а у двострукој
солистичкој подели, уло
гуДоријанаГрејаприпре
мајуДејанКоларовиИгор
Пастор.Поредњих,пред
ставићесеисолисти:Бо
јана Жегарац Кнежевић,
ТамараИвановић,Милан
Рус,МилошМаријан,Теј
лор Клоу (Taylor Clow),
Мартин Хамер, Милица
Јевић Дрндаревић, Ивана
СавићЈаћићидруги.

Они проналазе пул
сирајуће изворе и живе
токоверекакојипривид
но заобилазе позоришне
дворанегдесесвакоднев
ноокупљајулегијељуди
у настојањима да подра
жавају некакве светове.
Имитирамо, уместо да
стварамовластитесвето
векојитребадасуфоку
сирани,чакидазависеод
дебатесапубликомиње
нихреакција; ти светови
протичускривениапозо
риштејединоимамоћда
ихоткрије.

Такве водиче налазим углав
номупрози.Сталноисвакодневно
размишљамописцимакојису,пре
стотинак година, пророчки, иако
опрезно,описалисумракевропских

богова који је нашу цивилизацију
оставио у тами, до данас неразја
шњеној.Мислим наФранцаКаф
ку, ТомасаМана иМарсела Пру
ста.Данасбиховојгрупипророка
додаоиЏонаМаксвелаКуција.

Њихово заједничко
осећање небрањеног кра
ја света, не планете, већ
модела међуљудских од
носа, поредака и побуне,
сада нас снажно прати.
Нас, који живимо после
завршетка света. Насу
прот криминалу и кон
фликтимакојисеразбук
тавајусвевишеивишеда
нисвеприсутнимедијиса
њиманедржекорак.Али
ови пожари брзо постају
досадни, неопозиво не
стају из медијских изве

штаја,амиостајемобеспомоћни,
престрављени, опкољени. Више
неуспевамодаградимокуле,ази
дине, које тврдоглаво подижемо,
небраненасниодчега,напротив,
саме траже заштиту и бригу тро
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

АПРИЛ2015.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•ДАРОВИИДАРОДАВЦИ
ауториАнаТомић

ВеснаБижићОмчикус,АлександарКелић

Борба са сопственим     демонима
ја кореографија кореспондира са
садашњимтренутком.

Да ли се и данашње дру
штво огледа у слициДоријана
Греја?

Онјевеомаактуелани
данас. Окружени
смотабло
и д и 
м а

који нам пласирају искључиво
лепотице или неке „значајне“
личности у чудним ситуацијама.
Нафотографијамадоминирафи
зичкалепота,алисеизатогакри
јубројнебизарнесцене,убиства,
насиље.Каоиуроману,Доријан
Греј данашњице је леп и млад,
али у потпуности разорен изну
тра.Његово стање је све лошије
ионконачноодлучуједанестане
саовогсвета.

Чини се да Доријан Греј
константнобежиодсебесамог,
алиидругихљуди.КакогаВи
доживљавате?

Он апсолутно није свестан
својих могућности. Оптерећују
га окружењеи свешто се деша
ваокоњега.Тонеминовнодово
дидокраја.Једноставно,желида
уништи сведоке, оне који добро
знају ко јеишта је ону ствари.
Затојеиодлучиодауништисво
јусликукаконебиостаоникакав
траг иза њега. Не само да бежи
одсамогсебе,већнежелинида
сесуочисаонимштојесте.Тоје

кукавичлукунајгоремоб
лику.Недостатакхрабрости
дасебипризнашкосиу
ствари.

Гдесеналазикоренњеговог
проблема?

Ужељиипотразизавечитом
младошћу.Немогућејеживетина
насловнојстраничасописа.

Сличномтематикомбавили
стесеиубалету„ДокторЏекил
имистерХајд“.Изражендуали
замдобраизланаводинапоми
сао даВас та темаконстантно
интригира.

Тема јесте слична, али није
истаупотпуности.Мотивијуна
ка су различити. Доктор Џекил
тражи лек који би био спас за
цеосвет,алипреовладавањегова
мрачна страна. Доријан није та
кав. У нереалној визији света, у
потразизавечитоммладошћу,ау
мрачномокружењу,постајелош.
ДокторЏекилнежелидабудета
кав. Лек који он справља, чини
га злим.АнаДоријанаизузетно
утичу околности и друштво. Он
неманикаквециљеве,посебноне
племените.Он једноставноужи
ва уживоту.Доброи злопосто
јеусвакомчовеку.Однасзависи

штаћепреовла
дати. Морамо

се бори

тисадемонима,недозволитида
ониовладајунама,већмињима.

ОскарВајлдјеуправоото
меписао,да је самопукоужи
вање смисаоживота. То је по
рукаиданашњегдоба.Ствари
сенисумногопромениле,авре
метече...

Искључиво уживање није и
не сме бити смисаоживота. Чо
век ипак мора да има и друге
жеље,одређенециљеве.Природ
но једасвижелимодауживамо
у благостању, међутим постоје
и различите вредности којима
треба да тежимо. Сведоци смо
агресивне промоције вечне мла
дости свуда око нас. Савремене
технологије су одлично оруђе за
то.Ипак,очигледно једапроток
временанијепресудан.Данаско
ристимо друштвене мреже, раз
личите медије. У време Оскара
Вајлда користила су се усмена
предања.Митолепотиинепро
лазној младости очигледно је
исконскиприсутануљудима.

БранкицаКнежевић

Борба са сопственим     демонима
ја кореографија кореспондира са
садашњимтренутком.

Да ли се и данашње дру
штво огледа у слициДоријана
Греја?

Онјевеомаактуелани
данас. Окружени
смотабло
и д и 
м а

кукавичлукунајгоремоб
лику.Недостатакхрабрости
дасебипризнашкосиу
ствари.

штаћепреовла
дати. Морамо

се бори

КОНЦЕРТАНСАМБЛАIMPRESSIONATO

Уоквиру циклу
са „Концерти“,

14.марта јеуМузеју
Народног позоришта
наступиокамерниан
самбл „Impressiona
to“ – Сања Косанић,
сопран, Тијана Дми
тровић,флаутаиМи
ливојеВељић,клавир.
На програму су била
дела Бајса, Ковачевића, Келера, Шемер, Коћантеа... као и
новенумеренарепертоаруовогансамбла–песмеАријела
РамирезаиКолаПортерауаранжманукомпозитораМарка
Марића.

Р.П.Н.
ОПЕРСКАРИЗНИЦА

Засуботу,25. април,МузејНародногпозориштанаја
вљујепромоцијуновихнасловауоквируедиције„Из

ризницеОпереНародногпозоришта“.Даподсетимо,реч
јеостаримаудиоснимцимаизвођењаоперскихпредстава
насценинашегнационалногтеатра,којисупренеколико
година,кадјеедицијапокренута,изазваливеликоинтере
совањељубитељаовеуметности.Ранијитиражисуодав
нораспродати.

шећи највећи део наше животне
енергије. А ми немамо снаге ни
дапокушамодавидимоштајеиза
капије,изазида.Исамозбогтога
требадапостојипозориштеиуто
медатражисвојумоћ.Дазавирује
тамогдејегледањезабрањено.

‘Предањепокушавадаобјасни
необјашњиво. Пошто оно проис
тичеизистинитеподлоге,морау
необјашњивом и окончати’, речи
којејеКафкауздигаодометамор
фозепредањаоПрометејуснажно
се односе на то какво позориште
требадабудеитаквомпозоришту,
којетребадаимапочетакудубини
истинеидапроналазикрајусвим
његовим делатницима, онима на
сцени и онима у публици, чести
тамсвимсрцем.“(Спољскогпре
веоЗоранЂерић)

Р.П.Н.

ПРЕМИЈЕРЕ                      ДРАМА
Томас Бернхард 

први пут на сцени Народног позоришта

МОЈЕ НАГРАДЕ
ауторски пројекат М. Пелевић и С. Бештића

копродукција са Културним центром Панчева  
4. април 2015 – Београд
5. април 2015 – Панчево 

Александар Поповић 
поново на сцени Народног позоришта 

БЕЛА КАФА
редитељ Милан Нешковић

28. април 2015.

совањељубитељаовеуметности.Ранијитиражисуодав
нораспродати.

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
14.4|19.30БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕЈЕДНОГ
КАПЛАРА,уизвођењудрамскогуметникаЗоранаЋосићаи
НинеЋосић(обоа)

20.4|19.30
26.4|19.30монодрамаСТРАХОДЉУБАВИпороману
ЛепосавеЈовановић,уизвођењудрамскеуметницеСоње
Јауковић

ПРОМОЦИЈЕ
15.4|18.00МомчилоЋираЖивотић,УПРАВНИКИ
ГЛУМАЦ–СЕЋАЊЕНАВЕЛИМИРАЛУКИЋА,издавач
Студио789,Београд

25.4|18.00ИЗРИЗНИЦЕОПЕРЕНАРОДНОГПОЗОРИШТА,
промоцијааудиокомпактдисковастарихпредстава

КОНЦЕРТ
16.4|18.00ПРЕДСТАВЉАМОМЛАДЕ
ЕмилијаБлагојевић,виолина,ГорданаМарјановић,клавир

28.4|18.00ВЕЧЕШУБЕРТА
ГорданаГавриловић,сопран,ТатјанаДробни,клавир,
ВојиславДукић,кларинет

ОТВОРЕНАВРАТА
25.4|12.00

ДОДЕЛАНАГРАДЕ
29.4|13.00СвечанадоделаНаграде„Терпсихора“
Удружењапрофесионалнихбалетскихиграча,кореографаи
балетскихпедагогаСрбије

МОДНАРЕВИЈА
29.4|18.00ИГРАБОЈА,Моднаревијанакитау
организацијиДринеПешић
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ИН ТЕР ВЈУ: НА ДА ШАР ГИН, ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ „ПЕТАР БАНИЋЕВИЋ“

Инспирација а не имитација

Низу престижних
признања,међуко
јима посебно ме
сто заузимају две
Стеријине награ

де,две„ЦарицеТеодоре“,„Вељко
Маричић“, „Зоран Радмиловић“,
Златни ћуран… глумица Народ
ног позоришта у Београду Нада
Шаргиннедавнојепридружилаи
Награду„ПетарБанићевић“.

Награда која Вам је уруче
напрексиноћ,носиимевеликог
глумцаи угледногпедагога.Да
ли се ово признање по нечему
издвајаодсвихдосадашњихко
јестедобили?

Веома је незахвално причати
почему сенекопризнањеиздва
ја од осталих, зато што, бар кад
самјаупитању,имаминаградеса
имениманекихдругих,истотако
добрих и одличних глумаца, као
штојебио,рецимо,ЗоранРадми
ловић.Ованаградајеспецифична
по томе што је додељује Нацио
налнитеатаритоглумцимаизан
самбламлађимод40година,што
значидаутркузањуулазисамо
једнаужагрупаљуди.МенијеНа
града„ПетарБанићевић“посебно
важнаидрагазатоштоносииме
човекакогасампознавала,алине
тако блиско, већ негде из неког
прикрајка,издалека.Собзиромна
то да је био професор наАкаде
мијиуметностиуНовомСаду,на
катедризаглуму,гдесамијасту
дирала,биласамуприлицидасе
честодружимсањеговимстуден
тима.Онисугавеомапоштовали.
Никадниодкоганисамчуладаје
неки његов студент рекао нешто
лошеоњему,несамокаопедаго
гу,већикаоособи.

Банићевићјеједанодсимбо
ласрпскогглумиштаиуметник
који је обележио део историје
Народног позоришта. По чему
гаВипосебнопамтите?

Памтимгакаомаркантнуосо
будостојанственогдржањаикао

ауторитативног човека и уметни
ка посебног, рафинираног, укуса.
Био је прави господин. Ова на
градамије,измеђуосталог,веома
драгауправоизбогњеговогстила
понашањаиначинаживотакојије

водио.Волелабихда се тај неки
његов модел односа према умет
ности и животу више устали и
међу нама, млађим генерацијама
глумаца. Такође, веома је значај
ноида јеПетарБанићевић,иако
јеприпадаотом,условноречено,
прошломвременуитеатру,био,у
суштини,јакомодеранглумац.

Шта значи бити „модеран
глумац“?

Играти на нов начин, који ће
тек постати „mainstream“. Осим
Пере,упитањусуБранкоПлеша,
Рахела Ферари, Стево Жигон…
Њихчетворо су важилимеђу ко

легамаистихгодина,онихнешто
млађих и старијих, као имногих
данашњих, за уметнике који су
биливеомаопуштенииједностав
ниуизразу.Дакле,ималисупри
родантокреченице,атојенешто

штоиданас,многиоднас,јуреи
покушавају да достигну. Били су
уверљивинесамозбогприродно
сти,већизбог јаснемислилика,
животности,саосећањаипоисто
већења.Маштаимјебилавелика.
То није једноставно, то је посеб
навештина.Самотежититомеда
будетеприроднијеопасно,јербез
ових других квалитета звучите
преприватно и тупо. То посебно
добија на значају када се узме у
обзирда сунајвећидео своје ка
ријереградилиувременуукојем
је глума била „театралнија“ него
данас.

Изсвегашто стерекли,не
миновносенамећезакључакда
су Вам поменути уметници, на

некиначин,заправоузориупо
слукојимсебавите?

Несамоони,имаихјош.Мно
го.Али, када јеречоњима, сва
како да суми узор по начину на
који су се бавили својим послом

– достојанствено, предано, вред
но,посвећеноидисциплиновано.
Њихов глумачки стил је био не
штопосебно,нештоштонеможе
дасеимитира.Дух,таленат,дар,
харизма, то је нештошто не мо
жетеузетиниодкога.Тојенешто
штоиматеилинемате.Значи,они
могу да буду узори у смислу да
будешвредан,дарадишна себи,
даистражујеш,дасвој таленати
харизмукористишунајбољесвр
хе. Можеш да се инспиришеш
нечијим начином, али не да га
имитираш. Сетите се како су на
сценииспадалиневештионикоји
су покушавали да имитирају Зо
рана Радмиловића користећи ту
неку,самоњемусвојственуврсту
комичностиисценскеигрекојује
имао, рецимо, у „Радовану Тре
ћем“.

Каоглумац,Банићевићније
оставио дубок траг само у по
зоришту,већинателевизијии
филму.Кадсеосврнемонадоса
дашњитокВашекаријере,сти
чесеутисакдаивиподједнако
доброфункционишетеусватри
медија?

У време док сам студирала,
али и касније, мислила сам да
никад нећу играти на филму и
телевизији, јер сам била уверена
данисамфотогенична.Међутим,
каснијесамсхватилаиприхвати

ладатајпроблемнемам,аидаза
улазницунафилмнијенајбитније
лепосесликати.Битанјеунутра
шњисадржајиначинразмишља
ња.Професионалносампочелада
снимамтеку26.години,апосле
тогаклупкојеполако,алисигур
но почело да се одмотава. Задо
вољнасамшторадим,какобисе
рекло,насватриколосека.Никад
сенебиходреклаједногзбогдру
гог.Засада.Али,козна.

КаквеулогеВаспосебноин
спиришу,привлаче?

Онекојенемајумногододир
них тачака са неким претходним
којесамиграла.Уједномтренут
ку,заређаломиседатумачимнеке
женесасличнимпроблемима,па
миседешавалода,послечетврте
илипетеулоге,дођемуситуаци
ју да не знамшта више да изву
чемизсебе.Збогтогасамодбила
неколикокастинга,паиулогана
филму.Мада,садамиунутрашњи
глас говори – ћути бре, криза је,
имадаиграшсве.

ИветаПотјејеједнаодоних
улогакојесесвакаконеодбија
ју?

Ја самжелела да је радимна
једанначин,алијередитељкаАна
Томовићжелеладаонабудепот
пуно посебан лик који носу ту
бизарну страну и линију комада.
Та улога, иако не одскаче много
од онога што сам до тада ради
ла је, у неком глумачком смислу,
ипакдругачија, јер јеАнаоднас
захтеваладасебавимопричом,да
све своје снаге, и психолошке и
емотивне,уткамоуБрехта.Њена
идејајебиладаупрвипланигре
ставимоБрехта,анелик.Желела
је да сешто боље чује она црна
мисаоупозорењакојуБрехтнуди
тимтекстом.Итодасечујебаш
данас…

Коликостезадовољнидоса
дашњимтокомкаријере?

Билобинеукуснорећидасам
незадовољна. Иза себе имам већ
доста улога, добила сам и мно
ге награде. То је потврда да сам
доста тога урадила веома добро.
Али…опет,желимвише…

Уком правцу бисте волели
даВамседаљеразвијакарије
ра?

Волела бих да одиграм неке
велике улоге које ће ме интри
гирати,алиионемалекојимаћу
иматишта да кажемне самопу
блици, него и себи. Јер ми, кроз
ове велике писце, те паметне и
духовнељуде,пуноучимоиосе
би, исправљамо себе, радимо на
себи, преиспитујемо се… Жеља
миједамојакаријераидеуправо
утомправцу,даштовишерадим
насеби.

МикојанБезбрадица

Награда„ПетарБани
ћевић“којуНародно

позориште у Београду
додељује за уметничко
достигнуће,високпрофе
сионализамупослуиод
нос према Националном
театру, ове године је
додељена Нади Шаргин
за улогу Ивете Потје у
представи „Мајка Хра
брост и њена деца“, по
тексту Бертолта Брех
та, у режији Ане Томо
вић.
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Гор ко-сла дак укус Ацине „Бе ле ка фе“

Познати комад вр
сног зналца срп
ског менталитета
Александра Аце
Поповића „Бела

кафа“, ускоро ће постати састав
нидеодрамскогрепертоараСцене
„РашаПлаовић“.Премијерапред
ставе, у режији Милана Нешко
вића,планиранајеза28.април,а
главна улога је поверена Бранку
Видаковићукојићедочаратилик
Момчила Јабучила, предратног
богатогиндустријалца,мудрогре
зонеракојиумедасагледадневно
политичкуситуацију,алииразуме
дубокекоренеоногаштоседогађа
њему, његовој породици и њего
вомнароду.

Поповићу„Белојкафи“на
пушта своје омиљено подручје
периферијскогмиљеаисмешта
догађајеуимућнупородицуфа
брикантаМомчилаЈабучила,у
период од избијања рата 1941,
па до друге половине шездесе
тихгодина.Учемуседанас,две
и по деценије од када је напи
сан, огледа свевремена димен
зијаовогкомада?

Иаконисамнекивелики„фан“
АцеПоповића, признајем да сам
јошодакадемијеизузетанпошто
валац „Беле кафе“ и „Мрешћења
шарана“. То су дела која су глу
мачки веома изазовна и свако од
нас,коприхватинекуулогууњи
ма,имамногоматеријалада јеи
одбрани.Конкретно,у„Белојка
фи“емоцијенису„папирне“,већ
сувеомастварнеиснажне.Реци
мо,једансинјекомуниста,други
јељотићевац.ЧакисамМомчило
има доста тих старинских, солу
нашкихреченицау којимамуне
верујешбашмного.Дакле,свето
скупа,некако,чиниоводеловео
маживотним,људскимиизазов
нимзаиграње.„Белакафа“,каои
„Мрешћењешарана“,никаднеће
бити„пасекомад“,затоштоћеу
свимвременимаувекмоћида се
испричапричаоједнојпородици
коју јепрегазиловремеисамлео
новивек.

Ваш јунак Момчило, глава

породицеистожеркомадаје,за
право,човекузкоганеизостав
но иде реч понос.Упркос свим
тешкоћама кроз које је прола
зио, остао је поносан и досле
дан самом себи.Како сачувати

понос,аостатичист,штобисе
рекло,ипредБогомипредљу
дима?

Момчило је прилагодљив чо
веккојијенаучиокакосепрежи
вљава. Он је од оних људи које
увек помињемо са сетом, јер су
имали став, кичму. Момчила је
живот стварно ломио. Свашта је
преживеоу токуовогкомада, од
смртиунукадораспадапородице
која се, ипак, опет окупила.Ње
га можете играти на разне начи
не–оджилавогсолунаша,преко

трагичара,доапсурднеличности,
пачакисмешнесобзиромнату
његову задртост. Трудићу се да
Момчилабранимсвимсредстви
ма.Штовишебудељудскобићеи
човексаслабостимаиманама,то

ћебитивернијииближиимени,а
исеби.Наравноипублици,дага
небисхватилакаонекиплакат.

Шестјунакаовепричепро
лазикроз свефазеименепре
узимајући разне облике пона
шања с намером да се супрот
ставизадатојсудбини.Далије
тајинат,испољенуразличитим
облицима,заправоодликамен
талитета?

Ми,Срби,волимодасехвали
мосвојиминатом,мадатоусвету
инијенекабашпревишецењена
особина.Инат јекомплексмалог
народа.Истина,унашојисторији,
неколикопутанам јепомогаода
преживимо,алибезобзиранасве
то,мислимда га је веомапогре
шно истицати као највећу и нај
бољу врлину овог народа. Није
тоникакваврлина.Тојеизнуђена
ствар,кадави,каопојединацили
народ,останетебезикаквогизла
запапосежетезанекиминстинк
тивниммеханизмимазаодржање.
Нетребагуратиностамогдему
нијеместо.Утомсмислу,небих
јатопревишеглорификоваоиуз
дизао као важну особину те по
родице. Јер, инат је ињој, као и
овомнароду,донеомногеневоље
инесреће.

Момчило на крају комада
поручује да зна шта све има,
алидауопштевишенезнакоје

он.Тоњеговосазнањезвучиве
омазабрињавајуће?

Да, заправо звучи као да го
ворионамаданас,јерсмосеми,
каонарод,потпунопогубили.Ко
тонијеприметио,некасеокрене

око себе. Све су вредности изо
кренуте, а нове нису створене.
Постали смо народ који је изгу
биоидентитет,којинезнаштаје,
које...Првабудалакојасепојави
иповеденассабилокаквомпаро

лом,миидемозањом.Тојевеома
опасно.Не поштујемо демократ
скепринципеионекојинасводе
неким мирним путем ка бољем,

али затопоштујемо тиранеи тр
пимоих10,15,20година.Онда,
кадасепојавинекинормаланчо
век,мисеочасдоговоримодага
убијемо.

Утисакједаћеиоваинсце
нација „Беле кафе“ понудити
публиципрегорак,негосладак
укустогнапитка?

АкосеосврнемонатеМомчи
ловепоследњеречи,којесумени
врлопророчке,злослутнеиисти
нитесобзиромнасвештанамсе
десилодеведесетихикакоживи
моданас,вероватнобитребалода
укусбудегорак.Но,сигурансам
даћесеонимењати,каоиштосе
ликовимењајукрозкомад.

Дали ћеМомчило, на кра
ју, ипак, испити својушољицу
белекафе?

Нећудавамоткријемтутајну
(смех).

Драмске ситуације потичу
из пера врсног комедиографа,
ноичовекаучијуседушутада
свеприметније усељавала гор
чина.Како ужанровском сми
слудефинишетеовајкомад?

Свимикојирадимоовупред
ставу, подсвесно имамо неки ла
гани отпор према жанровском
одређивању, јер је та потреба да
сежанровскипрате стваридове
ла до бројних збуњујућих резул
тата у позоришту, а нарочито на
филму.Вероватноћетобитинека
трагикомедија. Ми ћемо гледати
да комад буде истинит, као и да
ликовиисукобимеђуњима,тако
ђе, буду истинити, иако редитељ
има прилично „померену“ кон

цепцијууоквирукојенеманаме
ру да прави неког реалистичног
АцуПоповића.

МикојанБезбрадица

Иако „Растур коло“
представља одраз

временаукојемјеАцапи
сао комад, а то је скори
распад СФРЈ, у договору
са редитељем смо одлу
чилидаганекористимо.
Иакобито,можда,била
најефектнија сцена у ко
маду, сматрали смода је
то данас, са ове дистан
це, потпуно непотребно
показивати.

Представу режира
Милан Нешковић,

драматургјеМолинаУдо
вички Фотез, сценограф
ВеснаПоповић,костимо
граф Марина Меденица
Вукасовић, композитор
Ања Ђорђевић, сценски
говор поставља Радован
Кнежевић, а сценски по
крет Татјана Поповић.
Осим нашег саговорника,
улогетумачеОлгаОдано
вић (Мајка Јања), Павле
Јеринић (Дели Јова), Ва
њаЕјдус(ЦркваРужица),
НенадСтојменовић(Срђа
Злопоглеђа)иНадаШар
гин(ЗораШишарка).
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АУТОР СКИ ПРО ЈЕ КАТ „МО ЈЕ НА ГРА ДЕ“

Об ра чун са ко рум пи ра ним дру штвом

Ауторски пројекат
Маје Пелевић и
Слободана Бешти
ћа,„Мојенаграде“,
према књизи То

маса Бернхарда, биће премијерно
изведен4.априла2015.наСцени
„РашаПлаовић“.

У овој интимној исповести
пуној (ауто)ироније и пародије,
Бернхард се на духовит, а исто
времено горак начин обрачуна
ва са корумпираним аустријским
друштвом и његовим културним
назоримаиобичајима.Онсеисто
времено сатирично осврће на све
институције које сматра извором
те изопачености: цркву, болницу,
Академију наука, Министарство
културе,партије,уметничкесена
те, жирије, удружења. Парадок
сално, прихватао је награде које
су му током живота додељиване
зароманеукојимасесаслашћуи
презиром ругао својој домовини.
Уроману„Мојенаграде“онврло
живописно,упрвомлицу,описује
ситуацијеукојимасумудодељене
разне државне награде и призна
ња, као и истовремено гнушање
према онима којиму награду до
дељујуипремасебикојинаграду

прима, углавном из материјалних
разлога.

„Уодносунатокакојеписао
романе, овде је Бернхардов стил
нешто другачији. ‘Моје награде’
сумногопиткијеибазиранесуна
некиманегдотамакојејеондожи
веокада јепримао тапризнања“,
кажеуизјавизаПозоришненови
неСлободанБештићинапомиње
дајетекствеомаинспиративанза
играње. „Осим тих анегдота, ко
јемиолакшавајуглумачкипосао,
уовомтекступостојинештошто
је,наравно,многоозбиљнијеиду
бље.То је пре свега Бернхардова
мисаокојаје,каоиуњеговимро
манима, веома оштра и цинична.
Али, за разлику од романа, овде
је, на неки начин, испричана ма
лодуховитијимречником.Менеу
свемуовомепосебнопокрећење
гова друштвена критичност пре
ма свим институцијама друштва.
Иакосеон,собзиромнатода је
биоАустријанац,бавиодруштвом
усвојој земљитокомдругеполо
винепрошлогвека,прва асоција
ција кад прочитате текст односи
сеначињеницудаје,упркосвре
менској дистанци, све исто као и
данас“. Бештић наглашава да су
Маја Пелевић и он желели да у
радунаовојпредставиодукорак
даљеидаона,уизвесномсмислу,
постане неки њихов „statement“,
односно нешто што би исказало
њихов став и коментар у односу
наБернхарда.„Тосе,пресвега,од
носинатодајетаЕвропа,укоју
ми покушавамо да уђемо, мртва.
Другимречима,Европакаонешто
најлепше, као нешто о чему сви
причајукаоосимболудемократи
је,слободе,културеицивилизаци
је, непостоји вишеу томоблику
каквујемизамишљамо.Тојесада
самобајка“,оцењујеБештићидо
дајекакојеуверендаћеовобити
једнакатарзичнапредстава.

Маја Пелевић, која је драма
тург и аутор редитељског кон
цепта,подсећада „Мојенаграде“

припадају Бернхардовој заостав
штиниипредстављајунекуврсту
његовихбиографскихсписа.„Ово
је,унекуруку,нештошто јенај
ближењеговојаутобиографијита
кода,поредтогаштојеСлободан
рекао,миовдеможемодавидимо
инекуврстуњеговогепитафа.Тих
деветесејакојејеонписао,прона
ђенисуиобјављенитекдведеце
нијепослењеговесмрти.Узбирци
су,осимесеја,штампанатригово
раиједнописмоукојемобјављу
је да иступа из чланства немачке

Академије за језик и песништво.
Утимтекстовима,којисуписани
у послератној Аустрији и односе
сенадруштвоу тој земљинакон
тогнационалсоцијалистичкогпе
риода иДругог светског рата,ми
заправоувиђамодасветеособине
којеједруштвоималоутомпери
оду,имаидаље.Тојенештошто
је у том друштву остало дубоко
укорењеноизаправосесамопре
обуклоунеконоворухо“,указује
Маја Пелевић и напомиње да у

томпримеруможедасепрепозна
и данашње српско друштво. Она
додаје да су „Моје награде“ дру
штвеноангажованапредставакоја
јеужанровскомсмислунајближа,
какојеоценила„некојврстидрам
скесатире,данекажемтрагикоме
дијештоби,можда,билаинајпре
цизнијаодредница“.

Бештић додаје да представа,
иако није директно политичка,
имаелементеполитичкогтеатра,а
тосенарочитоодносинањенкрај.
„Она јесте сатира, односно једна

духовито испричана прича која
критикује различите аспекте дру
штва“,оцениојеБештић.

Представа је осмишљена као
директнаисповестпублицикојасе
налазиудвострукојулози–публи
ке, али и званица на свечаности
уручења награда. У том смислу
публикаће,иаконедиректно,бити
позванадаучествујеупреиспити
вањудруштваукојемживиисоп
ственепозицијеутомдруштву.

МикојанБезбрадица

Представа „Моје на
граде“ реализује се у

копродукцији са Култур
ним центром Панчево,
где ће премијера бити
вече после београдске. У
ауторскомтимусупоред
наших саговорника, Маје
Пелевић и Слободана Бе
штића,костимографОл
га Мрђеновић, сценогра
фи Мираш Вуксановић и
ЈаснаСарамандић,аутор
дизајна светла Милан
Коларевић, дизајн звука
потписује Владимир Пе
тричевић,асценскиговор
ЉиљанаМркићПоповић.

ОтишлајенашаЉиљаМилова
новић. Посвећени професио

налац,великизналацоперскеумет
ностиидугогодишњичланНарод
ногпозориштауБеограду. Рођена
је 14. октобра 1956. године у Ку
манову.НаФакултету политичких
наука у Београду је дипломирала
4.јануара1980.године,атридана
претогајепосталачланНародног
позориштакојејепосталоиостало
њенанајвећаљубав,допоследњег
даха.Посветиламује,безрезерве,
пуних35 година свогживота.Пр
вокаосекретарБалета,паархивар,
оперативнисекретарОпере,проду
центорганизатор,продуцентОпер
скогстудија,инајзадкаосамостал
ни организатор Опере. Озбиљна,
тиха, сталожена, одговорна, пожр
твована... Тако необична појава у
театру.Паипак,свакимсвојимда
маром–једанодпоследњихтеатар
скихпосвећеникастарогкова.

Ј.С/М.Б.

Рајко Лазовић
(1942–2015)

Рајко Лазовић, мајстор светла,
цео радни век је провео уНа

родномпозоришту.Биојеједанод
онихрадникакојимајепозориште,
какојерекаоњеговсиннапослед
њем испраћају, било друга кућа.
Шириојеоптимизамокосебе,сва
коме је излазио у сусрет и ништа
мунијебилотешкокадјеутеатру.
ЗапожртвованрадиоданостКући,
биојенаграђенПлакетомНародног
позоришта.Интензивноседружио
са Милетом Радуловићем, својим
„Пантом“ и Живаном Сараманди
ћем,којисуотишлипрењега.Ве
рујемдасутамонегдесадпоново
заједноидаих,каоиовде,Живан
возиусвомцрвеномЈугићу.

М.Марковић

In memoriam

Љи ља на
Ми ло ва но вић
(1956–2015)

Томас Бернхард (1931–
1989) је један од најзна

чајнијих књижевника немач
ког говорног подручја после
II светског рата. Рођен је у
Холандији,живеонековреме
уБаварскојиуСалцбургу,али
већи део живота у Аустри
ји.НаФакултетузамузикуи
драмске уметности „Моцар
теум“ у Салцбургу је студи
раомузику,режијуиглуму.У

младостијебионовинар,састављаоизвештајесасуђења,биокњи
жевни,позоришниифилмскикритичар,алипотомсеупотпуности
посвећујекњижевномраду.Писао јепесме,приче („Амрас“),сце
нариозафилм„Тридана“,алинајпознатијијепосвојојпетотомној
аутобиографији, драмама („Моћ навике“, „ИмануелКант“, „Пред
седник“, „Пред пензијом“, „Прослава за Бориса“, „Ритер, Дене,
Фос“,„Театармахер“...)ироманима(„Мраз“,„Поремећај“,„Креча
на“,„Да“,„Коректура“,„Бетон“,„Губитник“,„Сечашуме“,„Стари
мајстори“,„Брисање“...)

ЧестоједолазиоуЈугославију–приватноалиикаопредавач.
Својим делима се оштро супротстављао аустријској држави и

институцијамакаоикатоличкојцркви,што јерезултиралочестим
скандалима, забранама, јавнимосудама.Бернхардостаједоследан
својојконтроверзнојприродиипослесмрти–забраниојесвакооб
јављивањењеговихрадоваиизвођењењеговихкомадаунутаргра
ницаАустрије.Упркостоме,заживотајепримиобројненаградеи
признања, од којих су многе биле аустријске (Књижевна награда
СлободногиханзеатскогградаБремена,Малааустријсканаградаза
књижевност,Награде„ЈулијусКампе“,„АнтонВилдгнас“,„Франц
ТеодорЧокор“,„АдолфГриме“,Грилпарцерованаграда...).

Иакојесвојприватниживотчуваоодјавностииреткодаваоин
тервјуе,остао језабележенвећидеоњеговихразговорасаКуртом
Хофманом.ЕвонекихБернхардовихмислиизтихинтервјуа(касни
јеобјављенихукњизи);„Кадстемлади,желитесвудадауђете.Пи
шетеипишетеиобијатевратаиздавачаихоћетедауђетеусваке
новине...кадасамнапуниочетрдесет,прошломеje...сваталажност
окотихнаградаиприча,тоjeипаксветакогрозно...Tojeипакбе
срамностиинфамија,алииглупостљуди,свето.Таконештоjeпот
пуноодвратно...Већпетнаестгодинанеприхватамникаквенаграде.
Нитинаграде,нитибилоштадруго...“
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Тог младића лепе
фигуре, ведрог лица,
златнекосеивеликих
плавих,увекрадозна
лих очију, није било

тешкозапазитинајпреуансамблу,
азатимкаоистакнутог,првогсоли
сту,уБалетуНародногпозориштау
Београду.Јер,ДејанКоларов(1981)
се увек истицао својом складном
игром и очигледним уживањем у
свимњенимстиловима–одтра
диционалне класике, преко нео
класичне софистицираности,
домодерногплесакаоодраза
временасадашњег.

Балетску школу „Лујо
Давичо“Коларовјезавршио
1997, учећи најпре у класи
СавкеИманић,азатимИван
ке Лукатели која га је мудро
педагошки водила и када је
постаочланбеоградскогБале
та,укојемјенаставиодаучи
иодКонстантинаКостјукова.
Похађаојевишебалетскихи
радионица савремене игре
код познатих педагога Ж.
Мајера,Г.Сивера,М.Мо
није,ВоДина...

Ураздобљуод2000.до
2008,остварио јеуматич н о м
позориштунизсолистичкихипр
вих улога, различитих по жанру,

извођачкој техници и пле
снојестетици.Главнеулогеје
играо у „Жизели“, „Лабудо

вом језеру“,„Дон
Кихоту“, „Успа
ваној лепоти
ци“,тебалетима
„Пакита“,„Фран
ческадаРимини“,
„Поподне једног
фауна“, „Чудесни

м а н д а 
рин“...

С а 
рађи
в а о
јеса

бројнимкореографимакаоштосу
Д.Сајферт,Л.Пилипенко,В.Логу
нов,Љ.иП.Добријевић,И.Стани

шић,М.КлодПијетрагала,К.
Симић,С.Зуровац,Ђ.Мака
ревић... Као гостујући умет
никиграојеупредставиНаде
Кокотовић„ОтелојеубиоЏе
нис“(КПГТ).НасцениОпере
итеатра„Мадленианум“,Ко
ларовјеодиграоглавнеулоге
убалетима„Виолета“Рамона
Уљеа,„Моцарт“РенатаЗане
лија,„Нижински–златнапти
ца“К.Симића, а 2007. је го
стоваокаосолистауплесном
пројекту„КилијанБалкану“.

Био је ангажован у На
ционалној опери у Аусбургу
(2008–10),гдејеоствариове
лики број главних и солистичких
улога у поставкама М. Бигонце
тија, Д. Бомбана, С. Делатреа, Г.
Постерина,Р.Кампанеле,Г.Сота,
И. Галија,М.Милера, А. Вите и
других.ПотомсевраћауНародно
позориште,гдеиграупредставама
„StepLightly“(С.ЛеонеиП.Лај
тфут), „Интервал“ (М.Колари З.
Марковић), „Songs“ (М. Бигонце
ти),тедвеулоге,Времеинасловна
улога, у балету „Александар“ (Р.
Савковић). Гостујући у остваре
њимаBitefDanceCompany играо
јеистакнутепартијеупредставама
„Сонети“ЛеаМујића,„Божанстве
накомедија“ЕдвардаКлуга,„Оте

ло“З.МарковићаиМ.Колар...У
Хрватском народном казалишту
„Иван пл. Зајц“ на Ријеци игра у
балету „Кармина бурана“ корео
графаХугаВиере(2011/12).

ЈошкаодетеДејанаКоларова
је освојила слобода, контрола и
координацијауметничкеигре.То
комсвојесадвећбогатеуметничке
каријере,освакојсвојојулозинај
пре размишља и највише пажње
посвећуједетаљима,инсистирана
прецизности корака, искрености
емоцијаиверуједатоправисавр
шенуцелину,којуипубликаволи.
Дуетну игру сматра дивном, јер
крозњу се дели страст, квалитет,

осећањеисигурносткојисе
дарују другом... Та енергија
измеђуплеснихпартнераза
истаможе, сигуран јеКола
ров,идејамаобогатитизајед
ничкуигру.

УсвојимроламаКоларов
тражииналазизадовољство,
анајдражамујеулогаВреме
у балету „Александар“. Ко
реографСавковићму је дао
пунуслободудасамкреира
оноштоосећа.

Коларов има и корео
графске склоности. Први
значајнији рад је био са Зо
раном Марковићем коме је

био асистент на представи „Злат
но доба“ уСловенском народном
гледалишчу у Марибору. Његова
првасамосталнапоставка, „Ћела
вапевачица“подрамиЕ.Јонеска,
премијернојеизведенајануараове
годиненаСцени„РашаПлаовић“
уоквируВечеримладихкореогра
фа,којајенајавиладолазакозбиљ
некореографскеличностинабео
градскуиграчкусцену.Упрограму
представеонзаписује:„...ананама
једабирамокудаћемопоћи.Мој
изборћеувекбити забаван“.Пут
је отворен, очекујемонове корео
графскестазе.

(наставићесе)

Током дугогодишњег
рада у позоришту,
Ерих Декер је про
менио три театарске
куће (Југословенско

драмско позориште, 1947–67; Са
времено позориште, 1967–69. и
Народно позориште, 1969–85),
докјекаогостосмишљаваосцено
графскарешењаујошнеколикобе
оградских каоинеколикопозори
штауунутрашњости.УМаломпо
зоришту „Душко Радовић“, Декер
јевећкаопензионисанисценограф
начиниосценографијузапредставу 
„Учитељ играња“ Лопеа де Веге,
којујережираоМирославБеловић,
кореографију осмислила Лидија
Пилипенко,акостимеилуткеЛа
наЦвијановић.Премијерајебилау
годинисветскогобележавања350
годишњице ауторове смрти, тач
није17.маја1986.Сјесени,пред
става је гостовала у Сарајеву, где
је позоришни критичар Страхиња
Шуљагићосценографијизаписао:
„Најпотпуније и најуспелије би
ло је сценографскорешењеЕриха
Декера.Шпанскиград,каогравира
исцртанназавесиштоодвајасцену
одсцене,биојеизванредноликов

ноуспеоизначајанзаатмосферуу
којојћесеодвитичитаваоваигра,
једноставнаилака,небашуједна
чених уметничких квалитета, али
игракојаћесвакакоиматијошмно
годанаипублике“(„Ослобођење“,
Сарајево,29.септембар1986).Ово
нијебилапрвасарадњаЕрихаДе
керасаМирославомБеловићем.Да
ли је судбина опет умешала своје
прсте или је у питању чиста слу
чајност,алиједнаодпрвихиједна
од последњих Декерових сцено

графијабилесузапредставекојеје
режираоБеловић.Њиховапрваса
радњајебиланакомаду „Децасун
ца“МаксимаГорког,којуједавало
АкадемскопозориштеизБеограда,
ачијејепремијерноизвођењебило
17.маја1952.

Иупотоњим годинама,Декер
је радио за аматерска позоришта.
УАкадемскомпозоришту „Бранко
Крсмановић“јекреираосценогра
фију за две представе: „Три теле
фонскаразговора“ЏонаМајера,у

режији Миленка Мисаиловића и
костимима Данке Павловић (пре
мијера 8. марта 1954), те „Крста
рица Аурора“ Бориса Лаврењева,
подредитељскомпалицомСергија
ХарашићаиукостимимаЛелеСта
нојевић (премијера 26. децембра

1957). Сценографију за представу 
„Вечити цвет“ у извођењу Ама
терског позоришта „Абрашевић“,
радиоје1956.Аутортекстајебио
Миленко Мисаиловић, редитељ
ВукашинЕраковић,акостимограф
Радмила Ераковић. За Аматерско
драмскопозориште„Слога“изЗе
мунаосмислиоједвесценографије
–закомад„Поздравшерифу“Ар
сена Диклића, у режији Браниво
ја Ђорђевића (премијера 28. маја
1960)изакомадВереРашковићи
ПераПлетикосе„Пролећанедопе
вана“,урежијиБореВукића(пре
мијера29.децембра1961).

Ево још једне занимљивости
везане за личност Ериха Декера:
он је био један од првих Немаца
који су послеДругог светског ра
таушлиуКрагујевац.Тоседого
дило 1952. године, када је добио
позиводредитељаМиланаПопо
вића да за крагујевачко Народно
позориште наслика неколико де
кора.Убрзо,уследилајеисарадња
напредстави„Богојављенсканоћ“
Виљема Шекспира, коју је режи
раоМиланПоповић,сценографска
икостимографскарешењасудали
гости из Београда, Ерих Декер и
МираГлишић,ачијапремијераје
била25.маја1952.Крајемтегоди
не,20.новембра,редитељВитомир
Љубичић, сценограф Ерих Декер
икостимографМираГлишићпот
писали су представу „Цврчак на
огњишту“(„Бајкаодомаћемогњи
шту“)ЧарлсаДикенса,удрамати
зацијиБ.М.Сушкевича.Сакости
мографом Миром Глишић, Декер
јерадиоиуНародномпозориштуу
Никшићунапоставцикомада „Дон
Карлос“ФридрихаШилера, у ре
жији Вељка Мандића. Премијера
јеизведена5.марта1955.године.

(наставићесе)

ЕРИХ ДЕ КЕР (9) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

У про фе си о нал ним и ама тер ским те а три ма

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (50) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Де јан Ко ла ров: Ужи вам у сва кој својој уло зи
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Поредтриматичнеку
ће,Декерје,каогост,

своје сценографско умеће
остваривао широм онда
шњеземље.

ог младића лепе
фигуре, ведрог лица,
златнекосеивеликих
плавих,увекрадозна
лих очију, није било

тешкозапазитинајпреуансамблу,
азатимкаоистакнутог,првогсоли
сту,уБалетуНародногпозориштау
Београду.Јер,ДејанКоларов(1981)
се увек истицао својом складном
игром и очигледним уживањем у
свимњенимстиловима–одтра
диционалне класике, преко нео
класичне софистицираности,
домодерногплесакаоодраза

Балетску школу „Лујо
Давичо“Коларовјезавршио
1997, учећи најпре у класи
СавкеИманић,азатимИван
ке Лукатели која га је мудро
педагошки водила и када је
постаочланбеоградскогБале
та,укојемјенаставиодаучи
иодКонстантинаКостјукова.
Похађаојевишебалетскихи
радионица савремене игре

извођачкој техници и пле
снојестетици.Главнеулогеје
играо у „Жизели“, „Лабудо

вом језеру“,„Дон
Кихоту“, „Успа
ваној лепоти
ци“,тебалетима
„Пакита“,„Фран
ческадаРимини“,
„Поподне једног
фауна“, „Чудесни

м а н д а 
рин“...

С а 
рађи
в а о
јеса

Де јан Ко ла ров: Ужи вам у сва кој својој уло зи
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сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.

Недељом од 17 сати до почетка представе.
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29

понедељак

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

01

26

субота

19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта
Брехта 14

уторак

19.30

НАБУКО

опера
Ђузепа 
Вердија 21

уторак

19.30

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

опера
Гаетана 
Доницетија 15

среда 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 17

петак

19.30

РОМЕО И ЈУЛИЈА 
/ ПРЕМИЈЕРА
драма
Вилијама Шекспира, у 
извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 05

недеља

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 23

четвртак

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 28

уторак 19.30
МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА / 
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ 
ДАНА ОПЕРЕ 
опера
Светислава
Божића 08

петак

19.30

АТИЛА

опера
Ђузепа
Вердија 18

субота

19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 25

субота

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра Диме
Сина 19

недеља

19.30

СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса 01

среда 19.30

ТРУБАДУР

опера
Ђузепа
Вердија 03

петак 19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 04

субота

20.00

ФИНАЛНИ ИЗБОР 
ЗА „MISS TOURISM 
SERBIA” 
уз подршку 
Туристичке 
организације
Србије 04

понедељак

19.30

ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа 
Адама 07

уторак

19.30

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

балет
П. И. 
Чајковског

среда

22

19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА 
ГРЕЈА 

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

понедељак

06

РОМЕО И 
ЈУЛИЈА 
драма
Вилијама Шекспира, у 
извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 08

среда 17.00
21.00

РОМЕО И 
ЈУЛИЈА 
драма
Вилијама Шекспира, у 
извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 09

четвртак 19.30 12.00

ДОДЕЛА НАГРАДЕ 
ЗЛАТНИ БЕОЧУГ
у организацији 
Културно-просветне 
заједнице 
Београда

14

уторак 19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА 
ГРЕЈА 

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

четвртак

16
19.30

МИЗАНТРОП

комедија
Ж.Б.П.
Молијера 20

понедељак 20.00

РЕНАТО 
БАЛЕСТРА 
„МОДА И ОПЕРА”
у организацији 
Модне агенције 
„Фабрика” / 
откупљено 24

петак 19.30

ДЕРВИШ И 
СМРТ

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

недеља 19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава
Нушића 27

понедељак

19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 29

среда 19.30

ТРАВИЈАТА 

опера
Ђузепа 
Вердија 30

четвртак 19.30

АНТИГОНА

трагедија
Софокла 03

недеља

МНОГО ВИКЕ 
НИ ОКО ЧЕГА
комедија 
Вилијама Шекспира, 
гостује Народно 
позориште 
Сомбор 05

уторак 19.30 19.30

СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса 06

среда 19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА 
ГРЕЈА 

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

четвртак

07

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 01

ЖЕНИДБА

среда

20.30

драма 
Стевана
Пешића 24

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА / 20 ГОДИНА 
ОД ПРЕМИЈЕРЕ

петак20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 23

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

четвртак

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 05

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 25

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

субота

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 09

КЊИГА ДРУГА

четвртак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 21

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уторак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 15

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

среда

20.30

Т.М. Ригонат, 
по роману Ф.М. 
Достојевског 06

ЗЛИ ДУСИ

понедељак20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција 03

МОЈЕ НАГРАДЕ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

20.30

комедија
Милоша
Николића 18

КОВАЧИ

субота20.30

драма 
Лукаса
Берфуса 16

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

четвртак

19.00

07

КОНЦЕРТ 
УЧЕНИКА 
поводом 
Дана Музичке 
школе 
„Даворин Јенко”

уторак

20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 22

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

среда

20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 14

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак

20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција 04

МОЈЕ НАГРАДЕ / 
ПРЕМИЈЕРА

субота

19.00

  

08

КОНЦЕРТ 
ПРОФЕСОРА
поводом 
Дана Музичке 
школе 
„Даворин Јенко”

среда 20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција 17

МОЈЕ НАГРАДЕ 

петак

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 19

КЊИГА ДРУГА

недеља

20.30

комедија
Жана
Ануја 29

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда 20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 03

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља20.30

драма
Љубомира
Симовића 30

ХАСАНАГИНИЦА

четвртак20.30

комедија
Александра
Поповића

БЕЛА КАФА / 
ПРЕМИЈЕРА

уторак

28

20.30

драма
Албера
Камија 26

НЕСПОРАЗУМ

недеља

ГОСТОВАЊА У АПРИЛУ
КЊИГА ДРУГА | Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац
МОЈЕ НАГРАДЕ / ПРЕМИЈЕРА | Панчево
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ | Студентски град
НАРОДНИ ПОСЛАНИК | Фестивал „Нушићеви дани”, Смедерево
БИЗАРНО | Зрењанин

05.04.
05.04.
21.04.
23.04.
27.04.

ДОГАЂАЈИ У АПРИЛУ
МОЈЕ НАГРАДЕ / ПРЕМИЈЕРА, по роману Томаса Бернхарда, ауторски пројекат Маје Пелевић и Слободана Баштића, 
копродукција са Културним центром Панчева, Сцена „Раша Плаовић”
РОМЕО И ЈУЛИЈА / ПРЕМИЈЕРА, драма Вилијама Шекспира, у извођењу Радионице интеграције и Ћендра 
мултимедије, Велика сцена
КОНЦЕРТ УЧЕНИКА, поводом Дана Музичке школе „Даворин Јенко”, у 19 часова, Сцена „Раша Плаовић”
КОНЦЕРТ ПРОФЕСОРА, поводом Дана Музичке школе „Даворин Јенко”, у 19 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ДОДЕЛА НАГРАДЕ ЗЛАТНИ БЕОЧУГ, у организацији Културно-просветне заједнице Београда, у 12 часова, Велика 
сцена
РЕНАТО БАЛЕСТРА „МОДА И ОПЕРА” / откупљено, у организацији Модне агенције „Фабрика”, у 20 часова,
Велика сцена
ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛА / 20 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ, драма Стевана Пешића,
Сцена „Раша Плаовић”
БЕЛА КАФА / ПРЕМИЈЕРА, комедија Александра Поповића, Сцена „Раша Плаовић”
ФИНАЛНИ ИЗБОР ЗА „MISS TOURISM SERBIA”, уз подршку Туристичке организације Србије, у 20 часова,
Велика сцена
МНОГО ВИКЕ НИ ОКО ЧЕГА, комедија Вилијама Шекспира, гостује Народно позориште Сомбор, Велика сцена
МЕЛАНХОЛИЧНИ СНОВИ ГРОФА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА, опера Светислава Божића,
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ОПЕРЕ, Велика сцена 

04.04.

05.04.

07.04.
08.04.
14.04.

24.04.

24.04.

28.04.
04.05.

05.05.
08.05.

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


